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Önsöz

Öncelikle, araştırmam boyunca sürekli desteği, sabrı, motivasyonu ve 
engin bilgisi için Dr.Ayla Göl’e çok teşekkür ediyorum, bu çalışmayı yazar-
ken her zaman bana yardımcı oldu. Araştırmam ve doktoram için daha iyi 
bir danışman ve akıl hocası bulabileceğimi düşünmüyorum.

Türk siyasetinde siyasal beka kavramına odaklanmam için bir fırsat sağ-
layan ilk doktora danışmanım Dr.Burak Kadercan’a da içten teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum. Aberystwyth Üniversitesi’nde doktora yaptığım süre 
boyunca değerli desteklerinden dolayı arkadaşım Dr. Umut Kadir Oğuz’a 
özel olarak teşekkür ederim. Ailem; bana olan sevginiz, desteğiniz ve sar-
sılmaz inancınız için minnettarım.

Her şeyden evvel eşim Kübra’ya sevgisi ve sürekli desteği için teşekkür 
etmek istiyorum ama en önemlisi, en iyi arkadaşım olduğun için. Sana her 
şeyi borçluyum.

Bu eserin Türkiye siyaseti üzerine yapılan çalışmalara ilham olması ve 
yeni tartışmalar açmasını temenni ediyorum.

 
Dr. Çağlar Ezikoğlu 





Giriş

Kitabın Temel Yapısı ve İçeriği
Bu araştırma, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) vakasını analiz et-

mek suretiyle Türk siyasetinde siyasal beka ve siyasi hayatta kalma man-
tığını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. 
İlk olarak, siyasette hayatta kalma mantığına ilişkin açıklamaların tarih-
sel olarak literatürde nasıl ele alındığı araştırılmaktadır. İkinci aşama ise 
AKP’nin siyasal bekasının temel mantığını ampirik kanıtlarla incelemektir. 
Bu kitap aynı zamanda seçkin röportajlardan, parti belgelerinden, halka 
açık konuşmalardan ve AKP’nin sonraki bölümlerde siyasi hayatta kalma-
sını araştırmak için politikadaki gelişmeler ve değişikliklerden elde edilen 
kanıtları kullanmaktadır. Bu kanıtlar, AKP’nin siyasi hayatta kalması olan 
bağımlı değişkenin dört bağımsız değişkeni olduğunu göstermektedir; - 
AKP’nin muhafazakarlığının meşrulaştırılması (2002-2007), AKP’nin Ke-
malist elitlerle iktidar mücadelesi (2007-2011), AKP’nin otoriter popülizmi 
(2011-2014) ve Erdoğan’ın önderliğinde İslamcılık ve milliyetçiliğin araç-
sallaştırılması (2014-2020). Başka bir deyişle, bu araştırma, AKP’nin dört 
döneminin dört farklı politika yaklaşımıyla AKP’nin siyasal bekası arasın-
da bir neden-sonuç mekanizması sunmaktadır.

Nitekim AKP, 18 yıllık iktidarı boyunca siyasi hayatta kalmayı sağlama 
noktasında Türkiye’de en başarılı siyasi parti olmuştur. Literatürde, AKP 
hükümetinin 18 yıllık yönetimini bütünsel olarak analiz eden çok az sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Bu sınırlamanın bir sonucu olarak, bu araştırma-
nın orijinal katkısı, AKP hükümetinin anlaşılması için 2002-2020 yılları 
arasında literatürde araştırılmayan siyasal beka kavramını kullanarak bü-
tünsel bir yaklaşım sunmasıdır. 

Bu çalışmanın temel yapısı Giriş bölümünde açıklanmıştır. Bölüm 1, 
siyasi hayatta kalma mantığı üzerine teorik ve kavramsal analizleri ortaya 
koymaktadır. Bir sonraki kısmında, vaka analizi ve elit görüşme yöntemleri 
incelenmekte ve bu çalışmada nasıl birleştirildikleri ortaya konmaktadır. 
2002-2020 yılları arasında AKP’nin iktidarının bütünsel bir şekilde analizi 
yapılmakta ve bu analiz ampirik kanıtlarla desteklenmektedir. Vaka analizi, 
genellikle en yüksek siyasi düzeyde siyasi karar verme ve faaliyetle ilgili ve-
rilerin toplanmasını gerektirir ve elit görüşmeler genellikle bu araştırmada 
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gerekli kanıtları elde etmek için kritik bir strateji olacaktır. Çok sayıda siya-
setçi ve akademisyenle yapılan röportajlardan ve diğer ikincil kaynaklardan 
yola çıkarak, AKP’nin 2002-2020 yılları arasında Türk siyasetinde siyasi ha-
yatta kalmasının nedenini anlamak için dört ayrı dönemde AKP’nin ikti-
darı dört bağımsız değişken içinde analiz edilecektir. Son olarak, bu bölüm 
Bruce Bueno De Mesquita’nın bu değişkenler arasında nedensel bir meka-
nizma oluşturmak için kavramsal bir köprü sağlamaya çalışan seçmenlik 
teorisine odaklanmaktadır. 

Bölüm 2, AKP’nin muhafazakar kimliğinin meşrulaştırılmasının neden 
AKP’nin 2002-2007 yılları arasında Türk siyasetinde siyasi hayatta kalması-
nın ilk bağımsız değişkeni olduğunu araştırıyor. Bu, AKP’nin Türk demok-
rasisindeki ilerlemesini göstermek ve muhafazakar kimliğini nasıl meşru-
laştırdığına dair bir anlayış geliştirmek için önemli bir zaman dilimidir. Bir 
yandan, muhafazakar demokrasi ve 28 Şubat 1997 darbe (yumuşak darbe) 
süreci gibi diğer olaylar da dahil olmak üzere, AKP dönemindeki önemli 
iç faktörler bu dönemde meydana gelmiştir. Öte yandan, 11 Eylül’ün ulus-
lararası bağlamında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin artan 
desteği gibi dış faktörler de AKP’nin siyasal bekasını etkilemekteydi. Bu iç 
ve dış faktörler, AKP’nin Türk siyasetinde hayatta kalmasının ilk bağım-
sız değişkeni olan AKP’nin muhafazakarlığının meşrulaştırılmasında da 
önemli bir rol oynamıştır. 

Bu nedenle, ilk bağımsız değişkeni etkileyen bu faktörler de incelen-
melidir. AKP’nin hayatta kalmasını sağlayan muhafazakarlığın meşrulaş-
tırılmasında bu ara değişkenlerin rolü önemlidir. Aynı zamanda, AKP’nin 
muhafazakarlığının meşrulaştırılması, liberal bir merkez sağ parti haline 
gelmemesi nedeniyle siyasi hayatta kalmasını sağlamak için bir ön koşul 
olarak görülmektedir. Dahası bu bölüm aynı zamanda bu değişkenler ile 
De Mesquita’nın seçmenlik teorisi arasındaki kavramsal ilişkiyi de araştır-
maktadır.

