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2010: Türkiye’nin 
Dönüşüm Yılı

Eskiler vakt-i merhun derlermiş “za-
manın ruhu” için; başta Hegel ve Pop-
per olmak üzere Alman filozofların 
yaygınlaştırdığı şekliyle modern za-
manlarda “zeitgeist” olarak anılıyor. 
Zamanın ruhu derken, kısaca, günün 
birinde insanları etkilemeye başlayan 
kavramlar, değerler, olayların akışı; bir 
toplumda geçerli hale geliveren kural-
lar ya da içten içe işleyen dinamik-
lerden bahsediyoruz. Zamanı yakala-
mak ile zamanın ruhunu yakalamak 
ise, birbirinden farklı olmakla birlik-
te, birbirini tamamlayan eylemler… 
Mesela insana, hayata, dünyaya, top-
lumlara dair gelişmeleri günü günü-
ne takip ettiğiniz vakit, zamanı yaka-
lamış oluyorsunuz. Bu takibin sonucu 
ortaya koyduğunuz tavır ve eylemler 

de zamanın ruhunu yakalayıp yakala-
madığınızı gösteriyor. 2010 yakalana-
caklar ve yakalanması gerekenler adı-
na dolu bir yıl olarak geçti. Dış poli-
tika ve iç siyasette yaşananlara bakın-
ca yeni yüzyılımızın belki de en uzun 
yılı oldu. 

Zamanın ruhunu yakalamanın önce-
likli şartı elbette zamanı yakalamak; 
ancak, bu daha çok sizden sonra gele-
cek kuşaklar tarafından anlaşılacak ve 
takdir edilecek bir durum. Zira gün-
demi izlemekle yakalamış olduğunuz 
zaman ile onun ruhu bambaşka mec-
ralara akıyor olabilir. Sizin zamana 
uygun eylemlerinizin yönü o vakt-i 
merhun ile kesişmediğinde, zamanın 
ruhu doğrultusunda oluşan ortak du-
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yuşa nispetle bambaşka bir tarafa düş-
müş olabilirsiniz. Böylece zamanı ya-
kalama, yönlendirme ve kestirme ko-
nusunda faal bir özne değil, genel akı-
şın peşinde bir nesneye dönüşebilirsi-
niz.

Türkiye, 20. yüzyılın son 10 yılında 
kaybettiği zamanı telafi etmek için 
21. yüzyılın ilk 10 yılında deyim ye-
rindeyse çılgın bir koşuya başladı. Ka-
yıp 90’lı yıllar travmasından kurtul-
maya çalışmak fikri bile başlı başına 
bir yüktü. Nasıl olmasın? 1990’lı yıl-
larda, gelişmesini tamamlamış ve is-
tikrarlı bir refah düzeyine ulaşmış ül-
kelerde ne oluyorsa, ne tartışılıyorsa 
ve ne bekleniyorsa bizde aksi cereyan 
ediyordu. Gelişmiş ülkeler demokra-
tikleşmeyi, insan haklarını, çok kül-
türlü yapıları, küreselleşmeyi, yaban-
cı sermaye yatırımları, bölgesel bir-
liktelikleri, teknolojik yatırımları, is-
tikrarı, ekonominin en bahar yılları-
nı yaşıyor ve konuşuyordu. Bizde ise 
anti-demokratik uygulamaların zirve 
yapışını, insan hakları ihlallerinin ar-
tık kontrolden çıkışını, Kürt meselesi 
ve PKK teröründen dolayı akan kanı, 
28 Şubat darbesini, ömrü birkaç sene-
yi bile bulamayan koalisyon hükümet-
lerini, dünyadan ve bölgesinden kopa-
rak kendi içine hızla kapanan devle-
ti, ardı ardına yaşanan mali ve ekono-
mik krizleri, bankacılık sisteminin if-
lasını yaşıyor ve tartışıyorduk. Yüzyı-
lın birikimi Kürt Meselesi’nden tutun 
da, dinin kamusal alanda var olması, 
sosyo-kültürel ve etnik taleplerin kar-
şılanması, yaşam standartlarının yük-
selmesi, kendi içimizdeki sorunların 
en azından yüksek sesle konuşulmaya 

başlanması gibi yenilikler 21. yüzyılın 
ilk onluğunun son diliminde ivme ka-
zandı. Uluslararası ilişkilerde ise, baş-
ta komşularıyla geliştirdiği sıcak ve sa-
mimi diyaloga dayanan, karşılıklı or-
taklık ve iş birliği alanlarını öne çıka-
ran, birlikte kazanma amaçlı dış poli-
tika dili bambaşka bir tarz olarak or-
taya çıktı. Sadece bölgesinde değil, kü-
resel ölçekte farklı güçler için vazge-
çilmez bir aktör haline gelen Türkiye, 
geleceğin büyük devleti olma yolunda 
umut veriyor. 

2010 yılına kabaca bakarsak, onun 
“Türkiye değişiyor” ifadesinin en güç-
lü biçimde vurgulandığı yıl oldu-
ğu söylenebilir. Değişim, biraz beylik 
bir ifade haline geldi; ama Türkiye’nin 
bugününü değerlendirirken, onun ka-
dar işlevsel bir kavram da kolay bu-
lunmuyor. Elbette bu değişimden ka-
sıt, olumlu bir sosyo-politik ve eko-
nomik eğilimin varlığıdır. “Türkiye 
ne zaman değişmedi ki?” diye soracak 
olanlar, 1930’lu, 70’li, hatta 90’lı yıl-
ların statükocu ruhunu hatırlasınlar. 
Tabii bir de bugünkü değişimin, özel-
likle 1960 darbesi sonrası kurulan II. 
Cumhuriyet’in maruz kaldığı bir süreç 
olduğunu unutmamak gerekiyor.

II. Cumhuriyet deyince, çoğu kişinin 
aklına 1990’ların başında Kürt Soru-
nu ve demokratikleşme konusundaki 
açmazlara karşı bir grup liberal aydı-
nın Fransız tarzından mülhem ortaya 
attığı rejimin yenilenmesi önerisi ge-
liyor. Fakat kavramın Türkiye’deki te-
lif hakkı, 27 Mayıs Darbesinin lideri, 
Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idam 
kararının imza sahibi Cemal Gürsel’e 



18

s e t a  2 0 1 0  y ı l l ı ğ ı

ait. 30 Mayıs 1960 tarihli 24. Türki-
ye Cumhuriyeti ve I. Gürsel Hükümet 
Programındaki ifade aynen şöyle:

“İkinci Cumhuriyet’in Anayasası, ilmin 
ve geçmiş uzun yılların acı tecrübeleri-
nin ışığı altında, memleketin mümtaz 
ilim adamlarının geceli gündüzlü ça-
lışmalarıyla, memleket aydınlarının bu 
çalışmalara anketler vasıtasıyla katıl-
maları suretiyle hazırlanmaktadır.”

Burada “Peki, Gürsel’in hükümet 
programıyla lağvedilen Birinci Cum-
huriyet hangisi” diye sormak gereki-
yor. Elbette Mustafa Kemal ve arka-
daşlarının 29 Ekim 1923’te kurdu-
ğu Türkiye Cumhuriyeti! O nedenle, 
90’ların İkinci Cumhuriyetçi aydınla-
rını “dönek”, “liboş”, “hain” ilan eder-
ken; üç seçilmiş devlet adamını idam 
edip millete gözdağı veren Gürsel’in 
1960 model İkinci Cumhuriyetini al-
kışlamak, Türkiye’deki siyasal tavır-
ların kırılgan sübjektifliğini ve ilkel 
pragmatizmini gösteren bir canlı tem-
sil sayılabilir. Türkiye’de birkaç yıldır 
yaşanan ve 2010’da tavan yapan deği-
şim, işte bu 1960 darbesiyle yerleşen 
kurumsal anlayışın üzerinde gerçek-
leşiyor. 

Pozitivist aydınlanmacılık, evrensel 
değerlere dayandığını savunduğu top-
lumsal tasarımları tavandan tabana 
jakoben yöntemlerle bir türlü tama-
ma erdiremedi. Bugün ise, o evrensel 
değerler, toplumsal dinamiklerin et-
kisiyle ve yerel değerlerle harmanla-
narak tabandan tavana sirayet ediyor. 
Toplum, “dönüşüm öyle olmaz, böyle 
olur” diyerek, Türkiye’ye değişim ge-
lecekse onu da kendisinin getireceği-

ni ihsas ettiriyor; bir bakıma zama-
nın ruhu Türkiye toplumunun dina-
mizminde vücut bulmuş olarak engel-
lenemez bir ivmeyle kendisini dayatı-
yor. Böylece siyaset, ekonomi, hukuk, 
ordu ve medya; dışında kalamadığı bu 
süreci izlerken; devletin, Eylül 1961’de 
eline bulaşan millet kanı üzerine ku-
rulan rejimin ontolojisi yeniden inşa 
ediliyor. Siyaset, medya, akademi ve 
kültür sanat alanında, Soğuk Savaş 
parametreleriyle düşünen ve Gürsel 
Cumhuriyetine özlem duyan sabık ve 
sembol isimler, demokrasi terazisinde 
kıymet ifade etmedikleri için bir bir 
düşüyor. Eski Türkiye’nin kurumsal ve 
kavramsal sembolleri, bu köklü deği-
şime maruz kalmaktan kurtulamıyor.

Büyük resme uygun olarak, Türk med-
yasının mülkiyet yapısında gerçekleş-
mekte olan dönüşümün, işleve ve üs-
luba da yansımaya başladığını söyle-
yebiliriz. Çevredeki sermayenin güç 
kazanması, ülkedeki iktidar sistemi-
nin kenarında kalan geniş bir toplum-
sal kesimin merkez medyada temsilini 
sağlarken; bu durum, tabandan başla-
yan makro demokratik dönüşüm çer-
çevesinde anlamlı bir mütemmim cüz 
olarak yorumlanabilir. Mesela, hemen 
her etik yasada “Gazeteci, iktidarın 
değil, kamunun yanında olmalıdır” 
ilkesinden söz edilir. Merkez medya, 
özellikle 1990’larda, bu ilkeyi, hükü-
metleri yıkıp kurmakla övünerek uy-
guladı. Bugün ise, medyada, iktidar 
kavramının Türkiye’deki karşılığının, 
sadece halkoyu ile iş başına gelen si-
yasetçi değil, askerî-bürokratik ilişki-
lerin odağında teşekkül eden, daha te-
pede bir yapı olduğu yavaş yavaş kav-
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ranıyor. Gürsel, ”Geçmiş uzun yılların 
acı tecrübeleri” derken, milletin de-
mokratik yöntemlerle seçtiği siyaset-
çilere gönderme yapıyordu elbette; an-
cak Yeni Türkiye’de “acı tecrübe” daha 
çok 27 Mayıs ve onun açtığı darbeler 
dönemini ifade ediyor ve ders alınan 
bu acı tecrübeler gerçekten de bir işe 
yarıyor.

Peki, aslında bir tekâmül olan bu de-
ğişimin nihai noktası ne olacak? Bu-
rada anahtar kavramlar olarak sivil bi-
linç, demokratikleşme, kamusal şeffaf-
lık, güvenilir ülke kimliği, bölgesel ve 
küresel güç olma hedefi öne çıkıyor. 
İçeride Kürt Sorunu, ekonomik-siyasi 
istikrar ve devletin demokratikleşme-
si gibi sorunlarını çözen bir Türkiye, 
sırasıyla yakın çevresinde ve küresel 
çapta merkezi bir aktör haline gelecek-
tir. 2010, bunun işaretlerini taşıyan, 
ümit veren bir yıl oldu; gittikçe daha 
ikna edici bir projeye dönüşen 2023 
vizyonu, mevcut sosyo-ekonomik po-
tansiyelin tam kapasiteye ulaşmasıyla 
sonuçlanırsa, Türkiye’yi tutmak müm-
kün olmayacaktır. 

Siyaset, Ekonomi, Toplum Araştır-
maları (SETA) Vakfı olarak “vakt-i 

merhun”un böyle bir tabloda somut-
laştığını düşünürken, zamanı da ka-
yıt altına almayı ihmal etmedik. Zira 
gün bilinci olmadan yön bilincimizin 
oluşmayacağının ve gerçekleştirdiği-
miz eylemlerin herhangi bir hayatiyet 
ve değer ifade etmeyeceğinin farkın-
dayız. Bu çerçevede tarihî günlere ta-
nıklık ettiğimizi hatırda tutarak ana-
liz, rapor, kitap formatında birçok ba-
sılı metnin yanı sıra; gazete yazıları, 
televizyon programları, saha araştır-
maları, çalıştaylar, yurt dışında kon-
feranslar, sempozyumlar ve toplantı-
lar gerçekleştirdik. Türkiye’nin devlet 
ve millet olarak siyasal, toplumsal etki 
ve etkinlikleri çeşitlendikçe, SETA’nın 
da ilgi ve faaliyet alanları genişliyor; 
iş yükü ve sorumlulukları artıyor. Ne-
redeyse her aya 3 rapor veya analizin 
düştüğü 2010 yılında hem entelektü-
el üretim, hem de faaliyet kalemi iti-
bariyle önceki yıllara oranla gittikçe 
yükselen bir tempoda çalıştık. 2011’de 
ise bu yoğunluğun daha fazla olacağı-
na dair işaretleri almaya başladık bile.

