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takiben 1976 yılında Vatan gazetesinde 
çalışmaya başlayarak gazetecilik kariyer-
ine adımını atmıştır. Ortadoğu’da özellikle 
Lübnan ve Filistin bölgeleri ile Balkanlar-
da Bosna Hersek üzerine uzman olan Çan-
dar gazetecilik kariyerini Türk Haberler 
Ajansı ve Türkiyenin önde gelen gazeteleri 
Cumhuriyet, Hürriyet, Referans ve savaş 
muhabiri olark çalıştığı Güneş gazetesiyle 
devam ettirdi. Halen gazetecilik mesleğini 
Radikal gazetesi köşe yazarı olarak devam 
ettirmektedir. 



            The Next Two Years Ahead of Turkey:   Democratic Progress Institute Briefing Paper 
            Two Leaders, Two Different Lines, Two Readings, Cengiz Çandar  October 2012

6

The Fourth Grand Congress 
of the AK Party ( Justice and 
Development) was held on 30 
September, providing us with 
significant clues about what lies 
ahead for Turkey over the next 
two years.

Tayyip Erdoğan attended the last 
party congress as the successful 
leader of the AK Party, which 
has been in power since 2002 
after securing 34 per cent of 
the vote and having had the 
opportunity to form a majority 
government. Since then it has 
increased its vote share to 47 per 
cent in the 2007 election and 50 
per cent in the 2011 election, 
meaning that Mr Erdoğan has 
been Prime Minister of Turkey 
for almost ten years. This was 
what rendered the Fourth Grand 
Congress of the AK Party such 
an important event.

The congress was, on the one 
hand, described as Tayyip 
Erdoğan’s ‘Farewell Congress’ to 
his comrades in the party and, 
on the other hand, viewed as an 
opening congress for his journey 
to the Presidency in 2014. 
Indeed, he may become the first 
President of the Turkish republic 
in history to be directly elected 
by public vote.

The way in which the congress 
was organised, public perceptions 

2012 yılının sonbahar başlangıcı, 
Eylül ayı sonu, Ekim ayı başı 
Türkiye’nin önündeki en iki 
yıla ilişkin çarpıcı ipuçları verdi. 
30 Eylül günü, AK Parti’nin 
(Adalet ve Kalkınma Partisi) 
Dördüncü Kongresi yapıldı. 

2002 yılından beri iktidarda 
bulunan ve 2002’de yüzde 34 
oranındaki oy ile tek başına 
hükümet kurma imkanını elde 
ettikten sonra, 2007 seçimlerinde 
oy oranını yüzde 47’ye, 2011 
seçimlerinde ise yüzde 50’ye 
çıkartan AK Parti’nin (Adalet 
ve Kalkınma Partisi) başarılı 
genel başkanı ve 10 yıla yakın bir 
süredir Türkiye’nin Başbakanı 
olan Tayyip Erdoğan, bu 
sıfatlarıyla son kez bir AK Parti 
Kongresi’ne katıldı. AK Parti’nin 
Dördüncü Büyük Kongresi’ni 
dramatik kılan da bu idi.

Bu yönüyle AK Parti’nin 30 
Eylül 2012’deki Büyük Kongresi, 
bir yandan Tayyip Erdoğan için 
partili yoldaşlarına bir ‘Veda 
Kongresi’ olarak nitelenirken, 
diğer yandan da, Erdoğan’ın 
2014 yılında Türkiye’nin 
cumhuriyet tarihinde ilk kez 
halk oyu ile doğrudan seçilecek 
cumhurbaşkanlığı seçimi 
yolculuğuna başlangıç kongresi 
olarak da değerlendirildi.

Bütün bu nedenlerden ötürü, 
Kongre’nin nasıl düzenlendiği, 
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and the speech that Tayyip 
Erdoğan was slated to deliver 
were eagerly anticipated and 
strongly emphasised, since they 
were seen to provide important 
clues for the near future of 
Turkey.

The day after the congress saw 
the opening of the new legislative 
year of the Turkish Grand 
National Assembly (TGNA). 
Traditionally, the TGNA starts 
its new term activities with an 
opening speech by the President. 
Therefore the speech of President 
Abdullah Gül, who had let it be 
known that he placed a great deal 
of importance upon it and that 
it included important messages, 
was also eagerly awaited.

Indeed, the divergence in 
message and emphasis between 
the speech delivered by Prime 
Minister Tayyip Erdoğan at 
the AK Party Congress on 30 
September and the one given 
by President Abdullah Gül at 
the opening of the TGNA on 1 
October, brought about various 
questions in relation to the near 
future of Turkey. The answers are 
not yet clear, but the speeches 
provided important clues.

Firstly, let us start with the AK 
Party Congress and Tayyip 
Erdoğan’s speech…

nasıl yansıyacağı ve Tayyip 
Erdoğan’ın Kongre’de yapacağı 
konuşma ve içeriği, Türkiye’nin 
yakın geleceği konusunda önemli 
ipuçları vereceği düşüncesiyle, 
Kongre merakla beklendi ve 
üzerinde önemle duruldu.

AK Parti’nin Dördüncü Büyük 
Kongresi’nin bir ertesi günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
(TBMM) yeni yasama yılının 
açılışı idi. TBMM, geleneksel 
olarak, Cumhurbaşkanı’nın 
açış konuşmasıyla çalışmalarına 
başlıyor. Bu bakımdan, 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün üzerinde çok durduğu ve 
önemli mesajlar içereceği bilgisini 
dışarıya yaydığı konuşması da 
merak uyandırmıştı.

Gerçekten de, 30 Eylül günü  
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 
AK Parti Kongresi’nde yaptığı 
konuşma ile  Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün 1 Ekim günü 
TBMM’nin açılışı vesilesiyle 
parlamento yaptığı konuşmanın 
arasındaki farklılıklar, farklı 
mesajlar ve farklı vurgular, 
Türkiye’nin yakın geleceği 
konusunda cevabı şu sırada 
net olmayan bir çok soruyu 
beraberinde getirdi ve dikkate 
değer ipuçları verdi.

Önce AK Parti Kongresi ve 
Tayyip Erdoğan’ın konuşması…
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For about a week before his 
congress speech, Prime Minister 
Tayyip Erdoğan appeared as 
the guest of different groups 
of journalists on several 
television channels and made 
various statements. Some of 
these pertained to the Kurdish 
issue, generating speculation. 
These statements created great 
expectations that very important, 
new messages might appear in 
his speech to the congress. 

Whilst Tayyip Erdoğan did not 
use clear and consistent language 
for the statements that he made 
on the television channels 
during the week before the AK 
Party Grand Congress, he used 
some words which hinted at the 
possibility of renewing contact 
with PKK leader Abdullah 
Öcalan, who remains isolated 
in custody on Imrali island and 
with whom no contact has been 
made for over a year.

These statements by Tayyip 
Erdoğan created much 
excitement and anticipation for 
the Congress speech. Erdoğan 
also engaged in heavy criticism of 
the BDP (Peace and Democracy 
Party), which is seen to toe the 
same political line as the PKK. 
He even went as far as to say that 
he did not wish to be under the 
same parliamentary roof as the 
BDP members, and by stressing 

Başbakan Tayyip Erdoğan, 
Kongre konuşmasından önce, 
yaklaşık bir hafta boyunca çeşitli 
televizyon kanallarına, değişik 
gazeteci gruplarının karşısına 
çıktı ve özellikle Kürt sorununa 
ilişkin çeşitli spekülasyonlara 
yer veren açıklamalarda 
bulundu. Başbakan Erdoğan’ın 
bu açıklamaları, Kongre 
konuşmasında çok önemli yeni 
mesajlar vereceği konusunda 
büyük beklentilere yol açtı.