Bölüm 3, 2007-2011 yılları arasında AKP yönetiminin ikinci dönemine 
odaklanmaktadır. De Mesquita’nın seçmenlik teorisine göre, liderler veya 
siyasi partiler, hayatta kalma tehditlerine karşı kazanan koalisyonlarını en 
aza indirerek güçlerini pekiştiriyorlar. AKP, 2007 askeri darbe girişimi ve 
2008 kapatma davası olmak üzere iki önemli tehditle karşı karşıya kaldı. 
Bu tehditlerden kurtulan AKP, laik Kemalist elitlere karşı savaşarak gücünü 
pekiştirmeyi seçti.

Daha önce de belirtildiği gibi, AKP’nin Türk siyasetinde hayatta kalma-
sının dört bağımsız değişkeni vardır ve AKP’nin Kemalist elitler üzerinden 
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sürdürdüğü konsolidasyon süreci bu nedensel mekanizmanın ikinci ba-
ğımsız değişkenidir. De Mesquita’ya göre, liderler veya siyasi partiler siyasi 
hayatta kalmalarına yönelik tehditler karşısında koalisyonları daraltmaya 
çalışırlar. Bununla birlikte, büyük bir nominal seçmenliğe sahip olmalı, 
yani kitlesel bir seçmen tabanı kazanmalıdır (Türkiye’de ağırlıklı olarak 
muhafazakardır). AKP, Kemalistlere karşı savaşmaya başladığında, seçim-
lerde muhafazakar seçmenlerin desteğini kazanmak için daha da İslami bir 
çizgiye kaymak zorunda kaldı. Öte yandan, bu politika değişikliği AKP’nin 
hayatta kalması için bir koşuldu ve 2007-2011 yılları arasında AKP’nin si-
yasi hayatta kalmasının ikinci bağımsız değişkeni oldu. Bu argüman, seç-
kin röportajlardan, AKP politika belgelerinden, AKP’nin parti yapısındaki 
değişikliklerden, AKP ile Kemalist seçkinler arasındaki çatışmaların yasal 
belgelerinden, Türk siyasetindeki yasal değişikliklerden, seçim sonuçları-
nın analizinden ve AKP’nin politikacılarının halka açık konuşmalarından 
ve diğer kaynaklardan elde edilen ampirik kanıtlarla desteklenmektedir. 

Bölüm 4, otoriter popülizmin yükselişinde gerçek bir dönüm noktası 
olan AKP’nin üçüncü dönemine odaklanmaktadır. Önceki bölümlerde tar-
tışıldığı gibi, liderlerin veya partilerin hayatta kalmasına katkıda bulunan 
en önemli faktörlerden biri, nominal seçmenliği (seçmenleri) mümkün ol-
duğunca büyük tutmaktı. AKP, ikinci ve üçüncü dönemlerinde büyük ka-
zanan koalisyonunu kurucu felsefesinden koparmış ve ortaklarını tek tek 
ortadan kaldırmıştır. Bu koalisyon ortaklarının ayırt edici özelliği, kendi-
lerini özellikle laik olarak tanımlamalarıdır. Laik kitlelerle olan gerginlik 
2007’den itibaren artarken, AKP büyük nominal seçmenliği korumak için 
daha popülist ve otoriter politikalar üstlenmek zorunda kaldı. 

Bu nedenle, yaklaşmakta olan soru şu: AKP seçmen çoğunluğunun 
desteğini nasıl aldı? Bu sorunun cevabı, AKP’nin siyasi hayatta kalması-
nın neden-sonuç ilişkisini birbirine bağlayan üçüncü bağımsız değişkeni 
de vurgulamaktadır. Bölüm 4, AKP’nin 2011-2014 yılları arasında Türk 
siyasetinde hayatta kalmasının nedensel mekanizmasını ortaya koyan son 
bağımsız değişken olarak ifade edilebilecek AKP’nin popülist stratejisine 
odaklanmaktadır. Bu noktada AKP, Türkiye’de laik ve muhafazakar vatan-
daşlar arasında popülist bir strateji yürüttü ve muhafazakar seçmenlerin 
desteğini pekiştirdi. 

Bu bölüm, 2014 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, Erdoğan 
ve diğer önde gelen AKP’lilerin halka açık konuşmaları, İslamcılığın yük-
selişi yoluyla Türk siyasetindeki önemli gelişmeler ve politikacılar, akade-
misyenler ve öğrenci gruplarıyla yapılan seçkin röportajlar gibi ampirik 
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ve istatistiksel kanıtları kullanmaktadır. Genel olarak dördüncü bölüm 
AKP’nin kutuplaşma stratejisinin AKP’nin 2011-2014 yılları arasında Türk 
siyasetinde siyasi hayatta kalmasına katkıda bulunduğunu savunuyor.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra AKP ve lideri Erdoğan’ın 
politika çizgisi yeni bir yola evrildi. Bu seçimlerle Erdoğan, Kürt hareke-
tinin ve Fethullah Gülen hareketinin kendi siyasal bekası için bir tehdit 
haline gelebileceğine ikna oldu. AKP hükümetinin bu mücadeleyi siya-
si düzleme sokmak için yeni bir paradigmaya ihtiyacı vardı. Laikler veya 
toplumun diğer muhalifleri için popülist ve otoriter siyaset gündemde ol-
masına rağmen, Erdoğan’ın seçimlerde oylarını arttırmanın bir yolu olarak 
farklı bir paradigmaya ihtiyacı vardı. Bu noktada, Kürtlerle barış sürecinde 
yükselmeye başlayan Türk milliyetçiliği, AKP ve Erdoğan’ın yardımına ko-
şacaktı. AKP hükümetinin Erdoğan liderliğinde, İslamcılık ve milliyetçiliği 
birleştirme çabası, AKP’nin  hayatta kalmasını araştıran dördüncü bağım-
sız değişken olacaktır.

De Mesquita’nın seçmenlik teorisine göre, hayatta kalma tehditleri ne-
deniyle küçülen kazanan koalisyon 2014’ten sonra küçülmeye devam ede-
cekti. Kürt hareketi-Fethullah Gülen hareketi ve AKP arasındaki çatışma 
da bu argümanı destekledi. AKP’nin önündeki en büyük zorluk, bu çatışma 
devam ederken küçük kazanan koalisyona karşı nominal seçmenin nasıl 
büyük tutulacağıydı. Hem Kürt hareketine hem de Fethullah Gülen hare-
ketine karşı milliyetçi bir söylem ve eylem benimseyen AKP, milliyetçi oy-
ların kendisine kayacağını düşünmekteydi. Bu süreçte, en büyük milliyetçi 
parti olan MHP ve AKP’nin çizdiği İslamcı-milliyetçi siyasi çizgiye sahip 
koalisyon, 2015 seçimlerinde, 2017 Cumhurbaşkanlığı Referandumunda 
ve 2018 seçimlerinde AKP ve Erdoğan’ın siyasal bekasını korudu. Bura-
da, Bölüm 5, 2014 ve 2020 arasındaki seçim sonuçlarını ve anketleri analiz 
ederek İslamcı-milliyetçi politikanın birleşimi ile AKP’nin siyasi hayatta 
kalması arasındaki neden-sonuç mekanizmasını araştırıyor. 