Bu anlayışla hazırlanan 2010 SETA 
Yıllığının ilgililere faydalı ve hayırlı 
olması dileğiyle…





10ocak
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1 OCAK 2010
•	Türkiye	 BM	 Güvenlik	 Konseyinde,	 Afganis-

tan konularında koordinatör ülke görevini 
Japonya’dan devraldı. 

•	BMGK	 Terörizmle	 Mücadele	 Komitesi’nin	
(TMK) başkanlığı 2010 Ocak ayı itibariyle 
Hırvatistan’dan Türkiye’ye geçti.

3 OCAK 2010
•	TÜİK	tarafından	2010	enflasyon	rakamının	yüz-

de 6,4 olarak gerçekleştiği açıklandı.

4 OCAK 2010
•	Türkiye-Brezilya	 II.	 Dönem	 Karma	 Ekonomik	

Komisyonu (KEK) Toplantısı Ankara’da yapıldı. 
•	Ankara	11’inci	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Genelkur-

may ve Milli Savunma Bakanlığı Adli Müşavirli-
ğinin kozmik odalardaki aramanın durdurulma-
sı için yaptığı başvuruyu reddetti. 

6 OCAK 2010
•	Manisa’nın	 Selendi	 ilçesinde	 yılbaşı	 gecesi	 Ro-

man vatandaşlarla halk arasında çıkan kavga ye-
niden alevlendi. Çıkan olaylara polis müdahale 
etti.

8 OCAK 2010
•	Uluslararası	 kredi	 derecelendirme	 kuruluşu	

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu, artan finan-
sal şok emme kapasitesini gerekçe göstererek, bir 
kademe artırdı ve “Ba3”ten Ba2”ye yükseltti.

•	Lübnan	Başbakanı	Saad	Hariri	Türkiye’ye	bir	zi-
yaret gerçekleştirdi. İki ülke arasında vizelerin 
kaldırılmasını da içeren sağlık, tarım, askeri iş-
birliği, ulaştırma ve eğitim alanlarında bir dizi 
anlaşma imzalandı.

•	 İspanya,	AB	dönem	başkanlığını	törenle	devral-
dı.

12 OCAK 2010 
•	Ermenistan	 Anayasa	 Mahkemesi,	 10	 Ekim	

2009’da Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakan-
ları tarafından Zürih’te imzalanan protokollerin 
bazı maddelerini, Ermenistan Anayasasına aykı-
rı buldu.

•	 İsrail	 Dışişleri	 Bakan	 Yardımcısı	 Danny	
Ayolon’un parlamentoya çağırdığı Türkiye’nin İs-
rail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u kendisininken 
daha alçak koltuğa oturtması, Türkiye ile İsrail 
arasında kamuoyunda ‘‘alçak koltuk krizi’’ olarak 
bilinen diplomatik krize neden oldu.

13 OCAK 2010
•	Kosova	ile	“Gümrük	Konularında	Karşılıklı	İdari	

Yardım Anlaşması (KİYA)” Devlet Bakanı Haya-
ti Yazıcı ve Kosova Ekonomi Bakanı Ahmet Sha-
la tarafından Ankara’da imzalandı.

•	Türkiye	ile	İsrail	arasında	oluşan	diplomatik	kriz-
de, Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in isteği üzerine 
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye resmi özür 
mektubu gönderdi.

14 OCAK 2010
•	Devlet	 Bakanı	 Faruk	 Çelik,	 son	 Alevi	 Çalışta-

yı öncesi eksikliklerin giderilmesi için Alevi ve 
Bektaşi inanç rehberleriyle çalışma yemeğinde 
bir araya geldi. 

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Türkiye-
Bosna	Hersek-	Hırvatistan	Üçlü	Danışma	Top-
lantısına katılmak üzere Zagreb’i ziyaret etti.

15 OCAK 2010
•	Maliye	Bakanı	Mehmet	Şimşek	düzenlediği	ba-

sın toplantısıyla, 2009 yılı Merkezi Yönetim Büt-
çe Gerçekleşmeleri’ni açıkladı. Bakan Şimşek, 
2009 yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin 
267,3 milyar lira civarında olduğunu ifade ede-
rek, faiz hariç bütçe giderlerinin 214,1 milyar 
lira, bütçe gelirlerinin ise 215,1 milyar lira olarak 
gerçekleştiğini, 2008 yılında 17,4 milyar lira olan 
bütçe açığının bu yıl ise 52,2 milyar lira olduğu-
nu söyledi.

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Türkiye-
Bosna	Hersek-Sırbistan	Üçlü	Danışma	toplantı-
sına katılmak üzere Belgrad’ı ziyaret etti.

16 OCAK 2010 
•	 İstanbul,	“2010	Avrupa	Kültür	Başkenti”	unvanı-

nı düzenlenen törenle resmen devraldı.

17 OCAK 2010
•	Demokratik	 Sol	 Halk	 Partisi	 (DSHP)	 Genel	

Başkanlığı’na Rahşan Ecevit seçildi.
•	 İsrail	 Savunma	 Bakanı	 Ehud	 Barak,	 Türkiye’ye	

gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Ayolon’un 
nezaketsizliği konusunda özür diledi.

•	Ukrayna’da	 halk,	 2004	 yılındaki	 “Turuncu	
Devrim”in ardından ilk defa devlet başkanlığı 
için sandık başına gitti.

18 OCAK 2010 
•	“Ergenekon”	 soruşturması	 kapsamında	 hazırla-

nan 4. iddianame, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
incelemesinin ardından mahkemeye gönderildi.
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19 OCAK 2010 
•	Anayasa	 değişikliklerinin	 halkoylamasına	 su-

nulma süresini 120 günden 60 güne indiren dü-
zenleme, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul 
edildi.

20 OCAK 2010 
•	Taraf	gazetesi	Balyoz	Darbe	Planı	ile	ilgili	belge-

leri yayınladı.
•	KKTC	Başbakanı	Derviş	Eroğlu	başkanlığındaki	

Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti, Güney Kıbrıs’a 
giderek, Rum ana muhalefet Demokratik Sefer-
berlik Partisi’ni (DİSİ) ziyaret etti. Eroğlu bu zi-
yaretle birlikte, 1974’ten bu yana ilk kez Güney 
Kıbrıs’a geçmiş oldu.

21 OCAK 2010 
•	Başbakan	Yardımcısı	Bülent	Arınç’a	yönelik	sui-

kast iddiasıyla başlayan soruşturma kapsamında 
Seferberlik Tetkik Kurulu’nda 25 Aralık 2009 ta-
rihinde başlatılan aramalar sona erdi.

•	 	 Genelkurmay	 Başkanlığının	 internet	 sitesin-
de yer alan açıklamada, basında yer alan “Bal-
yoz Güvenlik Harekâtı Planı” iddialı haberler-
le ilgili olarak, “1’inci Ordu Komutanlığı tarafın-
dan 5–7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen 
Plan Semineri’ne ilişkin çeşitli iddia ve değerlen-
dirmelerin medyada yer aldığı” belirtilerek, “Söz 
konusu ‘Plan Semineri’, Genelkurmay Başkanlığı 
2003–2006 yılları Tatbikatlar Programı’nda bu-
lunmaktadır” denildi.

•	Anayasa	Mahkemesi,	CHP’nin	açtığı	davada,	as-
kerlere “Anayasal düzene ve devletin güvenliği-
ne karşı işlenen suçlarda” sivil yargı yolunu açan 
yasa değişikliği hakkında iptal ve yürütmeyi dur-
durma kararı verdi. Yüksek Mahkeme, anayasa-
nın 145. maddesinde asker kişilerin askeri ma-
halde işledikleri suçlara ilişkin yetkiyi askeri yar-
gıya verdiğini, bu yetkinin yasayla sivil yargıya 
devredilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiy-
le iptal kararını aldı.

•	Üniversite	öğretim	elemanları	ile	sağlık	persone-
linin “tamgün” esasına göre çalışmalarını öngö-
ren yasa, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

22 OCAK 2010
•	Tekel	işçilerine	destek	vermek	amacıyla	araların-

da Türk-İş, KESK, DİSK’in de bulunduğu çeşitli 
demokratik kitle örgütleri temsilcileri İstanbul’da 
yürüyüş düzenledi.

•	Van	Askeri	Mahkemesi,	Şemdinli	davasında	tu-

tuklu tüm sanıkları tahliye ettikten sonra görev-
sizlik kararı vererek dosyayı yeniden sivil mahke-
meye gönderdi.

24 OCAK 2010
•	 Jandarma	tarafından	gözaltına	alınan	Iğdır	Bele-

diye Başkanı Mehmet Nuri Güneş ile 7 BDP’li, 
PKK üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

25 OCAK 2010
•	Dördüncü	 Türkiye-Afganistan-Pakistan	 Üçlü	

zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. 

26 OCAK 2010
•	Afganistan’ın	 komşularını	 bir	 araya	 getiren	

“Asya’nın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği” zirvesi 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 

27 OCAK 2010
•	 İstanbul	12.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Poyrazköy’de	

ele geçirilen mühimmata ilişkin hazırlanan 297 
sayfalık iddianameyi kabul etti.

•	7.	Alevi	Çalıştayı,	27	Ocak–30	Ocak	tarihlerinde	
Ankara-Kızılcıhamam’da gerçekleştirildi.

•	Anayasa	Mahkemesi’nin,	askere	sivil	yargı	yolu-
nu açan düzenlemelerin iptal edilen hükümleri-
nin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin kararı, 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

•	Afganistan’da	askeri	tedbirlerin	yanı	sıra	ülkenin	
yeniden inşası, kamu reformu ve kalkınma planı-
nı ele almak üzere 70 ülkenin temsilcilerinin ka-
tıldığı Afganistan Konferansı, 27-28 Ocak 2010 
tarihlerinde Londra’da gerçekleştirildi.

28 OCAK 2010
•	 Irak’ın	 Bedra	 petrol	 sahasında	 ortak	 ihale	 ka-

zanan Rus enerji şirketi Gazprom Neft ve Türk 
TPAO konsorsiyumu, Irak Enerji Bakanlığı ile 
anlaşma imzaladı.

29 OCAK 2010
•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	 hekimlerin	 tam	

gün çalışmasına dair yasa tasarısını onayladı.
•	Taraf	gazetesi	muhabiri	Mehmet	Baransu,	Balyoz	

Darbe Planı’na ilişkin belgeleri Beşiktaş’taki İs-
tanbul Adliyesi’ne teslim etti.

31 OCAK 2010 
•	57	 üye	 ülke	 temsilcilerinin	 katıldığı	 İslam	

Konferansı Teşkilatı (İKT) Daimi Konsey 
Toplantısı’nda İsviçre’deki minare krizi görüşül-
dü.
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ÖZET | Batı dünyasının en saygın gaze-
te ve dergilerinde Türkiye’nin Transatlan-
tik sisteminden uzaklaşarak yüzünü Orta 
Doğu’ya dönmesi şeklinde bir eksen deği-
şikliği içinde olup olmadığına dair hara-
retli bir tartışma var. Batı medyasında yo-
ğun şekilde bu konuda yorum, makale ve 
köşe yazıları yayınlanıyor. Türkiye’nin dış 
politika yönelimine ilişkin bu ateşli tartış-

mayı dikkatle takip eden Türk liderler ise 
ısrarla mevcut pozisyonun devam ettiği-
nin altını çiziyorlar. Eksen kayması iddi-
alarına karşı Türk liderlerin yaptıkları bu 
açıklamalara rağmen, Türkiye’nin kimli-
ği ve dış politikada yönelimi hakkında-
ki tartışmalar hız kesmiş değil. Türk dış 
politikasında bir değişim süreci yaşan-
dığı doğrudur. Ancak bu değişim süre-

SETA ANALİZ

Türk Dış Politikasında “Eksen” Tartışmaları:

Çok Kutuplu Dünya İçin 
Yeni Bir Vizyon
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik bir güç ve dürüst bir diplomatik arabulucu 
olarak ortaya çıkışını, Batı’dan uzaklaşmak ve Müslüman ülkelere yaklaşmak 
olarak görmek çok yanlış bir kanaati ifade etmektedir. 