Tayyipp Erdoğan, Ak 
Parti Büyük Kongresi’nden 
önceki hafta içinde çeşitli 
televizyon kanallarında yaptığı 
açıklamalarda, açık ve net bir 
dil kullanmamakla birlikte, 
İmralı’da tutuklu bulunan ve 
bir yılı aşkın süredir kendisiyle 
hiçbir görüşmenin yapılamadığı 
ve tecrit uygulamasının hedefi 
haline getirilmiş olan PKK lideri 
Abdullah Öcalan ile yeniden 
görüşülebileceğini ima eden 
sözler sarfetti.

Kamuoyunda büyük heyecana 
ve kongre konuşmasının 
merakla beklenmesine yol 
açan Başbakan Erdoğan’ın bu 
yöndeki sözleri oldu. Erdoğan’ın 
aynı açıklamalarda, PKK ile 
aynı siyasi hatta kabul edilen  
BDP’ye (Barış ve Demokrasi 
Partisi) çok ağır eleştiriler 
yöneltmesi, hatta BDP’liler 
ile aynı parlamento çatısı 
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that BDP did not belong to 
the TGNA but to the Qandil 
mountains in the Kurdistan 
region of Iraq, where the PKK 
leader group and military 
quarters are based, he declared 
that he did not wish to conduct 
any negotiations with BDP, 
raising question marks. A few 
months earlier, Prime Minister 
Tayyip Erdoğan had developed 
the slogan ‘fight against terror’ 
(meaning the PKK) and 
‘negotiation with its extension in 
parliament’ (meaning the BDP) 
as an answer to the questions 
about whether negotiations with 
PKK would start again.

The last statement made by 
Erdoğan before the congress 
brought with it charges that he 
had entirely changed his view 
of the issue and by reminding 
people of his words that hinted 
at the possibility of renegotiating 
with Abdullah Öcalan, it gave 
rise to ironic remarks such as 
‘negotiation with terror, fight 
against BDP.’

BDP circles were very cautious 
about the possibility of starting 
negotiations with Abdullah 
Öcalan again, even though 
it created very important 
expectations among the Kurdish 
public opinion, and they insisted 
that Erdoğan’s remarks should be 
treated as a ‘time gaining strategy.’

altında bulunmak istemediğini 
söylemesi ve giderek, BDP’nin 
yerinin TBMM (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi) değil, PKK 
lider kadrosunun ve askeri 
karargahının bulunduğu Irak’ın 
Kürdistan bölgesindeki Kandil 
dağı olduğunu vurgulayarak, 
BDP ile herhangi bir müzakere 
yapmak niyeti taşımadığını 
bildirmesi soru işaretlerine yol 
açtı. Zira, Başbakan Tayyip 
Erdoğan, birkaç ay önce, PKK ile 
yeniden görüşmelerin başlayıp 
başlamayacağına ilişkin sorulara, 
PKK’yi ima ederek ‘terörle 
mücadele’ ve BDP’yi kastederek, 
‘parlamentodaki uzantısı ile 
müzakere’ sloganını geliştirmişti.

Erdoğan’ın kongre öncesi son 
açıklamaları, konuya ilişkin 
yaklaşımının tümüyle değiştiği 
yorumlarını beraberinde getirdi 
ve Abdullah Öcalan ile yeniden 
görüşebileceğini ima eden sözleri 
hatırlatılarak, ‘terörle müzakere, 
BDP ile mücadele’ şeklinde 
ironik yorumlara neden oldu.

BDP çevreleri, Türkiye’nin 
özellikle Kürt kamuoyunda çok 
önemli beklentilere yol açmasına 
rağmen, Abdullah Öcalan ile 
görüşmelerin tekrar başlaması 
ihtimaline çok ihtiyatlı yaklaştılar 
ve Erdoğan’ın sözlerinin 
‘zaman kazanma taktiği’ olarak 
anlaşılması gerektiği üzerinde 
durdular.
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This interpretation was expressed 
in person to the author of these 
lines on the eve of the congress by 
Gültan Kışanak, Co-President 
of BDP in Siirt, which is in the 
Southeast region and one of the 
prominent Kurdish centres of 
Turkey. 

A night before the congress, 
Tayyip Erdoğan, again in 
a television interview, used 
language that shut down the 
possibility of changing the 
custody conditions of Abdullah 
Öcalan. By declaring that he 
could not ‘place himself under 
the burden of ’ being the one 
who would place the PKK leader 
under ‘house arrest,’ he increased 
the already existing question 
marks in people’s minds.

During his speech at the AK 
Party Grand Congress, which 
had been anticipated with 
extraordinary curiosity under 
these conditions, he did not say 
anything new about the Kurdish 
problem that could match the 
expectations that he raised 
within that preceding week. The 
part pertaining to the Kurdish 
problem occupied four pages of a 
long transcript that ran to a total 
61 pages, and instead of using 
it for the new steps that were 
being considered, Erdoğan used 
it to ask for support from the 
‘Kurdish citizens’ for his party. 

Bu yorumu, BDP Eş Genel 
Başkanı Gültan Kışanak, AK 
Parti Büyük Kongresi’nden 
bir gece önce, Türkiye’nin 
önemli Kürt merkezlerinden, 
Güneydoğu bölgesinde Siirt 
kentindeki bir açık hava 
toplantısı sırasında bizzat bu 
satırların yazarına aktardı.

Tayyip Erdoğan, Kongre’ye bir 
gece kala, yine bir televizyon 
röportajında, bu kez, Abdullah 
Öcalan’ın tutukluluk şartlarının 
değiştirilmesi ihtimalini kapıları 
kapatan bir kullandı.  PKK liderinin 
‘ev hapsi’ne geçirilmesininin ‘vebali 
altına kendisinin giremeyeceğini’ 
ilan ederek, zihinlerdeki soru 
işaretlerini daha da arttırdı.

Bu şartlar altında olağandışı 
bir merakla beklenen AK 
Parti Büyük Kongresi’ndeki 
konuşmasında ise, bir hafta 
boyunca uyanan  ve uyandırılan 
beklentileri açısından Kürt 
sorununa ilişkin yeni bir şey 
söylemedi. Toplam 61 sayfa tutan 
uzun konuşma metninde Kürt 
sorunuyla ilgili bölüm 4 sayfalık 
bir yer tutu ve Erdoğan bu 
bölümde atmayı tasarladığı yeni 
adımlardan ziyade, söz konusu 
bölümü ‘Kürt vatandaşlar’dan 
partisi için destek talep etme 
amacıyla kullandı.
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Without mentioning a concrete 
mechanism and a specific 
addressee, Tayyip Erdoğan 
addressed the ‘Kurds’ as follows:

‘Here, from the Fourth AK Party 
Grand Congress, I especially 
call on my Kurdish brothers… 
Whether they vote for us or 
not, whether they like us or not, 
I would like every one of my 
Kurdish brothers who lives on 
this land to put his hand on his 
heart and speak to his conscience 
for a moment.

Without being under the 
influence of the propaganda 
of the terrorist organisation, 
without being under the 
influence of the propaganda of 
the extension of the terrorist 
organisation, I would like each 
of my Kurdish brothers to be 
alone with his conscience for one 
moment and to think.

Throughout the history of the 
Republic, which government 
could take such brave steps? 
Throughout the history of the 
Republic, which government 
did take such sincere steps? 
Throughout the history of 
the Republic, which period 
witnessed such an effort for 
brotherhood?

Tayyip Erdoğan, somut bir 
mekanizmayı ifade etmeden 
ve belirgin bir muhataba 
yönelmeden, ‘Kürtlere’ şöyle 
seslendi:

‘Buradan, AK Parti’nin 
4’üncü Büyük Kongresi’nden, 
özellikle Kürt kardeşlerime 
sesleniyorum… Bize oy versin 
ya da vermesin, bizi sevsin ya da 
sevmesin, bu topraklar üzerinde 
yaşayan her bir Kürt kardeşimin, 
elini vicdanına koymasını ve bir 
an olsun vicdanıyla konuşmasını 
istiyorum.