Giriş bölümü çalışmanın temel yapısına ve içeriğine genel bir bakış 
açısı vermektedir. Bu yapıdan görülebileceği gibi, tez iki bölümden oluş-
maktadır. Tezin ilk bölümü olan Bölüm 1, siyasi hayatta kalma mantığı-
nın kavramsal ve teorik çerçevesine odaklanacaktır. Tezin ilk iskeleti olan 
1. bölümden sonra, diğer bölümlerde AKP vakasına teorik bakış açısının 
nasıl uygulandığı, değişkenler arasındaki nedensel mekanizmanın açıklığa 
kavuşturulmasıyla incelenecektir.
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Araştırma Metodolojisi
Araştırmacılar hipotezlerini açıklamak ve geliştirmek istediklerinde 

iki ana araştırma veri yöntemi seçerler: Nitel ve nicel. Nitel veri toplama 
yöntemleri, sorunların, davranışların veya olayların, bununla birlikte in-
sanların deneyimleri, tutumları ve inançları hakkındaki düşüncelerinin ve 
görüşlerinin tanımlarını sağlayabilir. Nicel veri toplama yöntemleri ise so-
runların, davranışların veya olayların gerçek varlığını veya yokluğunu bel-
geleyen sayımlar, oranlar veya yüzdeler gibi diğer istatistiklerden oluşur. Bu 
veriler temsili ve genellenebilir bilgiler verebilir.

Bu araştırma üç nedenden dolayı nitel yöntemler kullanmaktadır. İlk 
olarak, nitel yöntemler, ele alınan sorunun doğasını gösteren “vaka çalış-
malarını” ortaya koyar. Bu çalışma, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hü-
kümeti döneminde Türk siyasetinin siyasi hayatta kalma mantığı üzerine 
bir vaka çalışmasını araştırmaktadır. İkincisi, bu çalışmanın ana araştırma 
sorusu “neden” ve “nasıl” sorularıyla ilgilidir, bu nedenle nitel veri yöntem-
leri daha fazla derinlik kazanır ve tutum ve davranışların “neden” ve “nasıl” 
olduğu hakkında fikir verir. Son olarak, bu çalışma Türkiye ve AKP hükü-
metiyle ilgili bir vaka analizine dayanmaktadır ve vaka analizi bu çalışmada 
en yararlı nitel yöntemlerden biridir.

Örnek Vaka Analizi
Nitel yöntemler, vaka çalışmaları, eleştirel söylem analizi vb. gibi farklı 

yaklaşım türlerini içerebilir. Bu çalışma, Türk siyasetinde siyasi hayatta kal-
ma mantığını anlamak için AKP davası ışığında bir vaka çalışması araştır-
ması sunmaktadır.

Vaka çalışması araştırmasının, ilk olarak 1843’te yayınlanan bir man-
tık sistemi olan J. S. Mill’in magisterial çalışmasıyla başladığı söylenebilir. 
Yirminci yüzyılın başlarında, örnek vaka inceleme Cohen (1934) ve Nagel 
(1927) gibi mantık bilimleriyle uğraşanlar tarafından etkilenmiştir. Sonra-
sında Carl Becker (1934), Charles Cooley (1927), Leonard Cottrell (1941), 
Paul Foreman (1948), Robert Park (1930) ve Clifford Shaw gibi sosyolog-
lar arasında yoğun bir tartışma konusu olmuştur. 1960’larda ve 1970’ler-
de, başka bir araştırma dalgası, vaka çalışması yöntemlerini sosyal bilim 
yöntemlerinin ana akımına tanımlamaya, geliştirmeye ve entegre etmeye 
çalıştı. Etkili çalışmalar arasında Campbell (1966; 1975), Glaser ve Strauss 
(1967), Przeworski ve Teune (1970) ve Skocpol ve Somers (1980) bulun-
maktadır. Bugün, vaka çalışması yöntemleriyle ilgili literatür o kadar bol ve 
çeşitlidir ki, sizin bakış açınıza bağlı olarak, başarısının veya başarısızlığı-
nın bir kanıtı olabilecek açıklamaya meydan okur.
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Yukarıda tartışıldığı gibi, bir vaka çalışmasının ne olduğunu açıklamak 
kolay değildir, çünkü kolay bir açıklama yoktur (Solberg Søilen ve Huber, 
2006). Bir vaka çalışması, birden fazla birim üzerinde genelleştirmeyi amaç-
layan bir kişi, bir grup insan veya bir birim hakkında yoğun bir çalışma 
olarak tanımlanabilir. Bir vaka çalışmasında odak özel bir birime dayan-
maktadır (Jacobsen, 2002). Bir başka benzer tanım, bir vaka çalışmasının, 
bir veya birkaç yöntemle kapsamlı bir bakış açısıyla incelenen sistemlerin 
bir analizi olmasıdır (Thomas, 2011). Vaka çalışması yöntemi vakaları ana-
liz etmeyi amaçlamamaktadır, ancak vakaları tanımlamak ve anlamak için 
ortamı keşfetmenin iyi bir yoludur (Cousin, 2005). “Vaka çalışması yönte-
mi, birden fazla bilgi kaynağını içeren ayrıntılı, derinlemesine veri toplama 
yoluyla zaman içinde gerçek hayattaki, çağdaş sınırlı bir sistemi (bir vaka) 
veya çoklu sınırlı sistemleri (vakalar) araştırıyor... ve bir vaka tanımını ve 
vaka temalarını rapor ediyor” (Creswell, 2013, s. 97).

Bir vaka çalışmasında, bir veya daha fazla vaka araştırılabilir. Bir vakayı 
incelerken, tekil bir vaka çalışmasına atıfta bulunuruz ve birkaç vakayı in-
celeyen bir çalışmayı tanımlamak için çoklu veya çoğul bir vaka çalışması 
kullanılır. Birden fazla vaka çalışmasında, her vaka tekil bir çalışma gibi 
incelenir ve daha sonra diğer vakalarla karşılaştırılır. Tekil ve çoklu vaka 
çalışmaları için Thomas, zaman boyutunun türüne göre ek bir sınıflandır-
ma önermektedir.