CENGİZ ÇANDAR 
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Ahmet Davutoğlu’nun Nisan 2009’da dışişleri bakanı olmasıyla Türkiye’nin dış politikadaki 
geleneksel tutucu ve Batı endeksli tavrının dönüşümü hızlandı. Türkiye, komşuları ve ya-
kın çevresi ile çok boyutlu ilişkiler yürütmeye başladı. Son dönemde Ermenistan ile Türki-
ye arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için protokoller imzalandı, Türkiye-Irak-Suriye 
üçlü görüşmeleri başlatıldı, Musul ile Erbil’e ziyaretler yapıldı ve Suriye, Lübnan, Tacikistan, 
Ürdün ve Libya ile vizelerin karşılıklı olarak kalkması için antlaşmalar imzalandı. Kimi Batılı 
gözlemciler eksen kayması olarak yorumlasa da, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na göre Türki-
ye, coğrafyası, tarihi ve sürdürdüğü ittifaklara uygun bir çerçevede dış politikasını oluştu-
ruyor ve bu durum adeta tarihin yeniden dönüşünü simgeliyor.
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ci, Türkiye’nin Batı ile bağlarını kopara-
rak bunların yerine Doğu ile yeni bağlar 
kurması olarak görülmemelidir. Yaşanan, 
daha çok Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkan güç kay-
masının sonuçlarıdır ve yeni yüzyılın bir 
gerçeğidir.  

Türkiye’nin Ortadoğu’da “yumuşak 
güç” stratejisi : Yeni bir bölgesel 
güç doğuyor
Türkiye, sadece Orta Doğu’da, daha geniş 
anlamda Pakistan’ı ve Afganistan’ı içine 
alan bu coğrafyadaki stratejik denklem 
içinde değil, aynı zamanda Türkiye’nin 
“yumuşak gücü”nü göstermeye ve ge-
nişletmeye başlattığı bu bölgeye büyük 
önem veren uluslararası sistemin tümü 
açısından da yeni bir oyuncudur. Türki-
ye, uluslararası politikanın bu en çalkan-
tılı bölgesinde yeni ortaya çıkan bir güç 
olarak, doğuda İran, batıda İsrail şeklin-
de iki karşıt kutup üzerine kurulu Orta 
Doğu’nun siyasi denklemini bozma po-
tansiyeline sahiptir.

Türkiye, Ekim 2009’da bir hafta içinde 
Suriye ile 40, Irak ile 48 anlaşma imzala-
dı. Aralık 2009’da Tayyip Erdoğan’ın gös-
terişli Şam ziyaretinde Suriye ile imzala-
nan anlaşma sayısı 51’e çıktı. Anlaşma-
lar içerikleri itibari ile güvenlikten ulaş-
tırmaya, çevreden ticarete çok geniş bir 
çeşitlilik arz etmektedirler. Avrupa’dan 
Basra’ya, Körfez’e ve Bahreyn’e uzanan, 
Suriye	ve	Ürdün	topraklarından	geçip	Su-
udi Arabistan’ın Kızıl Deniz kıyısındaki 
Hicaz bölgesine kadar ulaşan demiryolu 
projesini de kapsayan anlaşmalar, çoğun-
lukla ekonomik ve ticari nitelik taşımak-
tadırlar. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ge-
lecekteki iddialı projeleri arasında, yakın 
bölgesinde petrol ve doğalgazın taşınması 
için boru hatlarının inşası yer almaktadır.

Türkiye’nin dinamizmi aynı anda, Doğu 
Akdeniz ülkelerini, eski Mezopotamya 
topraklarını ve Orta Doğu’nun kalbini 
içine almaktadır. Burada akılda tutulması 
gereken önemli noktalardan biri, ABD iş-
gali ardından Irak, İran etkisi altına girer-
ken, Suriye’nin de İran için ana ortak ha-
line gelmiş olduğu gerçeğidir. Ankara’nın 
bu dengeleri gözetmesi gerekmektedir. 
Türkiye, doğudaki komşusu ile arasında 
kutuplaşmaya yol açmadan, İran’ın böl-
gedeki nüfuz alanını “yumuşak güç” yak-
laşımı ile yerinden oynatma potansiyeli-
ne sahiptir. Böylesine büyük bir misyon, 
İsrail ile diğer bölgesel aktörlerin aleyhi-
ne işleyecek türden çok özel bir ilişki sür-
dürülürken yerine getirilemez. Bu ancak, 
Mısır ve Suudi Arabistan gibi Sünni ak-
törlerin çekilmesi ile doğan boşluğu dol-
durabilecek ve bölgede İran’ı dengeleye-
cek bir güç olarak davranmakla mümkün 
olabilir. Irak Savaşı’nın ardından İran’ın 
ve İsrail’in siyasi entrikalarına açık hale 
gelen bölgede, Türkiye’nin siyasi ve eko-
nomik bir güç ve dürüst bir diplomatik 
arabulucu olarak ortaya çıkışını, Batı’dan 
uzaklaşmak ve Müslüman ülkelere yak-
laşmak olarak görmek çok yanlış bir ka-
naati ifade etmektedir. Bu “eksen kay-
ması” iddiasının üzerine “İslamcı” veya 
“neo-İslamist” gibi etiketler yapıştırma-
nın ve bunu Türkiye’de işbaşında olan hü-
kümetin ideolojisinden kaynaklanan bir 
yön değişikliği olarak öne sürmenin asıl 
kendisi ideolojik niyetler taşıyan bir suç-
lamadır.

Aşağıdaki hususlar, Türkiye’nin uluslara-
rası arenada özerk bir bölgesel güç ola-
rak ortaya çıkışını hazırlayan gerekçele-
ri açıklamaktadır: ABD’nin 1. Irak sava-
şındaki başarısızlıkları nedeniyle Ameri-
kan etkisinin bölgede gerilemesi ve böl-
gede var olan bu yöndeki yaygın kanı, 2. 
Avrupa’nın yokluğu ve/veya AB’nin ken-
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di arka bahçesi olarak gördüğü bölgedeki 
politikasının başarısızlığı, 3. 2003’teki iş-
gali takiben Irak’taki Sünni hâkimiyetinin 
yıkılması ve bunun yol açtığı bir zaman-
lar bölgedeki en sıkı Amerikan müttefik-
leri olan Mısır ve Suudi Arabistan’ın böl-
gedeki güç kayıpları ve bu durumun böl-
geyi Şii İran’ın nüfuzuna daha da açık hale 
getirmesi, 4. Türkiye’nin büyüyen eko-
nomik gücü ile dünyadaki en büyük 15, 
Avrupa’daki 7. ekonomi haline gelmesi ve 
G-20 üyesi olacak şekilde yükselmesi, 5. 
Türkiye’nin AB çıpası sayesinde devam 
eden modernleşmesi. AB çıpasıyla bağ-
lantılı bu modernleşme sürecinde, Türk 
demokrasisinin İslami kökenden geldiği 
ileri sürülen bir partinin iktidara gelmesi 
ve iktidarda kalmasını taşıyacak olgunlu-
ğa eriştiği ispatlanmıştır. 6. AK Parti hü-
kümetinin demokratik süreç içinde başa-
rılı bir şekilde iktidara yükselişinin Müs-
lüman toplumlar, kamuoyu ve özellik-
le Arap dünyası gözünde Türkiye’yi em-
sal alınacak bir ülke haline getirmiş ol-
ması. Türkiye, çoğunluğu Müslüman bir 
toplum olarak, bu siyasi özellikleriyle 11 
Eylül sonrasındaki uluslararası sisteme 
olumlu katkıda bulunmuştur.

Yukarıda yapılan tespitleri destekler şe-
kilde Paul Salem tarafından Al-Hayat 
gazetesinde kaleme alınan bir makale-
de kayda değer değerlendirmelerde bu-
lunulmaktadır:

Türkiye Orta Doğu’daki tek modern ülke. 
Fonksiyonel ve demokratik bir siyasi sis-
temi, üretime dayalı bir ekonomisi var ve 
din ile laiklik, inanç ile bilim, bireysel ile 
kolektif kimlik, milliyetçilik ile hukukun 
üstünlüğü vs. arasında işleyen bir denge 
yakalamış durumda. Fas’tan Pakistan’a, 
bölgedeki hiç bir ülke bu şekilde başarı-
lı olmuş değil. Gelecek İran, Mısır ve di-
ğer Arap ülkelerinde değil ama Türkiye’de 
olabilir. Bu dönem, bölgede köklü bir ta-

rihe sahip büyük Sünni bir ülke olma-
sı hasebiyle, Orta Doğu’da Türk yüzyı-
lının başlangıcı olabilir. Türkiye’nin do-
ğuya açılımının ana etmeni aynı zaman-
da ekonomiktir. Hızlı ve bir trilyon dolara 
yaklaşan GSYİH’lik büyüyen bir ekonomi 
ile Türkiye’nin acil ihtiyaçları bulunmak-
tadır. Büyümesini besleyecek artan sayı-
da uzmanları ve yükselen enerjisi için ya-
kınındaki pazarları garanti altına alma-
sı gerekiyor. Avrupa tecrübesine yakınlı-
ğı sayesinde, ulusal çıkarın ciddi şekilde 
bölgesel istikrar ve geniş bölgesel pazar-
lar ile bağlantılı olduğu öğrendi. Son on 
yıldır sürdürdüğü dış politikası aktif ola-
rak her yönde istikrar ve işbirliği arayışı-
na dayanıyor.

Abdullah Gül’ün “Türkiye’nin ne yaptı-
ğı bellidir. Türkiye, her yönde gayet dik-
katli bir şekilde hareket ederek, aynı anda 
hem doğuya hem batıya hem kuzeye hem 
güneye, her tarafa gitmektedir” derken 
söylemek istediği muhtemelen yukarı-
daki satırlardır. Türkiye’nin “hem doğu-
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ya hem batıya hem kuzeye hem güne-
ye, kısacası her tarafa” doğru hareketine 
daha geniş ve fütürist bir açıdan bakıla-
bilir. Eksen kaymasından söz edilecek-
se, bu, Türkiye’nin Batı ile bağlarını ko-
pararak bunların yerine geniş anlamda-
ki Orta Doğu’da yer alan Müslüman ülke-
ler ile yeni bağlar kurması olarak anlaşıl-
mamalıdır. Daha ziyade, dünyadaki güç 
merkezinin değişmekte olmasını, Soğuk 
Savaş’ın sona ermesinin kaçınılmaz so-
nucu ve yeni Millenium’un (binyıl) bir ol-
gusu olarak açıklamak anlamlı olur. Ni-
tekim aklı başında kişiler, böyle bir güç 
transferinin Avrupa-merkezlilikten Asya-
merkezliliğe; Atlantik’i değil Pasifik’i ze-
min alan bir uluslararası sisteme doğru 
olacağını öngörmüşlerdi.

Avrupa’daki az sayıdaki stratejik düşünür-
lerin başında gelen, eski Almanya Dışişle-
ri Bakanı Joschka Fischer bu durumu şu 
şekilde açıklıyor:

Kasım 1989’daki o gün, sadece Soğuk Sa-
vaş döneminin sonunu değil, aynı zaman-
da yeni bir küresel dalganın başlangıcını 
işaret ediyordu. Bu yeni dünya düzeni-
nin asıl galipleri küresel ekonomik ve si-

yasi gelişmelerin gidişatında gittikçe daha 
belirleyici olan gelişmekte olan büyük ül-
keler, başta Çin ve Hindistan idi. G8, tarih 
tarafından Batılı endüstriyel ulusların bir 
kulübü olarak devre dışı bırakıldı ve yeri, 
yeni dünya düzeninde güç dağılımının G2 
(Çin ve ABD) formülünün üstünü örten 
G20 tarafından dolduruldu. Tüm bu deği-
şimler, gelecek yirmi yıl içinde muhteme-
len 400 yıllık Avrupa-merkezciliği (Euro-
centrizm) sona erdirecek Batı’dan Doğu’ya, 
Avrupa ve Amerika’dan Asya’ya dramatik 
bir güç transferini yansıtmaktadır.

Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel arena-
daki mevcut pozisyonu, kendini geleceğin 
dünyasına adapte etmek olarak değerlen-
dirilebilir. Avrupa Birliği ile entegrasyon 
yolunda Türkiye’nin önüne engeller çı-
kartıldıkça ve Türkiye, AB’nin ana ekseni-
ni oluşturan bu ülkeler tarafından küçük 
görüldükçe, her yöne doğru yürüttüğü bu 
açılıma dair dışa vurulan endişeler meş-
ruluğunu kaybetmektedir.