Terör örgütünün propagandasının 
etkisi altında kalmadan, 
terör örgütünün uzantısının 
propagandasının etkisi altında 
kalmadan, her bir Kürt kardeşimin 
, bir an olsun vicdanıyla başbaşa 
kalıp düşünmesini istiyorum.

Cumhuriyet tarihi boyunca kim, 
hangi hükümet bu kadar cesur 
adımlar atmıştır? Cumhuriyet 
tarihi boyunca kim, hangi 
hükümet bu kadar samimi 
adımlar atmıştır? Cumhuriyet 
tarihi boyunca hangi dönemde 
kardeşlik için bu kadar çaba 
gösterilmiştir?

Kürtlere karşı on yıllarca 
sürdürülen red, inkar ve 
asimilasyon politikalarına AK 
Parti son vermiştir.. Kürtçenin 
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The AK Party ended the 
rejection, denial and assimilation 
policies against the Kurds 
that have been carried out for 
decades. It is the AK Party who 
removed the obstacles set before 
the Kurdish language. It is the 
AK Party who set up TRT Şeş 
and started 24 hour broadcasts 
in Kurdish… It is the AK Party 
who opened the way for Kurdish 
to be taught. It is AK who put 
a stop to the state of emergency. 
The AK Party pushed away the 
bans, restrictions and constraints 
with the back of its hand…

The AK Party is the party that 
has been sincerely defending 
all the freedoms of my Kurdish 
brothers against the terrorist 
organisation, which for its 
part has been trying to control 
the East and the Southeast 
with a one-party, oppressive, 
authoritarian and fascist 
mentality…

So as of today we want to 
open a new chapter. To write 
this chapter together with my 
Kurdish brothers, to protect 
this clean chapter from violence 
and make it a chapter of 
peace, brotherhood… We took 
hundreds of steps towards our 
Kurdish brothers; and now, in 
this new chapter, we expect 
my Kurdish brothers to take 
a step towards us. We expect 

önündeki engelleri AK Parti 
kaldırmıştır. TRT Şeş’I kurup, 
burada 24 saat Kürtçe yayını AK 
Parti başlatmıştır… Kürtçenin 
öğretilmesinin önünü AK Parti 
açmıştır. Olağanüstü Hal’e AK 
Parti dur demister. Yasakları, 
sınırlamaları, kısıtlamaları AK 
Parti elinin tersiyle itmiştir…

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu’yu, 
tek parti zihniyetiyle, baskıcı, 
otoriter, faşizan bir zihniyetle 
control altına almak isteyen 
terör örgütüne karşı, benim 
Kürt kardeşimin her türlü 
özgürlüğünü samimiyetle 
savunan parti olmuştur…

İşte bugünden itibaren, 
biz, yeni bir sayfa açmak, o 
sayfayı da Kürt kardeşlerimle 
birlikte doldurmak, o temiz 
sayfayı şiddetten koruyup, 
barışın, kardeşliğin sayfası 
yapmak istiyoruz… Biz Kürt 
kardeşlerimize karşı yüzlerce 
adım attık; şimdi artık, bu yeni 
dönemde, Kürt kardeşlerimin 
bizlere karşı bir adım atmasını 
bekliyoruz. Kürt kardeşlerimin, 
YETER ARTIK diyerek, 
teröre karşı cesaretle seslerini 
yükseltmelerini bekliyoruz…’

 Başbakan Erdoğan’ın konuşmada 
ortaya koyduğu yaklaşım, fazlaca 
tereddüde yer bırakmayacak 
biçimde, PKK’ya yönelik 
olarak, bir yılı aşkın süredir 
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my Kurdish brothers to say 
ENOUGH and to bravely raise 
their voices against terror…’

The approach that Prime 
Minister Erdoğan displayed in 
his speech has been perceived, 
without leaving much room 
for doubt, as proof that the 
uncompromising politics which 
have been employed against 
the PKK for over a year will be 
continued, and also that BDP 
will be excluded and that the 
Prime Minister has embraced 
the revoking of parliamentary 
immunity for some of the BDP 
deputies. 

In August a group of BDP 
deputies, including BDP co-
President and Siirt deputy Gültan 
Kışanak, and co-President of 
DTK (Democratic Society 
Congress) and Diyarbakir 
deputy Aysel Tuğluk, joined by 
press members, had embraced 
some armed PKK members at 
an impromptu roadside meeting 
in the Hakkari-Semdinli region. 
Images of the meeting created 
a reaction within the political 
circles of Ankara and in Turkish 
public opinion. It was thus 
argued that the immunity of the 
relevant BDP deputies should 
be revoked and that they should 
be put on trial for having ‘a 
relationship with the terrorist 
organisation.’

uygulanmakta olan uzlaşmaz 
politikanın sürdürüleceğinin 
ve bu arada BDP’nin de 
dışlanacağı ve Başbakan’ın 
bazı BDP milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 
benimsediğinin kanıtları olarak 
algılandı. Ağustos ayında, 
aralarında BDP Eş Genel 
Başkanı Siirt Milletvekili Gültan 
Kışanak ile DTK (Demokratik 
Toplum Kongresi) Eş Başkanı, 
Diyarbakır Milletvekili Aysel 
Tuğluk’un da bulunduğu bir grup 
BDP milletvekili, yanlarında 
basın mensupları olmak üzere, 
Hakkari-Şemdinli bölgesinde 
PKK’nin silahlı unsurlarıyla 
karşılaşarak kucaklaşmış ve 
söz konusu kucaklaşma 
görüntüleri Ankara siyasi 
çevrelerinde ve Türkiye’nin Türk 
kamuoyunda tepki uyandırmış 
ve ilgili BDP milletvekillerinin 
d o k u n u l m a z l ı k l a r ı n ı n 
kaldırılması ve ‘terör örgütü 
ile ilişki’ suçlaması altında 
yargılanmaları gerektiği gündeme 
gelmişti.

Tayyip Erdoğan, bu konuya 
gönderme yaparak, Kongre 
konuşmasında Kürtlerden PKK 
ve BDP’yi terkederek kendisini 
ve partisini desteklemeleri 
isteğini bildirdi. Bunu yaparken, 
Kürt sorununa ilişkin  atılması 
mümkün adımlardan söz etmedi.



            The Next Two Years Ahead of Turkey:   Democratic Progress Institute Briefing Paper 
            Two Leaders, Two Different Lines, Two Readings, Cengiz Çandar  October 2012

14

Referring to this issue in his 
congress speech, Tayyip Erdoğan 
asked the Kurds to leave PKK 
and BDP and instead support 
him and his party. Whilst 
doing this he did not mention 
any possible steps that may be 
taken in relation to the Kurdish 
problem.

Against the criticism that the 
Prime Minister’s speech did not 
meet high expectations, those 
who emphasised the two-page 
and 63-article ‘Promises’ list and 
the 70-page booklet entitled ‘the 
AK Party 2023 Political Vision,’ 
which were both distributed at 
the congress venue, underlined 
that what mattered was the 
written list of promises and 
that both documents should be 
understood as ‘a new contract’ 
offered by the AK Party to 
society.

According to this view, the 
importance of a number of points 
within the ‘List of Promises’ 
containing 63 articles is stressed. 
We can list them as follows:

Article 21: Stopping the right 
to plead in one’s native language 
from becoming a problem. (If 
this is regulated it can serve as 
a significant relief for the KCK 
trial which has put thousands 
of Kurdish activists on trial and 
reduce tension.)