Zaman boyutuyla ilgili tekil vaka çalışmaları türleri aşağıdaki gibidir 
(Thomas 2011, s. 517):

i. Retrospektif vaka çalışmaları: En basit çalışma türü; her türlü geçmiş 
fenomenle ilgili verilerin toplanmasını içerir. Araştırmacı bir olguya, du-
ruma, kişiye veya olaya bakıyor ve onu tarihsel bütünlüğü içinde inceliyor.

ii. Anlık görüntü çalışmaları: Vaka, mevcut bir olay, bir kişinin haya-
tındaki bir gün, bir günlük vb.gibi belirli bir zaman diliminde incelenmek-
tedir. Bir ay, bir hafta, bir gün, hatta bir saat kadar kısa bir süre olsun, 
analiz olayların zamansal yan yana gelmesiyle desteklenir. Anlık görüntü 
geliştikçe, resim kendisini sıkı bir zaman dilimi içinde bir Gestalt olarak 
sunar.

iii. Diachronic çalışmaları: Zamanla değişir ve uzunlamasına çalışma-
lara benzer.
Bu araştırma, AKP’nin Türk siyasetinde siyasi hayatta kalması ışığında tek 

ve retrospektif bir vaka çalışması sunmaktadır. Tek vaka analizi bazı avantaj 
ve dezavantajlara sahiptir. Tek bir vaka çalışmasının faydaları, birden fazla 
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vaka çalışması kadar pahalı ve zaman alıcı olmamalarıdır. Tek vaka çalış-
maları, yazar yüksek kaliteli bir teori oluşturmak istediğinde daha iyidir, 
çünkü bu tür, ekstra ve daha iyi teori üretir. Tek bir vaka çalışması, yazarın 
araştırma konusu hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmasını sağlar. 
Diğer faydalar, tek vaka çalışmalarının fenomenin varlığını zengin bir şe-
kilde tanımlayabilmesidir. Ve yazar, örneğin bir kişi veya bir grup insanı 
incelemek istediğinde, tek bir vaka çalışması yapmak, çoklu bir vaka ça-
lışmasından daha iyidir. Tek bir vaka çalışması kullanıldığında, yazar eski 
teorik ilişkileri sorgulayabilir ve yenilerini keşfedebilir. Bunun nedeni daha 
dikkatli bir çalışma yapılmasıdır. İstatistiksel yöntemlerin ve biçimsel mo-
dellerin zayıf olduğu durumlarda vaka çalışmaları genellikle güçlüdür (Ge-
orge ve Bennett, 2005: 19).

Bununla birlikte, bazı bilim insanları vaka analizinin dezavantajlarını ve 
sorunlarını göstermiştir. Bazı sosyal bilimciler, vaka çalışması analizinin, 
deney veya büyük n analizi gibi diğer yöntemlere kıyasla gözlemler için en 
zayıf test yöntemi olabileceğine inanmaktadır (Van Evera, 1997). Bu görü-
şe göre, vaka analizi, ihmal edilen üçüncü değişkenlerin etkisini kontrol 
etmede bazı zorluklara sahiptir. Büyük-n analizi, bu değişkenler için daha 
iyi kontrol sağlar. Van Evera (1997)’ya göre ikinci bir ana eleştiri, bir vaka 
çalışmasının diğer vakalara genelleştirilememesidir. Bu eleştiri araştırmam 
için bir sorun olabilir, çünkü tek bir vakanın diğer vakaların hipotezlerini 
incelemek ve tanımlamak için birçok zorluğu vardır. Bu tür araştırmaların 
güvenilirliğini ve uygulanmasını zayıflatan vaka çalışmaları hakkında beş 
yanlış anlama tespit edilmiştir. Bu yanlış anlamalar öncelikle teori, güveni-
lirlik ve geçerliliğe atıfta bulunur (Flyvbjerg, 2006: 219-245): 

i. Genel, teorik (bağlamdan bağımsız) bilgi, somut, pratik (içeriğe bağ-
lı) bilgiden daha değerlidir.

ii. Bireysel bir vaka temelinde genelleme yapmak imkansızdır, bu ne-
denle vaka çalışması bilimsel gelişime katkıda bulunamaz.

iii. Vaka çalışması, hipotezlerin üretilmesi için en yararlı olanıdır (yani, 
toplam araştırma sürecinin ilk aşamasında), diğer yöntemler ise hipotez 
testi ve teori oluşturma için daha uygundur.

iv. Vaka çalışmaları, doğrulamaya yönelik bir önyargı içerir; yani, araş-
tırmacının önyargılı kavramlarını onaylama eğilimi.

v. Belirli vaka çalışmaları temelinde genel önermeleri ve teorileri özet-
lemek ve geliştirmek genellikle zordur.
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Vaka çalışmaları test edilebilir genellemeler geliştirmediğinden, genel-
likle yeterince bilimsel olmadıkları için eleştirilirler. Yin (2012), vaka çalış-
masının tasarımı sırasında yapının tanımlanması gerektiğini yazmaktadır. 
Eeisenhardt ve Graebner’e (2007) göre rapor vaka araştırması bir araştırma 
tasarımına ve kesin bir dile sahip olmalıdır. Vaka çalışması ayrıca ek bilgi 
vakaların teorik örneklemesi ile ekler içeriyorsa, daha güvenilir hale gelir. 
Bu çalışmanın en önemli sınırlamalarından biri, Türk siyasetinde siyasi ha-
yatta kalma mantığında AKP davası üzerindeki genelleme sorunudur. Bu 
noktada, Eisenhardt ve Graebner’ın belirttiği gibi, çalışma boyunca tablolar 
ve rakamlar kullanılmış ve aynı zamanda vaka çalışmasını daha güvenilir 
hale getirmek için elit (seçkin) röportajlarla ekstra bilgi verilmiştir.

Örnek Vaka İncelemesi ve Elit Görüşme
Örnek vaka analizi ve elit görüşmeler arasındaki ilişkiyi açıklamadan 

önce, bu araştırma “elit görüşmeyi”, siyasetle özel bir ilgisi olan bir araştır-
ma tekniği olarak tanımlayacaktır. Giderek artan sayıda siyasi analist, elit 
görüşmeyi bilgi ve bilgi toplamak için modern siyaset biliminde önemli bir 
araştırma yöntemi olarak kullanıyor ve tanıyor. Elit röportajlar siyaset bi-
limcilerine siyasetin karmaşıklıklarını analiz etmek için veri üretmek adına 
zengin ve uygun maliyetli bir yöntem sunar (Beamer, 2002: 86).