Karşılıklı olumsuz yargılar bir yana, 
Türkiye’nin dışa doğru hareketinde, Av-
rupa doğrultusu hiçbir zaman denklemde 
bir değişken olmamıştır. Tarih boyunca 
bu bir sabit değer olarak kalmıştır. Bunun 
bir nedeni de, Türkiye’nin Doğu Roma’nın 
mirasçısı olmasıdır. Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu’nun “Türkiye’nin dış po-
litika çabalarını anlamak isteyenler, eğer 
bugünkü Türk karar alıcıların koltukla-
rında Romalılar otursalardı ne yaparlardı 
diye düşünmeli” sözü üzerinde durulma-
lıdır. Türkiye bugün dış politikada ne ya-
pıyor, ne yapmak istiyorsa; Roma onu ya-
pardı, onu yapmak isterdi.

Anlatılmak istenen budur 

Analizin tam metni için www.setav.org 
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Türkiye’nin Değişen Iç ve Dış 
Dinamikleri 

SETA-DC tarafından 6 Ocak Çarşam-
ba günü “Türkiye’nin Değişen İç ve Dış 
Dinamikleri”  başlıklı bir panel düzen-
lendi.  Transatlantic Academy’den Jos-
hua W.  Walker, Brookings Institute’den 
Ömer Taşpınar’ın konuşmacı olarak 
katıldığı ve SETA-DC direktörü Nuh 

Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Türkiye’nin son yıllarda iç ve dış politikasında 
yaşadığı değişimler, batılı ülkelerin Soğuk Savaş’tan 11 Eylül saldırılarına uzanan süreçteki Türkiye algı-
sı ve  Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen yeni boyut tartışıldı.

Sunumunda Soğuk Savaş döneminde ve 11 Eylül saldırıları sonrasında Batı dünyasının genelinde 
Türkiye’nin sadece komünizm karşıtı, güçlü bir orduya sahip, demokratik ve laik,  nüfusunun çoğunlu-
ğu müslüman olan, terörizmle mücadelede kararlılık gösteren bir ülke olarak benimsendiğini belirten 
Walker, Türkiye’nin değişen iç ve dış dinamikleri paralelinde bunun artık yanlış bir algılama olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin son yıllarda jeopolitik açıdan öneminin giderek artmasının yanı sıra Adalet ve Kal-
kınma Partisi hükümeti tarafından dış politikada izlenen reelpolitik diplomasisi ile ülkenin ulusal çıkar-
larına daha güçlü bir şekilde hizmet edildiğini ifade eden Walker, bu yeni yaklaşımın aynı zamanda Tür-
kiye ve ABD çıkarlarının da ortak bir zeminde buluşmasına olanak tanıdığına dikkati çekti.

Türkiye’nin gelecek 10 yıl içerisinde sadece bölgesel değil  Orta Doğu, Kafkaslar, Karadeniz, Balkanlar 
ve Avrupa’yı için alan bir coğrafyada bölgelerüstü bir aktör olacağını öngören Walker, Türkiye’nin mev-
cut yükselişinin ABD’deki yönetim değişikliği ile aynı döneme denk geldiği ve böylelikle geride bırakı-
lan 2009 yılının  Türkiye-ABD ilişkileri açısından tarihteki en iyi yıl olduğunu söyledi. Obama yönetimi-
nin Türkiye’nin yeni bölgesel rolünü kendi bölge politikaları paralelinde desteklemesi gerektiğini ifade 
eden Walker, ABD’nin ayrıca Türkiye’deki demokratikleşme çabalarına ve AB üyeliğine desteğini de de-
vam ettirmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

AK Parti hükümetinin son dönemde yürüttüğü demokratikleşme açılımlarına olan kişisel yaklaşımını 
ihtiyatlı bir iyimserlik olarak niteleyen Walker, Avrupa Birliği’nin de gerek kendisi gerekse uluslararası 
camia için  Türkiye’de demokrasinin ne denli önemli olduğu mesajını güçlü bir şekilde vermesi gerekti-
ğine dikkati çekti. Walker,  AK Parti’nin ise Kürt sorunununda bir uzlaşıya varılsa bile AB reformları konu-
sundaki çalışmalarına devam etmesi gerektiğini; aksi halde iç politikadaki diğer konular ve sivil-asker 
ilişkilerinin normalleştirilmesinin zor olacağını dile getirdi.

Konuşmasında Türkiye’nin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde  yaşadığı en büyük sorunun kimlik 
problemi olduğunu belirten Ömer Taşpınar ise bu sorununun İslamcı ve Kürt kimliklerinin Kemalizm-
le çatışmasından kaynakladığını söyledi. Türkiye’de ordunun ABD ordusunun aksine büyük bir iç tehdit 
algısına sahip olduğunu ve kendisini sistemin tek koruyucusu olarak gördüğünü belirten Taşpınar, So-
ğuk Savaş döneminde Türkiye’de ortak düşmanın komünizm olduğunu ancak  komünizmin yerini daha 
sonra  Kürt ve İslamcı kimliklerin aldığını söyledi. 

Taşpınar, AK Parti hükümetinin 2002-2005 yılları arasındaki süreçte AB’ye üyelik yolundaki reformlar 
konusunda kararlılık gösterdiğini ancak 2007 yılında genel seçimlerden büyük bir zaferle çıkmasına 
rağmen süreci anayasal reformların gerçekleştirilmesi açısından iyi yönetemediğini dile getirdi. Taşpı-
nar, AK Parti’nin anayasada gerçekletilecek köklü bir reform yerine başörtüsü sorunana ağırlık verdiği-
ni,   bunun da ülkeyi yeniden bir kutuplaşma ortamına sürüklediğini iddia etti.  Taşpınar anayasal re-
formlar için hala geç olmadığını ancak hükümetin “AB’ye rağmen AB” sloganı ile bu yolda yapılacak re-
formlara hız vermesi ve bunu gündeminin ilk sırasına alması gerektiğini sözlerine ekledi.

6 
O

ca
k 

20
10



30

o c a k  1 0

ÖZET | Türkiye’nin tampon devlet kim-
liğinden hızlı bir biçimde proaktif ve çok 
boyutlu diplomatik aktivizme geçişi, son 
dönem Türk dış politikasının amaç, niyet 
ve realizmi hakkında bazı soru işaretlerine 
neden olmuştur. Belli alanlarda ve belli du-
rumlardaki bu soru işaretleri, Türkiye’nin 
yönelimleri hakkında artan bir şüphecili-
ğe dönüşmüştür. Bu makale, üç tür şüpheci 
yaklaşım olduğu, bunlardan ikisinin Türk 
dış politikasının yeni dinamiklerini anla-
maktan uzak olduğunu ortaya koymakta-
dır. Bunun yerine bu çalışma, yeni proak-
tivizmin yaşama imkanı ve potansiyel yö-

nelimlerini mütalaa etmek için üç objektif 
kriter sunmaktadır, yani ortam, kapasite ve 
strateji. Bunun da ötesinde bu çalışma, çok 
boyutlu ve yapıcı dış politika aktivizminin 
sürdürülebilirliği için Türkiye’nin, Avrupa 
Birliği çıpasını kendi dış politikası ve sağ-
lam demokrasisinin ana ekseni olarak gör-
mesi gerektiğini ifade etmektedir.

Kapasite: Türkiye’nin Kimlik-
Algıları 
Ortam ne kadar uygun olursa olsun dış po-
litikada başarılı proaktivizm ve çok boyut-

SETA ANALİZ

Türk Dış Politikasında “Eksen” Tartışmaları:

Küresel Kargaşa Çağında 
Realist Proaktivizm
Türkiye’nin proaktif ve çok boyutlu dış politikası sadece AK Parti’nin rasyonel 
seçimi değildir; aynı zamanda yeni küresel tahayyülde Türkiye’den beklenen 
rolü de sembolize etmektedir.

E. FUAT KEYMAN 
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luluk kapasiteye gereksinim duyar. Bun-
dan maksat Türkiye’nin küresel aktörlerle 
kuvvetli stratejik ortaklıklarını güçlendire-
cek, küresel işbirliğine ve kendi çevresin-
de bölgesel istikrara katkı yapacak ve kü-
resel kargaşa ile etkin bir biçimde mücade-
le edecek bir biçimde bölgesel diplomatik 
ilişkilerini sürdürme kapasitesidir. Mevcut 
küresel kargaşayı, küreselleşen dünyamıza 
yönelik merkezi bir stratejik meydan oku-
ma olarak tanıyan yeni küresel tahayyül-
de, Türkiye’ye şu alanlarda önemli görev-
ler yükleniyor:
•	 Irak’ın	 işgali	 ve	Kuzey	 Irak’la	 bağlantılı	
olarak Kürt meselesi 
•	İran	sorunu	ve	Orta	Doğu’nun	geleceği	
•	Rusya	meselesi	ve	Avrasya’nın	geleceği	
•	Çokkültürlülük	krizi	ve	Avrupa’da	İslam	
meselesi 
•	Küresel	siyasette	medeniyetler	çatışması	
•	Küresel	demokratik	yönetişim	ve	küresel	
bir aktör olarak Avrupa meselesi
•	Akdeniz	politikası	ve	kimliği
•	Küresel	ekonomi	politikası	
•Küresel	enerji	politikası	
•BM	Güvenlik	Konseyi	üyeliği	
Türkiye bu alanlarda diplomatik olarak ak-
tif ve yapıcı olduğunda, Türkiye ve onun 
proaktif dış politika eylemleri üzerine kü-
resel akademik ve kamusal tartışmalarda, 
küreselleşen dünyamızda Türkiye’nin rolü-
ne atfedilen birtakım kimlik-temelli algıla-
malar ortaya çıkıyor.

Realizm ve Sürdürülebilirlik
Hiç şüphe yok ki Türkiye’nin dış politika 
tercihleri, iç meselelerinden ayrı bir biçim-
de düşünülemez. Ancak açık olan şudur ki, 
dış politikada başarı, büyük oranda iç po-
litikadaki istikrara bağlıdır. Türk dış poli-
tikasının bu anlamda bir ayrıcalığı yoktur 
ve burada yöntemin önemi ortaya çıkmak-
tadır. Yöntem, realizm ve sürdürülebilirlik 
sorularını gündeme getirir ve bu bağlam-
da proaktif ve çok boyutlu bir dış politika-

nın ancak realist seçimler ve etkili iç des-
teğin olması halinde başarılı olabileceğini 
savunur. Özellikle küresel kargaşa ile kü-
resel ekonomik kriz, büyük güçler arasın-
da çatışma, insani hallerde yoksulluğun ve 
çaresizliğin artması ve küresel iklim deği-
şikliğinde “ya şimdi ya da asla” noktasında 
alarm durumu ortaya çıktığında dış politi-
ka seçimleri realist olarak yapılmalı ve sür-
dürülebilirlik meselesi ciddiye alınmalıdır.
Bu noktada iki uyarıyı dile getirmek ye-
rinde olacaktır. İlki “iç istikrarın” önemine 
vurgu yapmaktadır. Larrabee ve Lesser’in 
işaret ettiği nokta şudur:
“Türkiye, Batılı algılamada merkez bir ülke 
olabilir, ancak transatlantik ilişkilerdeki 
belirsizlik ‘Batı’nın Ankara’da nasıl anla-
şıldığına ilişkin bazı soru işaretlerini taşı-
yor. Hepsinden öte Türkiye, ülkenin dış ve 
güvenlik politikalarının yönelimi ve gücü 
üzerinde olumsuz etki yapacak yıldırıcı si-
yasi, ekonomik ve toplumsal baskılara ma-
ruz kalıyor. Şu anda, daha fazla küreselleş-
miş ve Avrupa ile Batı’yla bütünleşmiş bir 
Türkiye’den, tek taraflı ve alışılmadık böl-
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gesel politikalar peşinde koşan, daha içine-
kapanmış ve milliyetçi bir Türkiye’ye kadar 
ihtimaller hâlâ çok geniş.”
Türk dış politikası daha proaktif bir hal al-
dığı ve şu anda Türk modernleşmesinin 
ve demokrasisinin temel sorun alanların-
da “demokratik açılımlar” diye bildiğimiz 
girişimler ortaya çıktığı ölçüde Türkiye’de 
giderek derinleşen ve genişleyen güçlü bir 
siyasi ve toplumsal kutuplaşma söz konu-
sudur. İronik bir biçimde, Kürt meselesi, 
Alevi meselesi, asker-sivil ilişkileri, Erme-
ni meselesi, dini azınlıklar meselesi, yar-
gı reformu ve pek çok alandaki bu tür de-
mokratik açılımlar, iç istikrardan çok siya-
si ve toplumsal kutuplaşmalara zemin ha-
zırlamaktadır. Buradaki anahtar husus, de-
mokrasinin pekişmesi ve güçlenmesi me-
selesidir ki Türk siyasetinde de eksik olan 
budur. Sağlam bir demokrasi, kurumsal 
norm ve prosedürleriyle siyasal bir rejim 
olarak formel anlamda demokrasi anlayı-
şını içerdiği gibi, daha da önemli olarak, 
“haklar, özgürlükler ve sorumluluklar” di-
linin, sadece toplumsal meselelerin düzen-
lenmesi (yönetimi) meselesiyle değil aynı 
zamanda belirli bir toplumda farklılıklar 
ve çokkültürlü bir sosyal ortamda birliğin 
nasıl kurulabileceği sorusuyla da ilgilenen 
hakim bir normatif ve hukuki norm inşa 
ettiği gerçek bir demokrasi anlayışını da 
kapsar.” Başka çalışmalarımda detaylı ola-
rak açıkladığım gibi, demokrasi Türkiye’de 
“evdeki tek oyun” olmadıkça; siyasi aktör-
ler, devlet elitleri ve sivil toplum örgütle-
ri demokrasiyi kendi söylem ve stratejile-
rinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde iç-
selleştirmedikçe Türkiye kendi içinde is-
tikrarsızlıklar, kutuplaşmalar ve ayrışma-
lar karşısında zayıf ve kırılgan kalacaktır. 
Bunun anlamı, proaktif ve çok boyutlu bir 
Türk dış politikasının aynı zamanda, içer-
de de, sağlam bir demokrasi ile desteklen-
mesi gerektiğidir. Bu husus, muhalefet par-
tilerinin, ordunun ve yargıdaki devlet elit-