Başbakan’ın konuşmasında, 
hayli yükselen beklentileri 
karşılamadığı eleştirileri 
karşısında, Kongre salonunda 
dağıtılan iki sayfalık ve 63 
maddelik ‘Vaadler’ ile ‘AK Parti 
2023 Siyasi Vizyonu’ başlığını 
taşıyan 70 sayfalık kitapçığa 
vurgu yapanlar, esas olanın 
yazılı vaadler listesi olduğunun 
altını çizdiler ve söz konusu iki 
metnin, AK Parti’nin topluma 
sunduğu ‘yeni bir sözleşme’ 
olarak anlaşılması gerektiği 
üzerinde durdular.

Buna göre, 63 maddelik ‘Vaadler 
Listesi’nde Kürt sorununa ilişkin 
birkaç maddenin önemine 
değiniliyor. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz:

21. Madde: Anadilde 
savunmanın sorun olmaktan 
çıkarılması. (Bununla ilgili 
düzenleme yapıldığı takdirde, 
binlerce Kürt aktivistinin 
yargılanmakta olduğu KCK 
Davası’nda önemli bir 
rahatlamanın meydana gelmesi 
ve gerilimin aşağıya çekilmesi 
mümkün olabilir.)

22. Madde: Anadilde kamu 
hizmetlerine erişim;

23. Madde: Bağımsız kolluk 
denetim mekanizmasının 
kurulması. (Bu madde, 
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Article 22: Access to public 
services in native languages.

Article 23: Establishing an 
independent security forces 
supervision mechanism. 
(This article outlines the 
establishment of an office that 
would deal with complaints 
from the Kurds in the Southeast 
and the East regarding the 
gendarmerie and other security 
forces, and as such can be 
recorded as an important 
improvement in terms of 
‘democratic reform.’)

It can be seen that in addition 
to those directly concerning the 
Kurdish political circles, the 
‘List of Promises’ also includes 
important ‘democratisation’ and 
‘reform’ pledges that concern the 
whole of Turkish society. The 
most important of them are the 
first 13 articles and these are:

1.  Completely abolishing the 
banning of political parties.

2.  Restrictive and prohibitive 
provisions for establishing 
political parties shall be 
abolished. (Programme, 
charter, organisation and so 
on.) 

3.  Abolishing the 
standardising provisions in 
political parties.

Güneydoğu ve Doğu’da 
Kürtlerin jandarma ve 
diğer güvenlik güçlerinden 
şikayetlerini ele alacak bir 
kurumun oluşturulmasını ifade 
ediyor ki, bu ‘demokratikleşme 
reform’ bakımından gerçekten 
önemli bir ilerleme olarak 
kaydedilebilir.)

‘Vaadler Listesi’nde doğrudan 
Kürt siyasi çevrelerini 
llgilendiren hükümlerin yanısıra, 
tüm toplumu ilgilendiren 
önemli ‘demokratikleşme’ ve 
‘reform’ vaadlerine yer verildiği 
görülüyor. En önemlileri ilk 13 
madde ve şöyle:

1.  Partileri kapatmanın 
tamamen kaldırılması.

2.  Parti kurulmasında 
kısıtlayıcı ve yasaklayıcı 
hükümler kaldırılacaktır. 
(Program, tüzük, teşkilat 
vs.)

3.  Partilerde tek tipleştirici 
hükümlerin kaldırılması.

4.  Parti kapatmalarına son 
verilmesi.

5.  Partiye değil, gerçek kişilere 
ceza verilmesi.
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4.  Putting an end to the banning 
of political parties. 

5.  Punishing real persons and not 
political parties. 

6.  Removing all obstacles to 
politics. 

7.  A complete review of all 
legislation concerning elections.

8.  Taking precautions in 
order to ensure fairness in 
representation. 

9.  Restructuring the High 
Election Council. 

10.  Discussion of the Presidential 
and semi-Presidential systems, 
and the issue of a President tied 
to a political party. 

11.  Adoption of a new constitution 
for the country whatever the 
conditions are. 

12.  The re-regulation of the issue 
of immunity in accordance 
with universal criteria under 
the framework of the New 
Constitution. 

13.  Speeding up the judiciary, 
due process and legislating 
the Fourth Judiciary Package 
within the context of 
democratisation.

6.  Siyasetin önündeki tüm 
engellerin kaldırılması.

7.  Seçimlerle ilgili mevzuatın 
topyekün gözden 
geçirilmesi.

8.  Temsilde adaletin 
sağlanması için tedbirler 
alınması.

9.  Yüksek Seçim Kurulu’nun 
yeniden yapılandırılması.

10.  Başkanlık, yarıbaşkanlık 
ve partili cumhurbaşkanı 
meselelerin tartışılması.

11.  Şartlar ne olursa 
olsun mutlaka Yeni 
bir Anayasanın ülkeye 
kazandırılması.

12.  Dokunulmazlık 
meselesinin Yeni Anayasa 
çerçevesinde evrensel 
kriterlere göre yeniden 
düzenlenmesi.

13.  Yargının hızlandırılması, 
adil yargılanma ve 
demokratikleşme 
bağlamında 4. 
Yargı Paketi’nin 
kanunlaştırılması.
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It is without doubt that should 
these ‘promises’ be delivered, 
or even cleared for realisation, 
Turkey will have taken important 
steps towards ‘democratisation’ 
and this will affect the political 
climate of the country in a 
positive way. Amongst the most 
prominent of the ‘promises’ 
listed above, a special emphasis 
is placed on the decreasing of the 
unprecedentedly high electoral 
threshold of ten per cent and 
that ‘fairness in representation’ 
will be fulfilled. This is accepted 
in and of itself as a significant 
parameter within the scope of 
politically resolving the Kurdish 
problem.

Meanwhile, it is also believed 
that the aforementioned ‘List 
of Promises’ and the envisaged 
‘constitution change’ have been 
designed in accordance with 
the political goals of Prime 
Minister Tayyip Erdoğan. As 
has been stated before, the 
dramatic aspect of the AK Party 
Fourth Grand Congress is that 
this was the last congress that 
Tayyip Erdoğan attended as the 
AK Party Chairman and also 
as the Prime Minister. It is no 
secret that Tayyip Erdoğan has 
set his sights on becoming the 
first publicly elected President 
of Turkey in 2014, and in this 
respect the AK Party Fourth 
Grand Congress was seen, in 

Bütün bu ‘vaadler’in yerine 
getirilmesi ve hatta yerine 
getirilmesi için harekete 
geçilmesi halinde, Türkiye’nin 
‘demokratikleşme’ doğrultusunda 
önemli adımlar atacağı ve ülkenin 
siyasal ikliminin olumlu biçimde 
bir hayli düzeleceği kuşku 
götürmez. Yukarıda sıralanan 
‘vaadler’ arasında en kayda değer 
olanların başında, Türkiye’nin 
görülmemiş yükseklikte olan 
yüzde 10’luk seçim barajının 
indirileceği ve ‘temsilde adalet’ 
ilkesinin yerine getirilmesine özel 
bir vurgu yapıldığı görülüyor ki, 
bu, başlıbaşına Kürt sorununun 
siyasi çözümü çerçevesinde 
önemli bir parameter olarak 
kabul ediliyor.

Bu arada, söz konusu ‘Vaadler 
Listesi’nin ve öngörülen ‘anayasa 
değişikliği’nin Başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın siyasi hedeflerine 
göre dizayn edilmiş olduğu da 
dikkat çekiyor. AK Parti’nin 4. 
Büyük Kongresi’nin dramatik 
yönü, daha önce de belirtildiği 
üzere, Tayyip Erdoğan’ın 
AK Parti Genel Başkanı 
ve hatta Başbakan sıfatıyla 
katıldığı son kongre olmasıydı. 
2014 yılında Türkiye’de ilk 
kez doğrudan halk oyu ile 
seçilecek cumhurbaşkanlığına 
Tayyip Erdoğan’ın gözünü 
diktiği bir sır değil ve bu 
bakımdan AK Parti’nin 4. 
Büyük Kongresi, Erdoğan’ın, 
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one way, as Erdoğan’s ‘Farewell 
Congress’ to the AK Party and, 
in another way, as the ‘opening 
congress for his march towards 
presidency.’