Son yıllarda, birçok araştırmacı (örneğin Duke, 2002; Harvey, 2011; 
Hertz ve İmber, 1995; Mikecz, 2012; Morris, 2009; Neal & Mclaughlin, 
2009; Smith, 2006) nitel araştırmada elit röportajlar üzerine odaklanmıştır. 
“Elit” terimi her zaman bu literatürde tanımlanmamıştır, ancak genellikle 
iktidara veya belirli bir mesleki uzmanlığa daha yakın olduğu iddia edilen 
bireyleri veya grupları tanımlamak için kullanılır (Morris, 2009). Literatür-
de, seçkin katılımcıların araştırma üzerinde çok fazla kontrol sahibi olma-
ya ve yayılma süreçlerini manipüle etmeye çalışabilecekleri önerisi dahil 
olmak üzere elit röportajlara dair çeşitli zorluklar belgelenmiştir (tartışma 
için bkz. Smith, 2006). Daha spesifik olarak politika araştırması bağlamın-
da, söz konusu “elit” katılımcılar politika ağları içinde etkileşime girdiğinde 
ve faaliyet gösterdiğinde ek konuların dikkate alınması gerektiği öne sürül-
müştür (Duke, 2002).

Beamer (2002), elit röportajların doğrudan siyasi sürece dahil olan 
insanları hedef aldığını savunuyor. Bireyler, politikanın nedensel meka-
nizmaları veya süreçleri hakkında özel fikirlere sahip olabilirler ve seçkin 
görüşmeler, belirli siyasi meselelerin derinlemesine araştırılmasını sunar. 
Ortaya çıkan bilgi yalnızca politik süreçlerin daha zengin bir tanımı için 
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değil, aynı zamanda çıkarımsal amaçlar için daha verimli ve geçerli veriler 
de açıklar. Elit röportajlar, ana araştırma sorusuna cevap bulmak için araş-
tırmanın önemli bir parçası olmalıdır (Beamer, 2002: 87).

Daha önce de belirtildiği gibi, George ve Bennett (2005: 223) gibi bazı 
bilim insanları, elit görüşme yöntemlerinin vaka çalışması araştırması için 
uygun olduğunu savunuyorlar. Bu bilim adamlarından bir diğeri olan Oisin 
Tansey, elit röportajların gerekli verileri toplamanın bir aracı olarak öne-
mini açıklıyor ve bu yöntemin belirli avantajlarını araştırıyor. Tansey, elit 
görüşmelerin dört önemli kullanımını ve nedensel süreçlerini bu veri top-
lama tekniğini kullanırken sunmaktadır (Tansey, 2007: 5).

Tansey’in makalelerinde elit röportajların dört önemli amacı vardır. Bu 
çalışma, bu hedefleri araştırmaya dahil etmeye çalışmaktadır, çünkü bu ça-
lışma, AKP hükümeti altında Türk siyasetinde siyasi hayatta kalma man-
tığını incelemek için elit görüşme yöntemleri sunmaktadır. İlk olarak, elit 
görüşme yöntemleri, olaylara veya konulara genel bakışla ilgili belgelerden 
veya ikincil kaynaklardan gelen erken bulguları desteklemek için kullanı-
labilir. Bu araştırma, AKP hükümetinin parti programları veya seçim reh-
berleri, yasalar ve anayasa değişiklikleri gibi arşiv veya yasal belgelerini ve 
AKP’nin siyasi hayatta kalmasıyla ilgili önemli haberleri veya olayları kul-
lanmaktadır. Tüm bu belgeler, AKP’nin siyasi hayatta kalmasını araştırmak 
için Türkiye’deki politika yapıcılar veya akademisyenler gibi kilit oyuncu-
larla yapılan elit görüşmelerle doğrulandı. İkincisi, elit röportajlar bir grup 
insanın ne düşündüğünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, AKP 
veya diğer siyasi partilerden politikacılarla görüşmeler gerçekleştirildi ve 
insanların ne düşündüklerini ve tutumlarının, değerlerinin ve inançları-
nın ne olduğunu belirlemeye yardımcı oldu. Tansey (2007: 7-8), araştırma-
cıların, bu araştırma projesinin merkezi ve önemli konularıyla ilgili kilit 
politika yapıcıların düşünceleri hakkında zengin detaylar toplayabileceğine 
işaret etmektedir. 

Üçüncüsü, elit röportajlar daha büyük nüfusun özellikleri veya karar-
ları hakkında çıkarımlar yapar. Tansey’e göre, kilit siyasi gruplarla yapılan 
görüşmeler, daha büyük nüfusun düşüncelerini veya kararlarını genelleş-
tirmek için kullanılabilir. Örneğin, bu araştırma, Türkiye’nin tüm önemli 
siyasi partilerinden politika yapıcılarla görüşmeler gerçekleştirmiştir ve bu 
bulgular, diğer siyasi parti üyelerinin veya bu siyasi partilerin seçmenleri-
nin daha geniş nüfusuna genelleştirilebilir. Tansey’in belirttiği gibi: “Ör-
neklem grubu aracılığıyla bulunan özelliklerin ve eylemlerin, örneklemin 
çizildiği popülasyonda da var olduğu ve daha geniş siyasi seçkinlerle ilgili 
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genel sonuçlar çıkarıldığı sonucuna varılmıştır” (Tansey, 2007: 7). 
Son olarak, elit röportajlar bir etkinliği veya bir dizi etkinliği yeniden 

kavramaya yardımcı olur. Elit görüşme yöntemleri, siyasi sonuçların anali-
zinden veya diğer kaynaklardan net olmayan siyasi sürecin gizli unsurlarını 
göstermektedir. Bu çalışma, AKP’nin siyasi hayatta kalmasının bağımsız ve 
müdahale eden değişkenlerini açıklığa kavuşturmalıdır.

Bu araştırma için saha çalışması politikacılar, akademisyenler ve öğren-
ci gruplarıyla yaklaşık 70 görüşme içeriyordu. Bu araştırma, 15 yıldır Tür-
kiye’de AKP’nin iktidar sürecinde doğrudan katılımcılarla yapılan röpor-
tajları içermektedir. Örneğin, AKP’nin kurucu felsefesinin kademeli olarak 
meşrulaştırılmasında rol oynayan Abdüllatif Şener gibi AKP’nin kurucu 
kadrosuyla yapılan röportajlar temelinde incelenmiştir. AKP’nin ikinci dö-
neminde, Kemalist seçkinlerin mücadelesi ve iktidarı pekiştirmesi, Ergene-
kon ve Balyoz davalarında hüküm giymiş ya da Kemalist seçkinlerin üyeleri 
olan gazeteciler (Işık Kansu ve Melih Aşık gibi) ve politikacılarla (Mustafa 
Balbay gibi) yapılan röportajlarla aydınlatılmaktadır. Bu çalışma aynı za-
manda görüşmecilere aşağıdaki gibi bazı genel sorular sormuştur:

1) AKP’yi nasıl tanımlayabilirsiniz? Müslüman demokrat bir parti mi 
yoksa Milli Görüş hareketi/İslam yanlısı partinin bir devamı mı?