lerinin olduğu kadar, AK Parti hükümeti-
nin de temel meselesi olmalıdır.
İkinci uyarı, dış politika seçimlerinde re-
alizmin önemine ilişkindir. Burada Ian 
Lesser’ın doğru bir biçimde ortaya koydu-
ğu gibi, proaktif ve yapıcı dış politikanın 
realist ve etkin kılınabilmesi için çok bo-
yutlu bölgesel ilişkilerin kurulması süre-
cinde “önceliklerin belirlenmesinin” öne-
mine vurgu yapmak gerekmektedir. Lesser 
şunu savunuyor:
“Yunanistan’la anlaşma, Suriye ve hat-
ta İran’a yönelik açılımlar, Ermenistan’la 
gerçek bir açılım reçetesi. Bunlar anlam-
lıdır, ancak hepsi de Türkiye’nin komşula-
rıyla ilişkilidir. Eğer son dönemdeki Türk 
dış politikasındaki aktivizmin alanına ba-
kacak olursanız sanki Türkiye her şeyi bir 
kerede ve tüm milletler için yapmaya ça-
lışıyormuş gibi gözükmektedir. Belirli ko-
şullar altında bu, mükemmel bir biçimde 
geçerli bir yaklaşım olabilir. Ancak ileri-
ye baktığımda Türkiye için daha zor ve bu 
tür bir strateji için daha az cesaret verici bir 
ortam görüyorum. Türkiye, mesela Avras-
ya ile Batı, Müslüman dünya ile Avrupa vb. 
arasında seçim yapmama lüksüne sahip-
ti. Önümüzdeki yıllarda ise Türk dış poli-
tikası, önceliklerle daha fazla meşgul ola-
cak ve genel aktivizmle daha az uğraşacak-
tır.” (vurgu bana aittir)
Açıkçası Lesser ile aynı kanaatteyim. Tür-
kiye “önceliklerin belirlenmesi” meselesi-
ni bundan sonra dış politika yöneliminin 
merkezine koymak zorundadır. Bu nok-
tada Türkiye’nin, 3 Ekim 2005’te başlayan 
AB ile tam üyelik müzakerelerinin öne-
mine atıf yapmak lazımdır. Belirsizlikle-
re ve AB ile Türkiye arasındaki ciddi gü-
ven sorununa rağmen Türkiye’nin Avru-
pa bağlamındaki dönüşüm süreci “etkin 
bir dayanak noktası” ya da yeni Türk dış 
politikasının ana ekseni olarak kalmalıdır. 
Bu süreç Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-
Avrasya ilişkileri veya önceliği ya da çıpa-
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sı olmayan bağımsız bir devlet olarak değil 
Türkiye-AB ilişkileri üzerinden olmalıdır. 
Bu üç ilişki biçiminin aksine Türkiye-AB 
ilişkileri, tarihsel ve yapısal olarak inşa 
edilmiş derin bir entegrasyon ilişkisidir 
ve hem Türkiye hem de AB üzerinde eko-
nomik, siyasi ve kimlik-temelli sistemdö-
nüştürücü birçok etkiye sahiptir. Türk dış 
politikasında önceliklere vurgu yapmak, 
Türkiye’nin küresel kargaşa çağında böl-
gesel bir güç ve merkez bir ülke rolüyle de 
uyumlu olan AB çapasına sahip olmasını 
da gerektiriyor. Türkiye ne kadar Avrupa-
lı olursa o ölçüde dünyanın geri kalanında, 
ama özellikle de bölgesinde, daha olumlu 
algılanacaktır. Türkiye Doğu ile olan iliş-
kilerini daha realist, daha sürdürülebilir 
ve daha başarılı kılabilmek için hâlâ Batı’yı 
çok önemli olarak görüyor. Bu bağlamda 
ben Türk dış politikasının (a) proaktif, ya-
pıcı ve çok boyutlu bir devlet davranışına 
sahip olması, (b) ince güç konseptini cid-
diye alması, (c) dış politikasının ana çapa-
sı olarak AB’yi alması ve (d) sadece jeopo-
litik açıdan değil aynı zamanda sağlam bir 
demokrasinin -ki sürdürülebilirliğin anah-
tarı budur- ikame ettiği modernite, kültür 
ve güvenlik birleşiminin ne kadar önemli 
olduğu hususunu kabul etmesi gerektiğini 
düşünüyorum.
Winning Turkey (Türkiye’yi Kazanmak) 
isimli önemli ve tartışma yaratıcı nitelikte-
ki çalışmalarında Philip Gordon ve Ömer 
Taşpınar şu saptamayı yaparlar: “Türkiye 
‘kaybedilmiş’ değildir, ancak son dönem-
deki gidişat değişmezse ve Türklerin 80 yıl-
dır olduğu gibi geleceklerinin de Batı dün-
yasının parçası olarak en iyi şekilde garanti 
altında olacağına inanmak için bir neden-
leri olmazsa o zaman Türkiye kaybedile-
bilir. Türkiye’nin Batılı ve demokratik yö-
nelimi nasıl korunabilir? Birleşik Devlet-
ler ve Avrupa, Türkiye ile aralarındaki ya-
bancılaşmanın üstesinden gelmek için ne-
ler yapabilir? Ve Türkiye ne yapabilir?” Bu-

gün Türkiye’yi Kazanmak, üzerine konu-
şurken, Türkiye’yi tekrardan kaybetme ris-
kini taşıyan aşırı ideolojik ve sert şüpheci 
yaklaşımlardan ve eleştirilerden kaçınma-
lıyız. Önemli olan, bölgesel ve küresel is-
tikrar için önemli ve yararlı bir dış politi-
ka vizyonu olan proaktif ve çok boyutlu-
lu hareket etme tarzını, gerçekçi ve sürdü-
rülebilir kılmak, ve bu bağlamda strateji-
ler geliştirmektir. Türkiye’nin Batılı ortak-
larının Türkiye’nin diplomatik aktivizmini, 
Türkiye’yi Batı yörüngesinde tutmaya çalı-
şan ideoloji-yüklü keskin şüphecilikle de-
ğil; tam da aksine, Türkiye’nin son dönem-
ki dış politika hamlelerine, adalet ilkesi, 
toleranslı olma ve demokratik müzakere-
ye özel bir önem veren yapıcı bir eleştiriyle 
yaklaşmaları, ve Türkiye’yi yeni dostluklar 
kurarken eski dostluklara zarar vermeme-
si gerektiği noktasında ikaz ederken, ken-
dilerinin de Türkiye’yi kaybedecek bir yak-
laşıma girmemeleridir. Bu bağlamda da, 
Türkiye’yi kazanacak, proaktif ve çok ta-
raflı Türk dış politikasını başarılı ve sürdü-
rülebilir kılacak gerçekçi yaklaşım, dış po-
litika, demokrasi, ekonomik kalkınma ve 
moderniteyi ilişkili gören, ve bu temelde, 
Türkiye’nin Batı ve Doğu yüzlerini bağlan-
tılandıran bir yönetim vizyonudur  
Analizin tam metni için www.setav.org
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Başbakan Tayyip Erdoğan, 7 Aralık 
2009’da ABD Başkanı Barack Obama ile 
Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştir-
di. Görüşmenin en önemli özelliği, gün-
deme gelen konuların ekseriyetinin ulu-
sal değil, bölgesel ve küresel nitelik taşı-
masıydı. Görüşme, Obama yönetimiy-
le gündeme gelen “model ortaklık” nos-
yonunun ilk defa ete kemiğe büründüğü 
bir çerçeveyi oluşturarak ekonomik iş-
birliğinin kurulması kararı ile sonuçlan-
dı. Model ortaklığın içinin doldurulma-
sıyla karakteri değişen ilişkileri hâlâ eski 
çerçevede değerlendiren siyasi gözlemci-
lerin kriz beklentisi doğru çıkmadı. 

Küresel Konular
Erdoğan-Obama görüşmesi, 5 Kasım 
2007’deki Erdoğan-Bush görüşmesiyle 
kıyaslandığında, görünürde net bir de-
vasa siyasi sonucu olmasa da, Türkiye-
ABD ilişkilerinin bundan sonraki sey-
rini tayin açısından önemli. Görüşme-
de küresel ısınmadan mali krize, Or-
tadoğu barış sürecinden İran’ın uran-
yum zenginleştirmesine dönük kısıtla-
malara kadar küresel ve bölgesel birçok 
konu ele alındı. Burada öne çıkan nok-
ta, Türkiye’nin son yıllarda ekonomi, si-
yasi istikrar, dış politika ve askerî alanda 

SETA  YORUM

Erdoğan ile Obama’nın 
“Model Ortaklık” Zirvesi 
Model ortaklık, işbirliği imkanlarının araştırılmasını, siyasi, ekonomik ve kül-
türel aktörlerin çeşitlendirilmesini, ülkelerin birbirlerinin hassasiyetlerini anla-
ma noktasında daha fazla çaba harcaması gerektiğini öngörüyor.
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kazandığı gücün, Türkiye’nin taraf oldu-
ğu sorunların neredeyse tamamını küre-
sel hale getirmesidir. Zira Washington’da 
bu sefer, mali krizden en az etkilenen ül-
keler arasında bulunan, BM Güvenlik 
Konseyi geçici üyesi, dünyanın kaderi-
ni tayin etmesi beklenen G-20’nin üye-
si, İran’ın uranyum zenginleştirmesi me-
selesinde ana rolü oynayan Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim 
kurulu üyesi bir Türkiye vardı.
Bu profili ile bir yandan küresel konulara 
muhatap olan Türkiye sıklet değiştirir-
ken, öte yandan bölgesel aktör olmanın 
maliyeti ile de karşılaşıyordu: Öncele-
ri sadece görüşlerden bir tanesini temsil 
eden Türkiye’nin, İran’ın nükleer prog-
ramı konusunda UAEK’da 27 Kasım’da 
yapılan oylamada blok oy kullanan Batı 
ülkelerine rağmen (ki bu bloğa Çin ve 
Rusya’yı da katmak gerekir) çekimser oy 
kullanması ve BM Güvenlik Konseyi’nde 
de yaptırımlara karşı oy kullanabilme 
potansiyeli, Washington’da kaşları kaldı-
ran bir davranış olarak kaydedildi. Ayrı-
ca Erdoğan-Obama görüşmesinden önce 
ve sonra gerek Amerikalı üst düzey dip-
lomatlar gerekse yönetimden önemli 
isimler, Türkiye’nin UAEK’daki oyunun 
renginden dolayı hayal kırıklığına uğra-
dıklarını açıklama ihtiyacı hissettiler. 
 