As a matter of fact, Tayyip 
Erdoğan gave clues to his 
‘political calendar’ at the 
congress by putting forward 
the concept of a ‘President 
tied to a political party’ whilst 
at the same time requesting 
‘the discussion of Presidential 
and semi-Presidential systems’ 
and bringing up the ‘absolute 
necessity for making a new 
constitution regardless of the 
conditions.’

The aim for ‘a President tied to 
a political party’ prevents the 
congress from being labelled 
a ‘Farewell Congress’. In his 
congress speech, Tayyip Erdoğan 
said, ‘this is not a farewell. This is 
a rest, a break.’ Thus it is both a 
‘farewell’ and it is also a congress 
that shows that Tayyip Erdoğan’s 
supervision of and relationship 
with the party will continue; 
the relationship will pour into 
a new mould and as such it is 
actually designed to construct 
‘continuity’ rather than a farewell. 
It is understood that Tayyip 
Erdoğan takes the examples 
of Turgut Özal and Süleyman 
Demirel, who had been elected 
as Presidents by using the 

bir yönüyle AK Parti’ye ‘Veda 
Kongresi’ olduğu kadar, diğer 
yönüyle ‘cumhurbaşkanlığına 
yürüyüşünün başlangıç kongresi’ 
olarak değerlendirildi.

Aslına bakılırsa, Tayyip 
Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanı’ 
kavramını ortaya atarak ve 
aynı zamanda ‘başkanlık, yarı-
başkanlık sisteminin tartışılması’nı 
isteyerek ve ‘yeni anayasanın 
şartlara bakılmaksızın mutlaka 
yapılmasını’ gündeme getirerek, 
‘siyasi takvimi’nin ipuçlarını da 
AK Parti 4. Kongresi’nde vermiş 
oldu.

‘Partili cumhurbaşkanı’ 
amacı, Kongre’yi bir ‘Veda 
Kongresi’ olmaktan çıkartıyor. 
Tayyip Erdoğan, o nedenle, 
kongre konuşmasında, ‘Bu bir 
veda değil, bir es vermektir’ 
dedi. Hem bir ‘veda’ ve hem 
de ‘partili cumhurbaşkanı’ 
Tayyip Erdoğan’ın bir şekilde 
denetiminin ve ilişkisinin 
devam edeceği, ilişkinin yeni bir 
kalıba gireceği ve bu anlamda 
vedadan ziyade ‘süreklilik’ inşa 
etmeyi tasarlayan bir kongre. 
Tayyip Erdoğan’ın, partilerinin 
parlamentodaki çoğunluğundan 
yararlanarak cumhurbaşkanı 
seçilen Turgut Özal ile Süleyman 
Demirel örneklerini çok 
ciddiye aldığı anlaşılıyor. Turgut 
Özal, Cumhurbaşkanlığına 
seçildikten sonra partisi 
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parliamentary majorities of their 
parties, very seriously. After 
having been elected as President, 
the relationships of Turgut Özal 
with his Motherland Party and 
Süleyman Demirel with his 
Right Path Party were loosened, 
weakened and they could no 
longer rule over their parties. 
ANAP (Motherland Party) 
swayed towards the control 
of Mesut Yilmaz, who was in 
opposition to Turgut Özal, and 
Right Path Party swayed towards 
the control of Tansu Çiller, who 
did not act as a dependent of 
Demirel. 

It has become evident from the 
congress that, having learned 
from the past experiences of 
the centre-right parties, Tayyip 
Erdoğan wants to secure his 
future and plans to be elected 
by the public within a semi-
Presidential system similar to 
that of France, and also wishes 
to continue to exert his control 
over the AK Party. 

For Tayyip Erdoğan to become a 
publicly elected ‘President tied to 
a political party’ with increased 
powers in 2014, constitutional 
changes are required. The need 
for a new constitution comes into 
play at this very point. Likewise, 
the fact that the new President 
will be elected in 2014 with a 
minimum of 50+ per cent of the 

Anavatan ile, Süleyman 
Demirel’in de Doğru Yol ile 
ilişkileri gevşemiş ve zayıflamış 
ve partiye hükmedemez duruma 
gelmişlerdi. ANAP (Anavatan 
Partisi), Turgut Özal’a muhalif 
bir konuma kayan Mesut 
Yılmaz’ın, Doğru Yol Partisi ise 
Demirel’e bağlı davranmayan 
Tansu Çiller’in kontrolüne 
girmişti.

Tayyip Erdoğan’ın, merkez-sağ 
partilerdeki geçmiş örneklerden 
yola çıkarak, kendi geleceğini 
sağlama almak istediği ve 
Fransa’ya benzer bir yarı-
başkanlık sistemiyle, bir yandan 
halk oyuyla cumhurbaşkanı 
seçilerek, diğer yandan da AK 
Parti üzerindeki kontrolünü 
devam ettirmeyi tasarladığı AK 
Parti’nin 4. Kongresi’nde ortaya 
çıktı.

Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında, 
yetkileri arttırılmış ve halk 
tarafından seçilmiş bir ‘partili’ 
cumhurbaşkanı olabilmesi için, 
anayasa değişiklikleri gerekiyor. 
Yeni anayasa ihtiyacı, tam da bu 
noktada devreye giriyor. Aynı 
şekilde,  yeni cumhurbaşkanının 
2014 yılında tarihte ilk kez 
asgari yüzde 50 + oyla seçilecek 
olması, Erdoğan’ın önümüzdeki 
iki yıl boyunca ağzından çıkacak 
her sözü, atacağı her adımı 
cumhurbaşkanlığı seçimindeki 
niyetlerine endeksli, ‘taktik 
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vote for the first time in history 
renders Erdoğan’s every word 
and every move for the next two 
years as ‘strategic manoeuvres’ 
tied to his ambitions for the 
Presidential elections. 

Looking at the current balances 
of power in Turkey and the 
periodical data, whilst it is 
believed that due to the strong 
political power monopoly that 
the Prime Minister and AK 
Party Chairman has gathered in 
his person, he does not have any 
obstacles in front of him until 
2014, the tone, style and contents 
of the speech delivered by the 
current President, Abdullah Gül, 
on 1 October at the opening of 
the new legislative year of the 
TGNA, right after the congress, 
showed that Erdoğan’s path 
to presidency will not be as 
obstacle-free and easy as it may 
first appear. Thus a new difficulty 
was added to the forecasts and 
predictions of Turkey’s future. 

The fact that the AK Party has 
formed a government at every 
election, its increasing vote share, 
and the failure of the opposition 
party to form an alternative 
power, either by itself or within 
a coalition, left no checks and 
balances against Tayyip Erdoğan. 
Over the years he has gained and 
preserved the undisputed and 
unrivalled number one position 

manevralar’ haline getiriyor.

Başbakan ve AK Parti Genel 
Başkanı’nın, şahsında topladığı 
güçlü iktidar tekeli sayesinde, 
Türkiye’nin mevcut dengeleri ve 
dönemsel verilere bakıldığında, 
2014’e dek önünde hiçbir 
engel bulunmadığı sanılmakla 
birlikte, şu anki Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün AK Parti’nin 
4. Kongresi’nin hemen 
ertesinde, 1 Ekim 2012 günü 
TBMM’nin yeni yasama yılını 
açış konuşması, tonu, uslubu ve 
içeriğiyle birlikte Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanlığı yolunun ilk 
bakıştaki kadar engelsiz ve kolay 
olmayacağını gösterdi. Böylece, 
Türkiye’nin geleceğine ilişkin 
tahminler ve öngörülere yeni bir 
zorluk eklendi.