2) AKP’nin kuruluş süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha sonra 
parti programından bir sapma oldu mu? Bu süreç beklentilerinize uygun 
muydu?

3) Özellikle 11 Eylül’den sonra, “ılımlı Müslüman demokrasisi” etike-
ti meydana çıktı. Birkaç yıl boyunca Türkiye, “muhafazakar demokrasi” 
kavramı bu talebin önemli bir örneğiydi. Bu neden oldu? AKP bu konuda 
başarılı oldu mu?

4) AKP’nin “İslamcı yanlısı” olduğu fikri 2000’li yıllarda yaygınlaştı. 
Birçok kişi bunu, dini-İslami bir gündem izlemekten ziyade, yalnızca Tür-
kiye ekonomisini neo-liberalizm açısından modernize etmekle ilgilenen 
teknokratik bir parti olarak gördü. Bu argümanları nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 

5) AKP’nin son yıllarda değişen söylemini Türkiye’nin iç ve dış politika 
konuları açısından nasıl değerlendirirsiniz?

6) AKP ve lideri Erdoğan’ın gizli bir gündemi olduğu sık sık söylenir. 
AKP hükümeti tarafından onaylanan yasa veya yönetmelikler veya Erdo-
ğan’ın hangi konuşması Türkiye’de İslamcılığın yükselişini gösteriyor?
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7) AKP’nin ikinci ve son döneminde Türkiye’de laikler ve İslamcılar 
arasında bir sürtüşme oldu mu, yoksa Türkiye’deki çatışmaların çoğu Er-
doğan’ın siyasi söyleminin ışığında ülkenin demokratikleşmesiyle mi ilgi-
liydi?1 2

Vaka çalışmaları, belirli politika geliştirme süreçlerine özel odaklan-
maları göz önüne alındığında, mutlaka küçük örnekleme çerçevelerini 
içeriyordu. Bireyler, kilit rolleri veya bu süreçlere katılımları nedeniyle bu 
çalışmaya davet edildi. Araştırmacılar, karar vermeden önce gelen siyasi 
tartışmalar hakkında kanıt elde edebilir ve resmi hesapları ilk elden tanık-
lıkla tamamlayabilir. Beach ve Pedersen’in (2012: 134) vurguladığı ilk el-
den ifadesinin anlamı da bu projenin saha araştırmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. Görüşmecilerin büyük çoğunluğu Milli Görüş gibi İslamcı 
hareketlerde yer alan ya da İslamcılığın Türk siyasetindeki yükselişinden 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen politikacılardı. Bu çalışma, araştır-
manın değişkenlerini anlamak için Türk siyasetindeki bu önemli oyuncu-
ların ilk elden anılarını topladı. 

Elit röportajlar, bu araştırmanın metodolojik bulmacası ışığında başka 
avantajlara da sahiptir. Seçkin röportajlar, özellikle ilgili bir belgeyi veya 
raporu bir araya getirmekten sorumlu yazarlarla yapılıyorsa, belgelerin 
veya raporların yorumlanmasında büyük kolaylık sağlar. İlgili kararlarda 
yer alan kişilikleri yorumlamada yardımcı olabilir ve olayların sonucunu 
açıklamayı sağlar. Başka bir yerde kaydedilmemiş veya kamuya açık olarak 
yayınlanmak üzere henüz mevcut olmayan (varsa) bilgilere ulaşabilirler. 
Beach ve Pedersen’e göre (2012: 134-135), elit röportajlar sürece gerçekten 
katılan kişilerle görüşme fırsatı sunuyor. Önemli soru, “görüşmecinin bu 
süreçteki rolü neydi?” Bu soru, teorik testin nasıl işlendiğine bağlı olarak 
nedensel bir mekanizmanın daha doğrudan bir ölçüsünü açıklamaktadır 
(Beach ve Pedersen, 2012: 134). Yukarıda tartışıldığı gibi, bu çalışma 2002 
ve 2020 yılları arasında AKP döneminde Türk siyasetine gerçekten katılan 
görüşmecileri seçmektedir. Bu çalışma literatürdeki ortodoks açıklamaları 
test etmekte ve bu açıklamaların AKP’nin Türk siyasetindeki siyasi hayatta 
kalmasını anlamak ve araştırmak için neden yeterli olmadığını göstermek-
tedir. Ek olarak, görüşmecilerden elde edilen veriler yeni alternatif açıkla-
maların ortaya çıkmasına yardımcı olur ve bu araştırmanın bağımlı değiş-
kenlerini ve ara değişkenlerini test eder.

Öte yandan, elit görüşme sorunsuz bir yöntem değildir ve bir dizi me-
todolojik, operasyonel ve yorumsal problemi vardır. Temsili olmayan ör-
nekleme, elit görüşmelerde genellikle bir sorun olmasa da, bunun oldu-
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ğu yerde, erişim sorunları yaşanabilir. Bazen, temsili bir örnek elde etmek 
mümkün değildir, çünkü belirli bireyler veya birey kategorileri (muhteme-
len görüşmekten dolayı kaybedecek bir şeyleri olanlar) görüşme talebini 
reddeder. Bu durumda, siyaset bilimci bu gerçeği kabul etmelidir. 

Bu sorun, elit görüşmeler yapıldığında bir başka önemli sınırlamaydı. 
AKP’li siyasetçiler, AKP iktidarı altında otoriterizmin-popülizmin veya 
İslamcılığın yükselişini tamamen reddettiler ve bu nedenle röportaj ver-
meyi reddettiler çünkü bu araştırma AKP’nin siyasi hayatta kalması ile oto-
riterizmin-popülizmin veya İslamcılığın yükselişi arasında neden-sonuç 
ilişkisi kurmayı amaçlıyordu. Bu sorunun etkisini azaltmak için, AKP’nin 
kuruluşundan AKP’nin son dönemine kadar belirli dönemlerde politi-
ka yapıcılar olarak yer alan eski AKP’lilerle röportajlar yapıldı. Örneğin, 
AKP’nin kuruluşu, AKP’nin kurucularından Abdüllatif Şener tarafından 
analiz edilirken, AKP’nin 2007-2011 yılları arasındaki iktidar mücadelesi 
süreci, bu dönemde AKP’nin Genel Başkan yardımcılarından Suat Kınık-
lıoğlu tarafından incelenmiştir. Ayrıca, AKP hükümetine verdikleri deste-
ğin sona ermesi olan 2015 yılına kadar çeşitli zaman dilimlerinde AKP’yi 
destekleyen diğer İslamcı veya muhafazakar Kürt politikacılar veya liberal 
akademisyenlerle röportajlar yapıldı.