Model Ortaklık
Zirvenin bir diğer önemli boyutu ise 
Obama’nın Nisan 2009’daki Türkiye zi-
yaretinde dile getirilen ancak hâlâ kav-
ramsallaştırılmayan “model ortaklık” 
ifadesinin içinin doldurulması için atı-
lan adımdı. Türkiye-ABD ilişkileri uzun 
bir süredir “stratejik ortaklık” olarak ta-
nımlanıyor, ancak bunun somut karşılığı 
Bush döneminde bir türlü alınamıyordu. 
Obama, Türkiye ziyareti sırasında Çan-
kaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdul-

lah Gül ile gerçekleştirdiği basın toplan-
tısında “model ortaklık” ifadesini kul-
lanmıştı. Her ne kadar Türkiye’deki stra-
teji uzmanları ve diplomatlar sanki daha 
önce model ortaklık diye bir şey varmış 
ve biliniyormuş da şimdi Türkiye-ABD 
ilişkilerine uygulanma vakti gelmiş gibi 
davransalar da, Obama’nın asıl konuş-
malarında böyle bir çerçevenin olma-
ması, konunun sadece dil sürçmesin-
den kaynaklanma ihtimalini akla getiri-
yordu. Gerçekte ise Türkiye’nin ABD ta-
rafından ihmal edildiğini düşünen yeni 
yönetim, Bush’un hatasını tekrarlaya-
rak Türkiye’yi örnek ülke olarak tanım-
lamak yerine hem ilişkilerin devamı-
nı sağlayacak hem Türkiye’nin kültürü-
ne, dinine, siyasi yapısına saygı duyacak 
hem de yanlış anlaşılmayacak bir ifade 
peşindeydi. Model ortaklık biraz da bu 
ihtiyacın dayatmasıyla sıradan bir kav-
ram olarak ortaya çıkmasına rağmen, 
tarafların üzerine atladıkları stratejik bir 
kavrama dönüştü. 

ABD Kongresi’nde Mayıs 2009’da mo-
del ortaklık adı altında bir oturum bile 
düzenlendi. Şimdi ise sıra bu kavramın 
hakkını vermeye gelmişti. Model ortak-
lık üzerine yeterince kavramsal çaba har-
candığı söylenemez; ancak zirveden çı-
kan ortak ekonomik işbirliği mekaniz-
ması, model ortaklığın tebeddün ede-
bileceği bir çerçeveyi mümkün kılabilir. 
Bu bağlamda Türkiye’den Başbakan Yar-

Burada öne çıkan nokta, 
Türkiye’nin son yıllarda ekono-
mi, siyasi istikrar, dış politika ve 
askerî alanda kazandığı gücün, 
Türkiye’nin taraf olduğu sorunla-
rın neredeyse tamamını küresel 
hale getirmesidir.” 

“  
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dımcısı Ali Babacan ile Dış Ticaretten 
Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 
ABD’den ise Ticaret Temsilcisi Ron Kirk 
ile Ticaret Bakanı Gary Locke’un yönete-
ceği mekanizma çerçevesinde İkili Tica-
ret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması, Eko-
nomik Ortaklık Konseyi ve Enerji Çalış-
ma Grubu başlıkları altında düzenli ko-
ordinasyon toplantıları yapılması karar-
laştırıldı. Bu toplantılarda özel sektö-
rün devletlerarası müzakerelerde etkin 
rol alması, ikili ticari bağların güçlendi-
rilmesi, karşılıklı iş ortamlarının iyileş-
tirilmesi gibi konuların ele alınması ön-
görülüyor. 

 
Model Ortaklığın Maddi Temeli
İlk bakışta teknik gibi görünen ekono-
mik mekanizma, aslında model ortak-
lığın nasıl kurulacağı konusunda ipu-
cu veriyor. Türkiye-ABD ilişkilerinin 
askerî, stratejik temelli olması, bu alan-
ların da etkin büyük sermayenin kontro-
lünde bulunması aslında sorunun başlı-
ca kaynağını teşkil ediyor. Bu mekaniz-
ma ile birlikte karşılıklı ekonomik ak-
törlerin çeşitlendirilmesi ve sürece dâhil 
edilmesi öngörülüyor. Eğer bu mekaniz-
ma tutarsa, model ortaklığın önümüz-
deki yıllarda çeşitlenen aktörler arasın-
da oynanan çok daha karmaşık bir oyun 
olduğu görülecektir. Devasa ekonomik, 
askerî ya da siyasi aktörlerle yetinmeyen, 
birbirlerinin kamuoyunu etkilemeye yö-
nelik diplomatik ataklar yapan iki ülke-
nin, küçük aktörlere alan açmaya hazır 

olduğunu ve bunun sadece iyi niyet ifa-
desi değil, tam tersine son derece somut 
bir talep olduğunu gösteren bir işaret bu 
başlangıç. 
Bu noktada kısmi bir başarı, benze-
ri atakların önümüzdeki yıllarda akade-
mi, kültür ve sivil toplum düzeyinde de 
devamını garanti edecektir. Bu gelişme-
lerinse uzun vadede iki ülke arasında-
ki ilişkileri daha açık, yaygın ve rahat 
bir hale getireceğini söyleyebiliriz. Mo-
del ortaklığın temel amaçlarından biri 
de budur. Buna göre model ortaklık, ül-
kelerin belli konularda farklı düşünebi-
leceğini hazmetmesini, işbirliği imkan-
larının araştırılmasını, siyasi, ekonomik 
ve kültürel aktörlerin çeşitlendirilmesi-
ni, ilişkilerin tabana yayılmasını, sorun-
ların krize dönüşmeden üst düzeyde ve 
zamanında ele alınarak koordinasyonun 
sağlanmasını, işbirliği alanlarının vurgu-
lanmasını, ülkelerin birbirlerinin hassa-
siyetlerini anlama noktasında daha faz-
la çaba harcaması gerektiğini öngörüyor.
Erdoğan-Obama görüşmesinden kriz 
beklenmesine rağmen, fikir ayrılıklarına 
karşın işbirliği mesajının çıkması bu çer-
çevede görülmeli. Ancak bu noktada ta-
raflar birbirlerinin hassasiyetlerini iyice 
anlamak zorunda. Nitekim görüşmeler 
öncesinde Afganistan konusunun kriz 
alanı olarak öne çıkmasına rağmen, so-
runun yumuşak bir şekilde atlatılması bu 
tür karşılıklı hassasiyetlerin anlaşılması 
ile mümkün oldu. Yine benzer bir hassa-
siyet noktası ise İran ve İsrail konusunda 
ortaya çıktı. Bu meselelerin nasıl çözüle-
ceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. 
Ancak Erdoğan’ın Washington’da verdi-
ği mesajların sertlik tonuna bakıldığın-
da, bu konularda da bir anlaşma zemini 
oluştuğunu düşünmek gerekiyor    
Anlayış, Ocak 2010

Model ortaklığın önümüzdeki yıl-
larda çeşitlenen aktörler arasın-
da oynanan çok daha karmaşık 
bir oyun olduğu görülecektir.”

“  
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israil’den alçak koltuk krizi
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Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol ile İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Aya-
lon arasında 11 Ocak’ta yapılan görüşmede yaşananlar, iki ülke arasında yeni bir krize yol 
açtı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde geçen bir sahne nedeniyle duyulan rahatsızlığı iletmek 
üzere Ayalon’un İsrail Parlamentosu Knesset’teki makamına çağrılan Çelikkol, daha alçak-
ta bulunan bir koltuğa oturtuldu, ardından da bu durumu görüntülemesi için İsrail med-
yası odaya çağrıldı. Çelikkol’a yapılan muamele, Türk Dışişleri’ni harekete geçirdi. İsrail’in 
Ankara Büyükelçisi Gaby Levy, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Türkiye’nin duyduğu rahat-
sızlık en üst düzeyde aktarıldı. Türkiye’den gelen tepkiler üzerine İsrail hükümeti “diploma-
tik duruşun gözden geçirileceği” açıklamasını yaptı.

SETA POLICY BRIEF

Turkey-Israel: A 
Fluctuating Alliance 
The bigger picture of the crisis between Turkey and Israel suggests a struc-
tural difference between the two countries’ foreign policy orientations and 
visions regarding the future of the Middle East. 

UFUK ULUTAŞ

ABSTRACT | When Turkish-Israeli rela-
tions were formalized in March 28, 1949, 
Turkey became the first Muslim state to 
recognize the state of Israel; however, re-
lations were kept at a minimum level for 
decades. From 1949 to the early 1990s, 
relations were very fragile and followed 
a fluctuating pattern. This pattern was 
replaced by the “honeymoon years” start-
ing from the late 1990’s. The late 1990s 
marked by the soft coup of 1997, also 

known as the “February 28 Process,” con-
stituted an exception in the pattern and 
level of relations between Turkey and 
Israel. Since 2000, relations regained its 
historically fluctuating pattern and this 
continues to characterize the nature of re-
lations between Turkey and Israel today.
The Israeli attack on the Gaza Strip in 
2008 is a turning point in Turkish-Israeli 
relations. During the period from the 
Gaza attack to Ehud Barak’s recent Turkey 
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visit, Turkey’s Israel policy has been con-
sistent and well-organized, while Israeli 
policies toward Turkey can be charac-
terized as chaotic and disorganized. The 
mise-en-scène of the most recent “chair 
crisis” is a clear indicator of this disorga-
nization and chaos.
The bigger picture of the crisis between 
Turkey and Israel suggests a structural 
difference between the two countries’ 
foreign policy orientations and visions 
regarding the future of the Middle East. 
The Turkish-Israeli relations would con-
tinue to fluctuate without Israel’s willing-
ness to deal decisively with the key is-
sues of peace in the Middle East, such as 
the settlements, status of Jerusalem, and 
Lebanese and Syrian tracks, and most ur-
gently, the improvement of humanitarian 
conditions in Gaza.

Background
When Turkish-Israeli relations were for-
malized in March 28, 1949, Turkey be-

came the first Muslim state to recognize 
the state of Israel; however, relations were 
kept at a minimum level for decades. 
From 1949 to the early 1990s, relations 
were very fragile and followed a fluctuat-
ing pattern. This pattern was replaced by 
the “honeymoon years” starting from the 
late 1990’s. Since 2000, relations regained 
its historically fluctuating pattern and this 
continues to characterize the nature of re-
lations between Turkey and Israel today.
First diplomatic strain between the two 
countries emerged in 1956 during the 
Suez crisis. As a result, Turkey downgrad-
ed its diplomatic representation in Israel. 
Arab countries’ pressure was influential 
in this decision, although Turkey refused 
to sever its ties with Israel completely. 
The downward trend of relations came 
to an end in 1958, when the first regular 
contacts between the two states were es-
tablished at the hands of Turkish Prime 
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Minister Adnan Menderes and the Prime 
Minister of Israel, David Ben-Gurion. 
The two leaders secretly laid down the 
framework for a “strategic alliance” based 
on the “peripheral doctrine,” which pro-
posed exchanges of intelligence informa-
tion and cooperation in military technol-
ogy between the two countries.
In 1967, tensions ran high with the out-
break of the Six-Day War, as Turkey con-
demned Israel for its territorial gains in 
the war. During the Yom Kippur War of 
October 1973, Turkey refused to grant the 
right of passage through its airspace and 
use of its landing facilities to American 
cargo planes that carried urgent supplies 
to Israel. In November 1980, Turkey re-
duced its diplomatic relations with Israel 
to the level of junior charges d’affaires 
due to the Knesset’s decision to apply Is-
raeli law to the eastern parts of Jerusalem, 
which had been occupied by Israel since 
the 1967 War.

Starting from the early 1990s, the cold 
relationship between Turkey and Israel 
started to thaw as a result of several re-
gional and global developments, includ-
ing the collapse of communism and the 
relative progress in the Middle East peace 
process. Israeli withdrawal from much of 
southern Lebanon in 1985, the Madrid 
Conference in 1991, the Oslo accords in 
1993, and the peace agreement between 
Israel and Jordan in 1994 helped open a 

new page for Turkish-Israeli relations. 
Diplomatic relations were elevated for the 
first time to ambassadorial level in De-
cember 1991.
The end of the Cold War, especially, gave 
a new raison d’etre for improved relations. 
Beginning in the early 1990s, several eco-
nomic, military, and educational treaties 
were signed between the two states. A 
military agreement, signed in February 
1996, brought extensive cooperation be-
tween the armies, navies, air forces, and 
weapons industries of the two countries. 
Interaction between the two states was 
bolstered by shared views on the Middle 
East, and the perception of common 
enemies: Syria, Iraq, and Iran. Turkish-
Israeli relations reached the level of a stra-
tegic partnership. The fact that both states 
considered that they were surrounded by 
the same hostile “rogue” states motivated 
both Israel and Turkey into accepting one 
another as valuable strategic partners in 
a perceived hostile political environment.