Türkiye’de AK Parti’nin her 
seçimde oyunu arttırarak 
hükümet kurabilmesi, buna 
karşılık hiçbir muhalefet 
partisinin gerek tek başına, 
gerekse koalisyon halinde, 
bir iktidar alternatifi 
oluşturamaması, AK Parti’de 
yıllar içinde tartışmasız ve 
rakipsiz bir numara konumuna 
gelen ve bu konumunu tahkim 
eden Tayyip Erdoğan’ın 
karşısında ‘checks and balances’ 
bırakmadı. Abdullah Gül, bu 
konuda tek istisna sayılıyor.
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within the AK Party. Abdullah 
Gül is seen as the only exception 
to this.

After the 2002 elections, because 
Tayyip Erdoğan was banned and 
excluded from Parliament, Gül 
had formed the first AK Party 
government as Prime Minister. 
In March 2003 he left his seat 
to Tayyip Erdoğan and instead 
became Foreign Secretary after 
Erdoğan’s ban was lifted so that 
he could participate in elections 
and enter parliament. Gül, who 
had played an equal role to that 
of Tayyip Erdoğan in founding 
the AK Party, and showed the 
virtue of leaving the Prime 
Minister’s seat to Erdoğan, was 
seen as the only person who 
had the authority, personality 
and political career to balance 
Tayyip Erdoğan when needed 
between 2003-2007. In addition, 
Abdullah Gül’s Presidential 
position, which he has held 
since 2007, meshed well with his 
personality, and had become the 
only ‘checks and balances’ upon 
Tayyip Erdoğan, when needed. 

While not playing such a 
role deliberately, Abdullah 
Gül became the major name 
upon which the opposition, 
which has accumulated against 
Tayyip Erdoğan, has focused. 
Furthermore, the perception that 
Tayyip Erdoğan’s close circle had 

2002  seçimlerinin ardından 
Tayyip Erdoğan yasaklı olduğu 
için parlamento dışında 
kaldığında Başbakan olarak ilk 
AK Parti hükümetini kuran Gül, 
2003 Mart ayında Başbakanlık 
koltuğunu, yasağı kalkıp 
seçimlere katılarak parlamentoya 
giren Tayyip Erdoğan’a 
bırakmış ve Dışişleri Bakanı 
olarak çalışmaya başlamıştı. 
AK Parti’nin kuruluşunda 
Tayyip Erdoğan ölçüsünde 
rol oynamış olan ve Erdoğan 
için Başbakanlık koltuğundan 
feragat etme erdemini gösteren 
Gül, 2003-2007 yılları arasında 
Tayyip Erdoğan hükümetinde, 
güçlü Başbakan’ı gereğinde 
dengeleyebilecek ağırlığa, kişiliğe 
ve siyasi kariyere sahip tek kişi 
olarak görülmüştü. 2007’den beri 
sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı 
makamı da, Abdullah Gül’ün 
kişiliğiyle birleşerek, Tayyip 
Erdoğan için, gerektiği takdirde, 
tek ‘checks and balances’ konumu 
haline kendiliğinden gelmişti.

Abdullah Gül, böyle bir 
rol oynamamakla birlikte, 
Tayyip Erdoğan’a yönelik 
biriken muhalefetin üzerinde 
odaklandığı başlıca isim 
oldu. Buna ek olarak, Tayyip 
Erdoğan’ın yakın çevresinin, 
Abdullah Gül’ü,Erdoğan’ın 
rakibi olarak algılayarak, 
gelecekte devreden çıkartmaya 
çalıştığı ve bunu saygı sınırlarını 
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started to see him as Erdoğan’s 
rival and therefore tried to 
eliminate him in the future 
by pushing the boundaries of 
respect, started to spread within 
public opinion. At a time when 
these rumours and the connected 
perception became widespread, 
the Constitutional Court 
ruled that Abdullah Gül could 
become a Presidential nominee 
one more time as part of its 
judgment concerning a judicially 
controversial Presidential 
nomination condition and term 
of presidency. Thus Abdullah 
Gül, again by himself, gained 
‘legal leverage’ against those who 
want to by-pass and eliminate 
him, and also Tayyip Erdoğan, 
over them.

For all of these reasons, attention 
was drawn by some parts of 
Abdullah Gül’s speech on 1 
October, which was known 
to have been prepared well in 
advance with diligence, for being 
different to Tayyip Erdoğan’s 
and even viewed as a ‘warning’ to 
him. President Abdullah Gül’s 
speech, even though it cannot 
yet be said with certainty, was 
interpreted as having sown the 
seeds of a potential Gül-Erdoğan 
dispute and differentiation.

zorlayarak yaptığı algılaması 
kamuoyunda yayılmaya 
başlamıştı. Bu söylentilerin ve ona 
bağlı algılamanın yaygınlaştığı 
bir sırada, Anayasa Mahkemesi, 
hukuken tartışmalı hale gelmiş 
cumhurbaşkanlığı adaylık şartı 
ve görev süresine ilişkin verdiği 
kararda, Abdullah Gül’ün bir 
kez daha cumhurbaşkanı adayı 
olabileceğini karara bağladı. 
Böylece, Abdullah Gül, kendisini 
by-pass etmek ve devreden 
çıkartmak isteyenlere ve onlar 
üzerinden –yine kendiliğinden- 
Tayyip Erdoğan’a karşı bir 
‘hukuki koz’a sahip olmuş oldu.

Bütün bu nedenlerden ötürü, 
Abdullah Gül’ün çok önceden 
ve titizlikle hazırladığı bilinen 1 
Ekim 2012 konuşmasında, Tayyip 
Erdoğan ile farklı düşündüğü 
ve hatta ona ‘uyarı’ teşkil 
eden bölümler, kamuoyunda 
özellikle öne çıkarıldı ve 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün konuşması, şimdiden 
netlikle söylenemeyecek olsa 
bile, bir potansiyel Gül-Erdoğan 
tartışmasının ve farklılaşmasının 
tohumları atılmışcasına 
değerlendirildi.



23

            The Next Two Years Ahead of Turkey:   Democratic Progress Institute Briefing Paper 
            Two Leaders, Two Different Lines, Two Readings, Cengiz Çandar  October 2012

The issues that set Gül apart from 
Erdoğan showed themselves in 
five major issues and points in 
his speech:

1.  In relation to the sphere of 
discussion for the Kurdish 
problem and the manner in 
which to tackle BDP, Gül 
showed that he very much 
differs from Erdoğan in terms 
of style and content by using 
the following words: 

‘It is my belief that everyone 
who has legally participated in 
the country’s elections, voted for 
by the people, and won the right 
to carry the title of a member of 
parliament, should be a part of 
the legislative activities of this 
Assembly until a final judgment 
has been passed. This honourable 
parliament is where all issues 
of our country and our people 
can be resolved. It is important 
that all ideas and colours in the 
country are represented here. It 
is important that this honourable 
institution be all encompassing 
and that those whose views 
diverge from the majority find 
a safe place under this roof. 
Any missing element in the 
composition of this Assembly 
will serve no other purpose than 
that of repeating the practices of 
the past and delaying the much-
needed solutions at this time 
even further.’