Görüşülen kişinin güvenilirliği bazen sorgulanabilir. Bu genellikle ha-
fızasındaki başarısızlıklardan kaynaklanır. Tanık ne kadar yaşlı olursa ve 
olaylardan ne kadar uzak olursa, bilgi o kadar az güvenilir olur (konuşma-
ya daha istekli olsalar da). Bu kısmen zamanın uzamasının bir sonucudur, 
ancak görüşmeciler aynı zamanda olayları gerçekten hatırlayabilecekleri 
şeyleri, daha sonra aynı konuda okudukları şeylerle karıştırmaktadırlar. 
Bu nedenle, görüşmeci, görüşülen kişinin sağladığı bilgilerin genellikle 
oldukça öznel bir nitelikte olabileceğinin sürekli farkında olmalıdır. Aşırı 
durumlarda, bir görüşmeci kasıtlı olarak bir sorunu veya olayı yanıltmak 
veya tahrif etmek için yola çıkabilir. Bazı gruplar diğerlerinden çok daha 
güvenilir olduğunu kanıtlıyor. Kanıtlar, en az tatmin edici grubun (eski) 
politikacılar olduğunu göstermektedir (Seldon, 1988: 10). 

Elit görüşmenin bu dezavantajı, bu çalışmanın sınırlamalarından biriy-
di. Özellikle, politikacıların kendi partizan ve öznel bakış açıları, çalışmanın 
araştırma sorularını yanıtlamada çeşitli zorluklar yaratmıştır. Bu sorunun 
etkisini azaltmak için görüşme katılımcılarına iki öğrenci grubu eklenmiştir. 
Siyaset Bilimi veya benzeri alanlardan gelen bu öğrenciler, AKP dönemi ile 
ilgili tanıklıkların hem daha yeni olması hem de bu araştırmanın nesnelliği 
açısından güvenilir veriler sunması sebebiyle seçilmişti. Ancak, bu eleştir-
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menlerin ve kısıtlamaların bir sonucu olarak, elit bir röportajda her şeyi 
açıklamak mümkün değildir. Beach ve Pedersen, bu konuya dikkat çek-
tiklerinde şunları belirtiyorlar: “İnsan hafızasının kusurlarının bir sonucu 
olarak, röportajlar asla mükemmel bir şekilde güvenilir bir ölçüm cihazı 
olmayacaktır” (Beach ve Pedersen, 2012: 135).

Bu çalışmada, parti belgeleri, yasal düzenlemeler, arşiv belgeleri, kamu-
ya açık konuşmalar ve diğer yazılı metinler, nedensel mekanizmayı ortaya 
çıkarmak ve müdahale eden ara değişkenleri tanımlamak için görüşmelerle 
birlikte kullanılmaktadır. Genel olarak, vaka çalışması yöntemi, en yüksek 
siyasi düzeyde kilit siyasi karar verme ve faaliyetle ilgili verilerin toplanma-
sını gerektirir ve elit görüşmeler genellikle bu gerekli bilgileri elde etmek 
için kritik bir strateji olacaktır. 

AKP ve Türk Siyaseti Üzerine Literatür İncelemesi
Bu çalışmanın metodolojik çerçevesini açıkladıktan sonra, bu çalış-

manın literatürde hangi boşluğu dolduracağını kısaca belirtmek; bunu 
açıklamak için ise AKP dönemiyle ilgili literatüre odaklanmak gerekiyor. 
AKP’nin ilk yıllarında, Türk literatüründeki akademisyenler, ülkeyi Avru-
pa Birliği (AB) üyelik kriterleriyle uyumlu hale getirmek için bir dizi yasa 
ve sivil-asker ilişkilerinin uzlaştırılması da dahil olmak üzere muhafazakar 
hükümet tarafından başlatılan demokratikleşme reformlarının listesine 
işaret ettiler ve Kürt sorunu konusunda demokratik diyaloğun açıldığını 
vurguladılar;  Lord (2018: 3) ayrıca; “İslamcı bir partinin siyasetin bu sözde 
demokratikleşmesine neden liderlik ettiğinin açıklamasına gelince, litera-
türde şu açıklamaları saptamaktadır; (i) küresel kapitalizmle bütünleşme ve 
sözde muhafazakar/dindar veya dindar otoriter ve tekelci devlete bağımlı 
geleneksel burjuvazi olarak tanımlanan şeye karşı liberalleştirici bir sınıf 
gücü olarak hareket eden Müslüman burjuvazi; (ii) 1997 askeri müdahale-
siyle katalize edilen siyasi öğrenme ve pragmatizm; (iii) Avrupalılaşma ve 
(iv) seçime katılım ve kitle partisi olma süreçleri (örneğin Barkey ve Çon-
gar 2007; Cizre 2008; Demiralp 2009; İnsel 2003; Kalaycıoğlu 2007; Mec-
ham 2004; Özbudun 2006: 547,554–555; Patton 2007; Sayari 2007; Somer 
2007; Taniyici 2003; Yavuz 2009; ayrıca bkz. Kuru ve Stepan 2012).”

Bazı akademisyenler AKP’nin 2011 Genel seçimlerinde kazandığı zafe-
rin ardından AKP’nin artan seçim hegemonyasına, etkin muhalefetin yok-
luğuna, liberal reformlara yönelik azalan eğilime (Turam, 2011) ve otoriter 
bir parti sisteminin kurulmasına odaklandı (Gümüşçü, 2013; Müftüler-Baç 
ve Keyman 2012; Musil, 2015). 2013 Gezi Parkı protestolarının ardından, 
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akademisyenler “büyük bir demokratikleşme dalgasının” (Öniş, 2013), po-
pülist bir lider altında iktidarın merkezileşmesinden (Aytaç ve Öniş, 2014; 
Kalaycıoğlu, 2015) ve illiberal demokrasiden sonra Türkiye’nin ‘demokratik 
geri tepmesine’ dönüştüğünü vurgulamaya başladılar. Diğerleri, AKP’nin   
demokratik olmayan bir politikaya doğru sürüklendiğine işaret etti ve son 
zamanlarda rekabetçi bir otoriter rejim türüne geçişinin altını çizdi (Esen 
vd. 2016; Kalaycıoğlu, 2015; Özbudun, 2014). Bazı akademisyenler bir yan-
dan AKP’nin iktidarına karşı güçlü bir muhalefetin olmadığını tartışırken 
(Müftüler-Baç ve Keyman, 2012; Öniş, 2014; Özbudun, 2014), diğer akade-
misyenler ise Erdoğan’ın lider olarak artan rolüne işaret ederek, “demok-
rasiyi seçimlere indirgeme eğiliminin” “Türk modelini” sona erdirdiğini 
savundu (Taşpınar, 2014). 