An Exceptional Period for the 
Turkish-Israeli Relations: The 
February 28 Process
Military aspect of the Turkish-Israeli re-
lations has usually been superior to the 
civilian aspect, although the volume of 
military trade constituted only a quarter 
of the overall trade between the two coun-
tries. This is partly due to both countries’ 
dire needs for military cooperation after 
the end of the Cold War. Israel provided 
a much-needed source of technologically 
advanced military equipment to Turkey, 
which the latter could not get from oth-
er Western sources then. Turkey, on the 
other hand, offered geostrategic depth to 
Israel, which has had narrow territorial 
dimensions. It is not a coincidence, there-
fore, that the zenith years of the Turkish-

Turkey should leave the door of 
mediation open for the Israeli-
Syrian talks regardless of nega-
tive statements by some politi-
cians in Israel against Turkey’s 
mediation role.”

“  
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Israel relations (the late 1990s) are char-
acterized by heavy military involvement 
in Turkish politics, which reached its 
peak with the so-called soft coup of Feb-
ruary 28, 1997; the bilateral relations were 
unusually intensified at the hands of the 
military officials. It is again noteworthy 
that General Çevik Bir, who was one of 
the main architects of the Turkish-Israeli 
“strategic alliance,” was also one of the 
leaders of the soft coup in 1997.
The late 1990s marked by the soft coup of 
1997, also known as the “February 28 Pro-
cess,” constituted an exception in the pat-
tern and level of relations between Turkey 
and Israel. Israel almost totally ignored 
the democratically elected government 
in Turkey led by Necmettin Erbakan, and 
maintained high-level relations with the 
Turkish military. The Turkish military, in 
turn, kept the Welfare Party government’s 
policies in check, and intervened when-
ever they deemed it necessary. Turkish-
Israeli relations were among the issues 
for which the military put pressure on the 
government at the time. As Çevik Bir says 
in an article he co-authored with Martin 
Sherman in 2002, “the army made it clear 
to Erbakan that it would not sit by idly 
and watch Turkey turn toward Islam or 
allow Israeli-Turkish military relations to 
be jeopardized.”
Israel’s exclusive relations with the Turk-
ish military and poor relations with its 
civilian government molded and condi-
tioned the then-exceptionally high-level 
of relations between the two countries. 
When the Turkish military officials in-
volved in the soft coup of 1997, who had 
close contacts with their Israeli counter-
parts, reached retirement and Turkey’s 
democratization process accelerated, 
Turkish-Israeli relations fell back into its 
normal pattern.

Relations started to fluctuate again by the 
early 2000s, although these fluctuations 
did not harm military cooperation and 
trade and business, including tourism, 
between the two countries. The general 
tone of the bilateral relations, once again, 
started to be set by Israel’s treatment of the 
Palestinians and its military operations in 
the Occupied Territories. The Second In-
tifada, in this sense, strained the relations 
and harsh statements were issued by sev-
eral Turkish state officials. Bulent Ecevit, 
the Prime Minister at the time, protested 
very strongly Israel’s treatment of Yasir 
Arafat in 2001 and the Battle of Jenin in 
2002, which he believed was tantamount 
to “genocide.”
The Justice and Development Party’s 
(JDP) rise to power in November 2002 
did not, therefore, change Turkey’s Israel 
policies substantially. It would be correct 
to argue that the honeymoon years for 
the Turkish-Israeli relations had already 
started to wane shortly before the AK 
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Party’s rise to power. The JDP govern-
ment continued to criticize Israel over 
political issues and Israel’s military opera-
tions in a similar fashion as the previous 
Turkish governments. Along these lines, 
Turkey voted affirmative at the UN to 
condemn Israel’s separation wall in 2003; 
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 
denounced the killing of Sheikh Ahmed 
Yasin in 2004 as a “terrorist act” and ac-
tively protested Israeli military actions in 
Lebanon and the Palestinian territories in 
2006.
Turkish-Israeli relations were not marked 
only by strains and tensions. For example, 
relations improved in 2005 and 2008. Is-
rael’s unilateral withdrawal from the Gaza 
Strip in 2005 was one key factor. In the 
same year, Turkey brokered the first pub-
lic, official talks between Pakistan and Is-
rael, and Erdogan’s official visit to Israel 
was an indicator of the level of good rela-
tions between the two countries.
During the period from May 21, 2008 to 
the beginning of Israeli offensive in Gaza 
on December 27, 2008, Turkey hosted five 
rounds of indirect talks between Israel 
and Syria. After an eight year break, on 
May 21, 2008, Damascus and Tel Aviv an-
nounced simultaneously the resumption 
of peace talks under the sponsorship of 
Turkey. Several Israeli officials, including 
Prime Minister Ehud Olmert and Foreign 
Minister Tzipi Livni, visited Turkey for 
indirect talks. Turkish officials, in turn, 
visited Israel several times. The cordial re-
lations which were maintained through-
out 2008 were undermined by the Israeli 
attack on Gaza on December 28, 2009.

Concluding Remarks
Turkey has voiced its willingness to re-
sume mediation between Syria and Israel 

on several occasions, including during 
Barak’s most recent visit to Ankara. Syr-
ia has also declared their preference for 
Turkish mediation to resume the peace 
talks. Israel seems to be divided and hesi-
tant with regards to Turkish mediation, 
but a thaw of tensions between Turkey 
and Israel may bring the latter back to the 
negotiation table under the former’s me-
diation. At this point, no other country 
could run the peace talks between Syria 
and Israel more effectively than Turkey 
and the United States. Therefore, Turkey 
should leave the door of mediation open 
for the Israeli-Syrian talks regardless of 
negative statements by some politicians 
in Israel against Turkey’s mediation role. 
A renewed Turkish mediation would cer-
tainly help mend relations with Israel.

During Barak’s recent visit, Foreign Min-
ister Ahmet Davutoglu asked Barak to al-
low shipments of Turkish humanitarian 
aid to Gaza via Israel and repeated Tur-
key’s offer to resume mediation. Turkey 
has conditioned the relations with Israel 
on Israel’s determination for peace in the 
Middle East in general, and improvement 
of life in Gaza in particular. Israeli admin-
istration should understand that Turkish-
Israeli relations would continue to fluc-
tuate without Israel’s willingness to deal 
decisively with the key issues of peace in 
the Middle East, such as the settlements, 
status of Jerusalem, and Lebanese and 
Syrian tracks, and most urgently, the im-
provement of humanitarian conditions 
in Gaza. Even small steps taken by Israel 
to improve the living conditions in Gaza 
would have an immediate impact on eas-
ing the tensions considerably between the 
two countries  

Policy Briefin tam metni için www.setav.org
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Turkey- Israel Imbroglio 
SETA-DC ve New America Foundation tarafindan ortaklaşa düzenlenen tele konferansta uzmanlar Tür-
kiye ve İsrail ilişkilerinin tarihsel geçmişi ekseninde son günlerde yaşanan diplomatik gerginliği tartı-
şırken sürecin Türkiye-İsrail ilişkileri, Orta Doğu’daki barış süreci ve ABD’nin rolü bağlamında ne yön-
de seyredeceği konusunda değerlendirmelerde bulundular.  SETA Vakfı Dış Politika Koordinatörü Bü-
lent Aras’ın Londra’dan, İsrail’in Türkiye eski Büyükelçisi Alon Liel’in İsrail’den  katıldıkları, SETA-DC Orta 
Doğu Araştırmaları Koordinatörü Ufuk Ulutaş ve New America Foundation Orta Doğu Araştırmaları Uz-
manı Daniel Levy’nin Washington’dan moderatörlüğünü yaptığı tele konferans Twitter’dan dan can-
lı olarak yayınlandı. 
Konuşmasında Türkiye’nin dış politikada son yıllarda yaşadığı dönüşüme dikkat çeken Bülent Aras, bu 
dönüşüm sürecinde Türkiye’nin kendine güvenen, uluslararası barışa katkıda bulunmayı  ve bölgesin-
de yaşanan problemleri en aza indirmeyi amaçlayan bir genel fikri benimsediğini  ve  sadece kendisi-
ni güvence altına alan değil “bölgesinde güvenli olmayı hak eden herkes için güvenlik” politikası yü-
rüttüğünü kaydetti. Bu çerçeveden bakıldığında İsrail’li bir çocuğun güvenlikte olmayı hakettiği kadar 
Filistin’li bir çocuğun da bunu hakettiğini ifade eden Aras,  Türkiye’nin Orta Doğu’da yaşanan tüm prob-
lemlerin çözümünde pozitif bir rol üstlenmeyi amaçladığını kaydetti.  Türkiye-İsrail arasında yaşanan 
diplomatik gerginliğe uzanan tarihsel süreçte gerek İsrail-Suriye barış görüşmelerinde harcadığı ener-
ji gerekse İsrail-Filistin Barış görüşmelerine verdiği desteğe rağmen Türkiye’nin  İsrail’in Gazze saldırı-
ları ile büyük bir hayal kırıklığına uğradığına dikkat çeken Aras buna karşın İsrail’in mevcut politikala-
rının da bu hayal kırıklığını giderici ve Orta Doğu’da barışı destekleyici yönde olmadığını söyledi. Aras, 
Türkiye’de İsrail’in bu politikalarının toplumun genelinde eleştirildiğini ancak tüm yaşananlara rağmen 
Türkiye’de bir Yahudi karşıtlığından söz edilemeyeceğini, İsrail’den Orta Doğu Barışı adına gelebilecek 
her pozitif hareketin Türkiye’den aynı karşılığı bulacağını vurguladı. 
Konuşmasında Türkiye-İsrail ilişkilerinin son 61 yılda yaşadığı değişimlerden örnekler veren  Alon Liel 
ise 2009’un ikili ilişkiler açısından çok gerildiğini ve bunda İsrail’in Gazze saldırıları ve ardından gelen 
Davos krizinin önemli rol oynadığını, Gazze Saldırılarının iki ülke arasındaki ilişkilerde adeta bir dö-
nüm noktası olduğunu söyledi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve geldiği ilk günden itibaren 
İsrail-Türkiye ilişkilerinin daha farklı olacağı yönünde sinyaller verdiğini öne süren Liel, İsrail’e “Barış sü-
recinde ilerlemeniz  halinde sizin tarafınızda olacağız aksi halde bizi kaybedersiniz” mesajının verildi-
ğini söyledi. Öte yandan ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ne de Türk halkının Yahudi karşıtı oldu-
ğunu düşünmediğine dikkat çeken Liel, Türk siyasi liderlerine inandığını ifade etti.  Liel, İsrail Savunma 
Bakanı Ehud Barak’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ise büyük bir pozitif değişi-
mi beraberinde getirmeyeceğini belirterek,  Orta Doğu’da barışın tesisinde somut bir ilerleme olmaya-
cağı ve buna bağlı olarak da 2010 yılının iki ülke ilişkilerinde bir diğer zor yıl olacağını ve  bu nedenle 
karamsar olduğunu belirtti.  Liel ayrıca yaşanan son diplomatik krizden ve Türkiye’nin İsrail Büyükelçi-
si Oğuz Çelikkol’un İsrailli yetkililer tarafından düşürüldüğü durumdan dolayı eski bir İsrailli diplomat 
olarak utanç duyduğunu  da sözlerine ekledi.  
Konferansın soru-cevap bölümünde  geleceğe dair karamsar olup olmadığı sorulan Aras karamsar ol-
madığını belirterek, bölgede iki ülkenin birbinin güvenliğini temin ettiğini, sahip olduğu   tarihsel mi-
rasın ilişkileri daha da ileri götürebileceğine ve Orta Doğu’da barış ve refahın gelebileceğine inandığı-
nı söyledi.  ABD’nin İsrail ile ilişkiler konusunda Türkiye’ye yönelik bir baskı yapıp yapmayacağı yolunda 
gelen bir soru üzerine ise Aras, ABD’nin Türkiye ile ilişkilerinin model ortaklık olarak tanımladığını, 2009 
yılının iki ülke ilişkilerinde altın bir yıl olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin Orta Doğu barış sürecinde 
garantör olduğunu belirtti ve Gazze saldırılarının Başkan Obama’nın göreve henüz gelmesinden önce 
ABD’nin de Orta Doğu barış sürecine yönelik çabalarına adeta ölümcül bir darbe indirdiğini söyledi. 
Liel ise aynı soruya cevabında ABD’nin Türkiye’ye herhangi bir baskı uygulamayı amaçlamadığını belir-
terek İsrail-Filistin görüşmelerinden çok ABD, Türkiye ve Fransa’nın katılımıyla gerçekleştirilecek İsrail-
Suriye dolaylı barış görüşmelerinde bu ülkelerin daha pozitif katıkılarının olabileceğini söyledi.  İsrail’in 
iç politikasına ilişkin bir soru üzerine ise Liel, İsrail iç politikasında şahinlerin üstünlük sağlamaya devam 
edeceğini, Başbakan Netanyahu’nun  arkasında büyük kamuoyu desteği olduğunu bunun da kısa va-
dede değişeceğini düşünmediğini belirtti. 
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İsrail’in son Gazze saldırısıyla sarsılan ve 
akabinde yaşanan artçı şoklarla sallanma-
ya devam eden Türkiye-İsrail ilişkilerin-
de son günlerde normalleşme rüzgarla-
rı esmekte. Normalleşmenin ilk sinyalle-
rini, İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Ben-
yamin Ben-Eliezer Türkiye ziyareti ile 
vermişti. Ziyareti esnasında Ben-Eliezer, 
Türkiye’yi İsrail-Suriye arasındaki dolay-
lı barış görüşmelerinde yeniden aktif rol 
oynamaya çagırmıştı. Bu çağrıyı, İsrail’de 
Türkiye’nin arabuluculuğuna olabildiğin-
ce soğuk bakıldığı o dönemde üst düzey 
bir aykırı ses olarak yorumlayabiliriz.