Gül’ün Erdoğan’dan ayrıldığı 
noktalar, konuşmasında beş 
temel konuda ve noktada 
kendisini gösterdi:

1.  Kürt meselesinin tartışma 
alanı ve BDP’ye karşı 
izlenecek tavır konusunda, 
Gül, Erdoğan’dan uslup ve 
içerik olarak çok ayrıldığını 
konuşmasındaki şu cümlelerle 
ortaya koydu:

‘Seçimlere yasal olarak katılmış, 
halkın oyunu almış, milletvekili 
sıfatını taşımaya hak kazanmış 
herkesin, haklarınnda kesin yargı 
kararları ortaya çıkana kadar 
yasama faaliyetine katılması 
gerektiğini düşünüyorum. 
Ülkemiz ve milletimizin 
karşılaştığı bütün sorunların 
çözüm yeri Yüce Meclis’tir. 
Ülkemizdeki bütün fikir 
ve renklerin burada temsili 
önemlidir. Mühim olan bu yüce 
kurumun kapsayıcı olması ve 
çoğunluktan farklı düşünenlerin 
bu çatı altında kendilerine 
güvenli bir yer bulmasıdır. Meclis 
kompozisyonunda meydana 
gelebilecek her türlü noksanlık, 
geçmişte yapılanları tekrar 
etmekten ve çok ihtiyacımız olan 
çözümleri daha da ötelemekten 
başka bir işe yaramayacaktır.
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Here Abdullah Gül reminds us 
of when the DEP (Democracy 
Party), a predecessor to BDP, 
deputies (Leyla Zana, Hatip 
Dicle, Orhan Doğan, Selim 
Sadak, Sırrı Sakık and Ahmet 
Türk) were stripped of their 
parliamentary deputy status and 
imprisoned after having been 
collected from the TGNA. This 
event made it even more difficult 
to resolve the Kurdish problem 
in Turkey and it belongs to 
a period that coincides with 
bloody developments. 

2.  In contrast to the AK Party 
Congress, where Turkey’s 
relationship with the Islamic 
world and the Arab countries 
was very prominent whilst 
the European dimension was 
fully and almost wilfully 
ignored, Abdullah Gül gave 
the European Union (EU) an 
important place in his speech. 
On this he said the following: 

‘It is true that the prospective 
for EU membership has 
added impetus to the reforms 
implemented in Turkey to 
strengthen the economy and our 
democracy, raising the standards 
of living for our people. 
Although the process has slowed 
down, due mostly to reasons that 
have to do with the other party, 
we must continue to do what we 
must and be determined to take 

Abdullah Gül, burada, 1994’de 
BDP’nin öncülü olan DEP’li 
(Demokratik Emek Partisi) 
milletvekillerin, (Leyla Zana, 
Hatip Dicle, Orhan Doğan, 
Selim Sadak, Sırrı Sakık ve 
Ahmet Türk) gibi milletvekili 
sıfatlarının düşürülerek, 
TBMM’den alınıp hapse 
atılmalarını hatırlatmış oluyor. 
Söz konusu gelişme, Türkiye’de 
Kürt sorununun çözümünü 
daha da zorlaştırmış ve kanlı 
gelişmelerin yaşanmasına denk 
gelmiş olan bir döneme aittir.)

2.  AK Parti Kongresi’nde 
Türkiye’nin İslam Dünyası 
ve Arap ülkeleriyle ilişkiler 
boyutunun çok önde olmasına 
ve Avrupa boyutunun adeta 
bilinçli biçimde tümüyle ihmal 
edilmesine karşılık, Abdullah 
Gül, Avrupa Birliği (AB) 
konusuna konuşmasında 
önemli yer verdi. Bu konuda 
şöyle konuştu:

‘AB üyelik perspektifinin getirmiş 
olduğu ivmeyle Türkiye’nin, 
ekonomisini ve demokrasisini 
güçlendiren ve vatandaşlarımızın 
hayat standardını yükselten pek 
çok reforma öncülük ettiği bir 
gerçektir. Çoğu kez karşı taraftan 
kaynaklanan nedenlerle süreç 
yavaşlasa da biz kendi işimize 
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the right steps in line with the 
Acquis.’

Contrary to the claim for 
leadership of Islam and the 
Middle East that draws the 
attention to Tayyip Erdoğan, 
Abdullah Gül feels the need 
to put an emphasis on Turkey’s 
European perspective. 

3.  President Gül also mentioned 
the constitution, and here he 
made it be felt that he takes 
a different approach to the 
constitution than that desired 
by Tayyip Erdoğan. Here are 
parts of President Gül’s speech 
on the constitution: 

‘…We must enact a new 
citizenship contract through a  
freedom based constitution 
that guarantees rights and 
freedoms for all and does not 
exclude anyone. In this process, 
the discussion of many issues 
and different constitutional 
systems and their advantages 
and disadvantages is a healthy 
discussion. At the end of 
the day we must, as soon as  
possible, prepare a constitution 
that will advance our nation; 
expand fundamental rights and 
institutionalise our democracy.’

What is striking is that 
Abdullah Gül elaborates on the 

bakmalı ve AB müktesabatı 
çerçevesinde atılması gereken 
doğru adımları kararlılıkla 
atmalıyız.’

Tayyip Erdoğan’da dikkati çeken 
İslam ve Orta Doğu liderliği 
iddiasına karşılık, Abdullah 
Gül, Türkiye’nin Avrupa 
perspektifine vergu yapmak 
ihtiyacı duymaktadır.

3.  Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında 
anayasaya da değindi ve 
burada Tayyip Erdoğan’ın 
arzuladığı anayasadan farklı 
bir yaklaşıma sahip olduğunu 
hissettirdi. Anayasa konusunda 
Cumhurbaşkanı Gül’ün 
konuşmasından bölümler:

‘… Özgürlükçü bir 
anayasayla, herkesin hak ve 
hürrüyitlerini garanti altına 
alan, kimsenin kendisini 
dışlanmış hissetmeyeceği yeni 
bir vatandaşlık mukavelesini 
gerçekleştirmeliyiz. Yeni anayasa 
yapım sürecinde, pek çok 
meselenin ve alternative anayasal 
sistemlerin gündeme getirilmesi, 
bu sistemlerin olumlu ve 
olumsuz yanlarının irdelenmesi 
sağlıklı bir tartışmadır. Netice 
olarak yapılması gereken; 
köklü anayasal tecrübemizin 
ışığında milletimizi layıs olduğu 
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need for the new constitution 
to expand fundamental rights 
and freedoms without making 
any references to the powers of 
the President and constitutional 
regulations such as Presidential 
or semi-Presidential systems. 

4.  Another aspect of President 
Abdullah Gül’s speech, which 
clearly sets him apart from 
Prime Minister Tayyip 
Erdoğan, is the special 
emphasis he puts on freedom 
of thought and speech, which 
he did by way of embarking 
from writers and journalists. 
While reactions against 
Tayyip Erdoğan, especially 
by European offices and 
institutions, for engaging 
in harsh polemics with 
journalists and criticising him 
for having a large number 
of journalists arrested have 
been intensifying, the fact 
that President Gül makes a 
reference to this issue and the 
language that he uses is very 
different. In fact, the contrast 
with the prime minister’s 
language and attitude is stark. 
Gül’s words on this issue are as 
follows: 

‘In our country today, everyone 
may freely express their views. If 
there are shortcomings or wrong 
practices or instances that harm 
our democracy, then these must 

seviyeye taşıyacak; temel hak 
ve özgürlükleri genişletecek; 
halkımızın birlik ve beraberliğini 
pekiştirecek; demokrasimizi 
kurumsallaştıracak bir 
anayasanın bir an önce 
hazırlanmasıdır.

Dikkat çekici olan, Abdullah 
Gül’ün cumhurbaşkanlığı 
yetkileri, başkanlık ya da yarı-
başkanlık sistemi gibi anayasal 
düzenlemelere hiçbir atıfta 
bulunmadan, yeni anayasanın 
temel hak ve özgürlükleri 
genişletici olmasının gereği 
üzerinde durmasıdır.