Bu çalışma, yukarıda belirtilen diğer tüm çalışmalardan farklıdır. AKP 
dönemini periyodik bir yaklaşımdan ziyade bütünsel bir şekilde analiz edi-
yor. Bu kitap sadece AKP dönemini kronolojik olarak Türkiye’deki siyasi 
gelişmelerle değerlendirmiyor. Aksine, AKP’nin yukarıda belirtilen çalış-
malarda vurguladığı politika değişikliklerini 2002-2020 yılları arasında tek 
bir dönem içinde tek bir değişkenle açıklamaktadır. Bu değişken AKP’nin 
siyasi hayatta kalması yani siyasal bekasıdır. Bu nedenle, bu çalışma bu ko-
nuyla ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır.



Bölüm 1

Siyasal Beka Kavramı

Siyasal Beka Kavramının Tarihsel Arka Planı
Bu bölüm iki kısma ayrılmıştır. İlk kısımda, literatürde, araştırmanın 

ana konusu olan siyasal beka (political survival) kavramına ilişkin teorik 
ve tarihsel yaklaşımlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci kısımda ise, ba-
ğımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki nedensel mekanizmayı (AKP’nin 
muhafazakarlığının meşrulaştırılması - AKP’nin güç mücadelesi - AKP yö-
netimi altında popülist otoriterliğin başlangıcı - Erdoğan’ın önderliğinde 
İslamcılığın ve milliyetçiliğin araçsallaştırılması ve AKP’nin siyasal bekası) 
açıklayan yeni bir kavramsal köprü olan Seçmenlik Teorisi (selectorate the-
ory) ele alınmaktadır.

AKP’nin siyasal bekası, bu çalışmada dört bölüm içinde dört farklı 
bağımsız değişken aracılığıyla analiz edilmektedir. İlk bağımsız değişken 
olan AKP’nin muhafazakar kimliğinin meşrulaştırılması, 2002-2007 yılla-
rı arasında AKP’nin siyasi hayatta kalmasının nedenini araştırıyor. 2001 
yılında kurulan AKP, 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, muhafazakar 
demokrasiye dayanan kuruluş felsefesi gibi iç faktörler ve Amerika Birle-
şik Devletleri-Avrupa Birliği’nden gelen destek gibi dış faktörlerle ‘İslamcı’ 
kimliğinden uzaklaşmaya çalışmıştır. Bu iç ve dış faktörler, 2001 yılında ku-
rulduğunda AKP’nin Türk siyasetinde muhafazakarlığını meşrulaştırmaya 
yardımcı oldu. Bu çalışmanın ikinci bölümü, bu konuları ayrıntılı olarak 
inceleyecektir.

AKP’nin hayatta kalmasının ikinci bağımsız değişkeni ise, AKP’nin 
2007-2011 yılları arasında Kemalist elitlerle olan iktidar mücadelesini ana-
liz etmektedir. Bu dönemde Türk siyasetinde AKP hükümeti ile Kemalist 
bürokrasi arasında devam eden gerginlikler sadece iktidar mücadelesine 
değil, aynı zamanda paradoksal olarak Türkiye’deki demokratikleşmesin-
den ziyade AKP’nin muhafazakar otoriterliğinin artmasına katkıda bulun-
muştur. AKP’nin muhafazakar kimliğinin meşrulaştırılması ve AKP’nin 
iktidar mücadelesi literatürdeki mevcut tartışmalarla etkili bir biçimde an-
laşılamamaktadır. Bu çalışma, AKP ile Kemalist bürokrasi arasındaki güç 
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mücadelesi ışığında AKP’nin siyasal bekasını anlamak için koalisyon di-
namiklerinin önemini açıklayan Bruce Bueno de Mesquita’nın seçmenlik 
teorisi (2011, 4) gibi siyasal beka teorilerine dayanmaktadır. 

Üçüncü bağımsız değişken, AKP’nin siyasal bekasının bir diğer ne-
densel mekanizmasını araştırmaktadır, yani AKP yönetimi altında po-
pülist otoriterliğin başlangıcını. 2011’den bu yana, AKP’nin siyasi hayatta 
kalması, kazanan koalisyonunun daralmasıyla devam etti; bu nedenle, De 
Mesquita’nın temel teorisi bu bağlamda hala geçerliliğini sürdürmekteydi. 
Bununla birlikte, AKP’nin seçmen kitlesinin desteğini kazanmak için De 
Mesquita’nın teorisinde belirtilen seçmen desteğini olabildiğince yüksek 
tutmak için popülist bir strateji izlediği söylenebilir (de Mesquita ve Smith 
2011, 5). Bu popülist strateji, muhafazakar seçmenlerin etkisi göz önüne 
alındığında İslamcı ve otoriter bir tonla boyanmıştır, çünkü AKP’nin dü-
şünsel bazdaki koalisyonunun 2011’den sonra herhangi bir laik ortağı veya 
destekçisi yoktu. AKP’nin popülizmi, AKP’nin hayatta kalmasına katkıda 
bulunan bir diğer nedensel mekanizma olarak dördüncü bölümde ayrıntılı 
olarak ele alınacaktır.

İslamcılığın ve milliyetçiliğin araçsallaştırılması da bu çalışmada 
AKP’nin hayatta kalmasını açıklamak için son bağımsız değişken olarak 
ele alınmaktadır. Bu araştırma, Türk siyasetinin 2014 ve 2020 arasındaki 
dönemde AKP’nin İslamcılığından ve milliyetçiliğinden paralel olarak et-
kilendiğini iddia etmektedir. Bu fenomen, AKP’nin İslamcılık ve milliyet-
çiliği yeniden canlandırmasına, seçmen desteğini geniş tutmasına ve son 
dönemde siyasi hayatta kalmasını sağlamasına yol açmaktadır.

Bu araştırma, AKP’nin muhafazakarlığının meşrulaştırılması, AKP’nin 
iktidar mücadelesi, AKP’nin egemenliği altında popülist otoriterliğin baş-
langıcı ve AKP’nin siyasi hayatta kalmasına katkıda bulunan bir faktör ola-
rak Erdoğan’ın önderliğinde İslamcılık ve milliyetçiliğin araçsallaştırılması 
olmak üzere dört bağımsız değişkeni incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bö-
lümde ise öncelikle siyasal bekaya dair literatür gözden geçirilerek bağımsız 
ve bağımlı değişkenler arasındaki nedensel mekanizma ve diğer metodolo-
jik konular incelenecektir.

Siyasette Siyasal Beka Kavramı
Siyasi hayatta kalma kavramı, siyaset çalışmasında ana konulardan biri-

dir. İtalyan bir siyasi düşünür olan Niccolo Machiavelli (1469-1557), 1531’de 
yayınlanan Prens adlı kitabında siyasette güç ve hayatta kalmanın önemini 
özetlemektedir. Machiavelli’ye göre, bir hükümdarın devletin hayatta kal-