4.  Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün  konuşmasında Başbakan 
Tayyip Erdoğan’dan belirgin 
biçimde ayrıldığını yansıtan 
bir başka husus, yazarlar ve 
gazetecilerden yola çıkarak düşünce 
ve ifade özgürlüğüne yaptığı 
özel vurguyla ilgilidir. Tayyip 
Erdoğan’ın kendisini eleştiren 
gazetecilerle sert polemiğe girdiği 
ve özellikle Avrupa kurum ve 
kuruluşlarında Türkiye’de gazeteci 
sıfatı taşıyan çok sayıda kişinin 
tutuklu bulunduğuna ilişkin 
tepkiler yoğunlaşmaktayken, 
Cumhurbaşkanı Gül’ün bu 
konuya temas etmesi ve kullandığı 
dil, Başbakan’ın kullandığı dil ve 
tavrıyla oldukça ters hatta zıt bir 
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all be removed without delay… 
Countries where democratic 
rights and freedoms are more 
fully exercised hardly ever run 
into difficulty. On the other 
hand, countries with few rights 
and freedoms and that are not 
democratic suffer most…

The reputation of a country 
grows when its writers, thinkers 
and opinion leaders are able to 
share their views without fear. In 
the same way, it is fundamental 
that journalists, newsmen and 
members of the media as a 
whole should face no obstacle 
in fulfilling their responsibility 
for informing the public. No one 
should be imprisoned because 
of expressing his or her views 
through the media. A clear 
distinction must be observed 
between those who incite 
violence and those who express 
an opinion.’

5.  Abdullah Gül also mentioned 
the economy in his speech 
and used language which 
showed that he sided with 
Minister Ali Babacan who, 
according to the latest press 
leaks, represents one of the two 
different tendencies within 
the government in terms of 
which priority to adopt for the 
economy. Ali Babacan has for 
years been recognised as chiefly 
responsible for the successful 

görüntü çizmektedir. Gül’ün bu 
konudaki sözleri:

‘Ülkemizde bugün herkesin 
görüşlerini rahatlıkla ifade 
edebildiği bir özgürlük ortamı 
bulunuyor. Bu yolda eksiklikler 
veya yanlış uygulamalar, 
demokrasiyi zedeleyen görüntüler 
sözkonusu ise, bunların hepsi 
hiç geciktirilmeden ortadan 
kaldırılmalıdır… Dünyada 
demokratik hak ve özgürlüklerin 
en geniş biçimde kullanılmasına 
imkan verdiği için zarar görmüş 
bir ülkeye pek rastlanılmaz. 
Buna karşılık sıkıntıdan 
sıkıntıya düşenlerin çoğu, hak 
ve özgürlüklerin dar olduğu, 
demokrasiden nasibini almamış 
ülkelerdir…

Bir ülkede yazarların, düşünürlerin 
ve fikir adamlarının görüşlerini 
korkusuzca paylayabilmeleri, o 
ülkeye itibar kazandırır. Aynı 
şekilde, gazeteciler, haberciler 
ve bir bütün olarak medya 
mensuplarının halkı haberdar 
etme görevlerini yerine getirirken 
hiçbir engelle karşılaşmamaları da 
temel esastır. Hiç kimse fikirleri 
ve fikirlerini medya yoluyla 
açıklaması yüzünden hapse 
düşmemelidir. Şiddeti teşvik eden 
ile görüş açıklayan arasında kesin 
bir ayrım gözetilmelidir.
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management of the Turkish 
economy and his name is used 
synonymously with fiscal 
discipline. Gül’s words on this 
issue have been described as an 
implicit warning to the prime 
minister over the economy, 
and also seen as an indicator of 
the spreading of the differences 
between the two personalities 
across a wide spectrum.  Gül’s 
warning words regarding the 
economy in his speech are as 
follows:

‘It should not be forgotten that 
fiscal and monetary discipline 
are important reasons behind the 
economic achievements so far. It 
should be remembered that any 
slackening in this area would 
lead to irreparable damage. 
Additionally, we must pay a lot 
of attention to our priorities in 
public spending at this critical 
time.’

By replying, ‘I do not wish to 
engage in a polemic with the 
President. However, we think 
differently,’ when asked for 
his comments after President 
Abdullah Gül’s TGNA opening 
speech, Prime Minister Tayyip 
Erdoğan gave the message that 
he did not wish to enter into a 
conflict whilst admitting the fact 
that their differences in opinion 
can be no longer concealed. 

5.  Abdullah Gül, konuşmasında 
ekonomiye de temas etmiş ve 
son dönemlerde basına da 
sızdığı kadarıyla hükümet 
içinde ekonomi politikasında 
benimsenmesi gereken önceliğe 
ilişkin olarak iki farklı 
eğilimden birini temsil eden 
Devlet Bakanı Ali Babacan’dan 
yana ağırlığını koyduğunu 
gösteren bir dil kullanmıştır. 
Ali Babacan, yıllardır 
Türkiye’nin başarılı ekonomi 
yönetiminin başsorumlusu 
olarak tanınmakta ve ismi 
mali disiplinle eş anlamlı 
olarak anılmaktadır. Gül’ün 
bu konudaki sözleri, zımnen 
Başbakan’a ekonomi alanında 
bir uyarı olarak nitelenirken, 
bir yandan da iki şahsiyet 
arasındaki farklılıkların geniş 
bir yelpazeye yayıldığının 
işareti olarak gösterilmiştir. 
Gül’ün ekonomiye ilişkin uyarı 
içeren sözleri konuşmada şöyle 
yer almıştır:

‘Ekonomi alanında bugüne kadar 
sağlanan başarıların önemli bir 
sebebinin mali ve parasal disiplin 
olduğu unutulmamalıdır. Bu 
alanda yaşanacak gevşemenin, 
tamiri imkansız sonuçlara yol 
açacağı hatırda tutulmalıdır. 
Ayrıca, bu kırılgan dönemde kamu 
harcalamalarındaki önceliklerimize 
de dikkat etmeliyiz.’
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How this difference in opinion 
will be reconciled, whether it will 
be reconciled, how the relations 
between these two important 
and prominent personalities will 
continue and whether and how 
they will be able to reconcile 
their political calendars without 
colliding with each other under 
the impact of Turkish, regional 
and international dynamics will 
be foremost among the major 
issues that will occupy Turkey 
for the next two years.

Autumn 2012 has been 
interesting in terms of making 
this issue clear.

Thus it has been demonstrated 
that a great deal may be learned 
about Turkish politics in the 
near future by looking out for 
two names, Abdullah Gül and 
Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
TBMM açış konuşmasının 
ardından değerlendirmesi sorulan 
Başbakan Tayyip Erdoğan, ‘Sayın 
Cumhubaşkanı ile polemiğe 
girmek istemiyorum. Ama 
farklı düşünüyoruz’ sözleriyle 
bir yandan çatışmaya girmek 
istemediği mesajını verirken, 
diğer yandan aralarındaki görüş 
ayrılığının gizlenemez olduğu 
gerçeğini teslim etmiştir.

Bu görüş ayrılığının 
nasıl giderlleceği, giderip 
giderilemeyeceği, iki önemli ve 
önde gelen şahsiyet arasındaki 
ilişkilerin bundan sonra nasıl 
seyredeceği ve Türkiye’nin ve 
bu arada bölgesel ve uluslararası 
dinamiklerin etkisiyle her 
ikisinin kendi siyasi takvimlerini 
birbirleriyle çatışmadan nasıl 
uzlaştırabilecekleri ya da bunun 
mümkün olup olamayacağı, 
Türkiye’de önümüzdeki iki yılın 
en can alıcı konularının başında 
yer alacaktır.

2012 sonbaharı, başka bir deyimle, 
Eylül sonu-Ekim baı bu durumu 
belirginleştirmesi bakımından 
ilginç olmuştur. 

Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’nin 
yakın gelecekteki siyasetini, iki 
isim üzerinden, Abdullah Gül 
ve Tayyip Erdoğan isimleri 
üzerinden okumak anlamlı 
olacaktır.
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