İsrail’de bir süredir kan kaybetmeye de-
vam eden ve son seçimlerin ‘kaybeden-
leri’ arasında yer alan İşçi Partisi’nin son 
anda aşırı sağcı koalisyona girmesiyle ba-
kanlık koltuğuna oturan Ben-Eliezer’in 
İsrail’in karar verme mekanizmasında 
doldurduğu yerin küçüklüğü sebebiyle 
Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın bu çağrısı-
nı, bir devlet politikasından ziyade birey-
sel bir iyi niyet gösterisi olarak yorumla-
mak da mümkündür. Fakat bu ziyaretin 
akabinde yaşanan üç ana gelişme, İsrail’in 
Türkiye politikasında bir süredir hakim 
olan kaos havasının yerini, sistematik ve 

SETA YORUM

İsrail’le İlişkilerin Zayıf 
Halkası: Gazze 
Ortadoğu’nun en izole ülkesi olan İsrail’in İran tehditini bu denli hissettiği bir 
zamanda en son isteyeceği şey bölgede normal ilişki kurabildiği tek ülke olan 
Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesi yoluyla izolasyonunun daha da artmasıdır. 
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merkezden yönetilen bir tarza bırakmaya 
başladığını göstermektedir.

İyi polis-kötü polis
Bu gelişmelerden ilki ve belki de en be-
lirleyicisi İsrail’in aşırı sağcı partisi ‘İsra-
il Beytenu’ milletvekili ve Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Daniel Ayalon’un Türkiye ile 
ilişkilerin önemine vurgu yaptığı konuş-
masıydı. Suriye ile yapılan dolaylı görüş-
melerin akamete uğramasını Türkiye’nin 
performansına değil, Suriye’nin uzlaşmaz 
tavrına bağlayan Ayalon, Suriye ile gö-
rüşmelerin başlaması ve üçüncü bir par-
tinin yardımına ihtiyaç duyulması halin-
de İsrail’in yardım isteyeceği ilk ülkenin 
Türkiye olacağını söyledi. Ayalon’un bu 
sözleri Netanyahu’nun görünürdeki ‘Sar-
kozy şovmenliği’ tercihi ile çelişsse de iki 
lider arasındaki bu çelişki, fikir ayrılığın-
dan çok İsrail kamuoyunu Türkiye arabu-
luculuğu konusunda hazırlamaya yöne-
lik bir iyi polis-kötü polis oyunuyla açık-
lanabilir. 
Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’in 
iklim konferansı sırasında yapılan Gül 
- Peres görüşmesi de İsrail’in Türkiye ile 
ilişkilerini yeniden sistematik bir zemine 
oturtmaya başladığının sinyallerini ver-
di. İki cumhurbaşkanının, özellikle ‘Da-
vos mağduru’ Peres’in, Türkiye-İsrail iliş-
kilerini yeniden ‘dostluk ve istikrar’ üzeri-
ne tesis etme kararlılıklarını açıklamaları, 
görüşmenin olumlu tarafıydı ve İsrail’in 
hala yaşadığı Davos sendromundan ba-
ğımsız düşünebileceğini göstermesi açı-
sından da önemliydi. 
Görüşmenin ironik tarafı ise Peres’in bu 
görüşmede Gül’e Gazze meselesi ile ala-
kalı söylediklerinin Davos’ta Erdoğan’ın 
‘one minute’ tepkisine sebep olan söz-
lerinden farksız olmasıydı. Peres, Gül’e 
Gazze saldırısının meşru müdafadan iba-
ret olduğunu, Gazze halkının içine düş-

tüğü durumun sorumlusunun Hamas ol-
duğunu ve Gazze’deki durumun iyileş-
mesinin Hamas’ın politikalarına bağlı ol-
duğunu iletti. Peres’in bu sözleri, İsrail 
Devleti’nin Türkiye ile ilişkilerini düzelt-
mek istemesine rağmen tam olarak nasıl 
bir yol izlemesi gerektiğini henüz kavra-
yamadığını veya bu yola girmeye henüz 
hazır olmadığını göstermekte. Zira ikili 
ilişkilerin tıkanma noktası Gazze saldırısı 
ile oluşan insani kriz ve Gazze’de hala de-
vam eden gayri hukuki ablukadır. 
Türkiye-İsrail ilişkilerini kaostan kur-
tarma amacına yönelik üçüncü gelişme 
ise İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın 
önümüzdeki ay Türkiye’ye resmi ziyarete 
bulunacağını açıklamasıdır.

Burada ilk sorgulanması gereken Barak’ın 
meşruiyeti ve İsrail’deki siyasi ağırlığıdır. 
Bir diğer ifadeyle yaklaşan resmi ziyaret 
çerçevesinde Barak’ın Türkiye-İsrail iliş-
kileri ve Ortadoğu barışı ile alakalı vere-
ceği demeçlerin ne kadarının devlet po-
litikası ne kadarının da İsrail’in çok alı-
şık olduğu kişisel inisiyatif ürünü oldu-
ğudur. Son seçimlerin mağlup partisi İşçi 
Partisi’nin başkanı Barak, ciddi oy kaybı 
ve umut vermeyen siyasi ikbaliyle şu sı-
ralar yenilgiyi içsellemiş bir görüntü çiz-
mekte. 
Siyasi hırsıyla bilinen Barak, koalisyon-
daki ikinci hatta üçüncü adam pozisyo-
nuna bile razı görünmekte. Bu durumda 

Bugüne kadar Türkiye ile ilişki-
lerini hükümetlerden ziyade ge-
nelkurmay üzerinden yürüten Tel 
Aviv, ilişkilerin düzelmesinin yo-
lunun ilişkilerin sivilleşmesinden 
geçtiğini anlamaya başlamıştır.”

“  
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Barak’ın kişisel inisiyatif ile hareket ede-
meyeceğini ve Başbakan’ı Netanyahu ile 
koordinasyon içerisinde olduğunu id-
dia mümkündür. Bir diğer ifadeyle Ba-
rak, Türkiye’ye Netanyahu’nun gölge Dı-
şişleri Bakanı olarak geliyor. Muhteme-
len Netanyahu-Ayalon ikilisinin oynadı-
ğı iyi polis-kötü polis oyununun bir ben-
zerini Netanyahu-Barak ikilisinden de 
göreceğiz.

İlişkiler sivilleşmeli
İsrail’in Türkiye politikasındaki bu son 
değişiklik İsrail’in Türkiye algısının da 
değişmeye başlamasıyla alakalıdır. Özel-
likle İsrail’in ‘Anadolu Kartalı’ tatbika-
tından çıkarılması sonrasında yaşanan 
gelişmeler, Tel Aviv’in Türkiye’deki asker-
siyaset ilişkileri algısında da önemli de-
ğişiklere sebep olmuştur. Bugüne kadar 
Türkiye ile ilişkilerini hükümetlerden zi-
yade genelkurmay üzerinden yürüten Tel 
Aviv, ilişkilerin düzelmesinin yolunun 
ilişkilerin sivilleşmesinden geçtiğini anla-
maya başlamıştır. Aynı zamanda Tel Aviv, 
Gazze saldırısı akabinde Türkiye’de İsra-
il politikalarına karşı oluşan eleştirel tav-
rın, Başbakan Erdoğan’ın kişisel tepkisin-
den ibaret olmadığını da kabullenmeye 
başlamıştır.
Burada global ve bölgesel konjonktürün 
de İsrail’in Türkiye ile ilişkilerini düzelt-
me yönünde adım atmasında itici güç ol-
duğunu söyleyebiliriz. İlişkilerin geril-
mesi, özellikle İsrail-Suriye barış görüş-
melerine direk etkide bulunmuştur. Şu 
an gelinen noktada Suriye tarafının gö-
rüşmelere Türkiye ile devam etmek is-
temesi; buna karşı Netanyahu’nun da 
tabiri caizse ‘gurur yapıp’ Türk arabu-
luculuğuna karşı çıkar görünmek için 
Sarkozy’nin olmayacak duasına amin de-
mesi görüşmeleri zora sokmuştur. Bu yö-

nüyle İsrail-Suriye görüşmelerinin aki-
beti, Türkiye-İsrail ilişkilerinin akıbeti 
ile yakından alakalıdır. 
İsrail’in gündemini uzun süredir meş-
gul eden İran meselesi de İsrail’in Türki-
ye ile ilişkilerinin düzeltme çabasında be-
lirleyici olmuştur. Zira Ortadoğu’nun en 
izole ülkesi olan İsrail’in İran tehditini bu 
denli hissettiği bir zamanda en son isteye-
ceği şey bölgede normal ilişki kurabildi-
ği tek ülke olan Türkiye ile ilişkilerin ze-
delenmesi yoluyla izolasyonunun daha da 
artmasıdır. Daniel Ayalon’un 15 Aralık’ta 
Eş-Şark el-Evsat gazetesinde yayınlanan 
‘Arap Dünyasına Açık Mektup’ başlıklı ya-
zısı, İsrail’in İran tehdidi karşısında cep-
he genişletme çabasının en çarpıcı örnek-
lerinden birisidir. İsrail’in İran tehditine 
karşı Arap dünyasını yanına çekmeye ça-
lışacak kadar ümitsiz olduğu bir ortamda 
Türkiye ile ilişkilerindeki kaosu devam et-
tirme lüksü yoktur.  
Türkiye-İsrail ilişkilerinin normal seyri-
ne kavuşmasının bölgesel barışa katkı-
sı büyük olacaktır. Şu gelinen noktada İs-
rail normalleşmeyi arzulamasına rağmen 
bunun gerekliliklerini yerine getirme-
mektedir. Bu durum ilişkilerin normal-
leşme sürecinin sağlam zemine oturma-
sına engel olmaktadır. Gazze’deki insani 
kriz ve uluslararası hukuk ihlali sürdüğü 
müddetçe Türkiye-İsrail ilişkileri sağlıklı 
bir normalleşme dönemine giremeyecek-
tir. Bu konuda Ankara’nın Gazze saldrısı-
nın ilk gününden bugüne kadar hiç değiş-
meyen eleştirel tavrı bu durumun en açık 
göstergesidir. 
Gazze’ye girmesine izin verilen her temel 
ihtiyaç maddesi Türkiye-İsrail ilişkileri-
ni normalleştirecektir. Gazze’deki abluka-
nın kalkması Türkiye-İsrail ilişkilerindeki 
kaos ortamını da kaldıracaktır  
Radikal , 7 Ocak 2010
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Müslüman bir ülkenin neden başka bir 
Müslüman ülkeye yardım götüren konvo-
yu bunca çabayla engellediğini, hatta bir-
takım bahanelerle kafasına taş yağdırdığı-
nı durup düşünmek gerek. Zira söz konu-
su durumun bizatihi kendisinde ahlaki ol-
mayan bir tavır var. Kimden kime giderse 
gitsin insani yardım taşıyan bir konvoya bu 
muameleyi reva görmek herhalde hiçbir 
hukukla açıklanamaz. Kaldı ki o konvo-
yu organize edenler Müslüman, konvoyun 
ulaşmak istediği insanlar Müslüman ve o 
konvoya zorluk çıkaranlar da Müslüman. 
Mısır’ın (çelik duvar dahil) birçok eylemi-
ne fetva veren Ezher şeyhi dahi bu çelişkiyi 
açıklamaya ve bu durumu meşrulaştırma-
ya yetmez. Çünkü tarih vicdanında Gaz-
ze unutulmaz bir yara olarak kalacaktır ve 
“Filistin’e Yol Açık” konvoyuna atılan taş-

lar da hatırlanacaktır. Demek ki tek başı-
na Müslüman olmak burada yaşanan kri-
zi anlamlandırmaya yetmiyor. Bu çelişki-
yi açıklayabilmek için kardeşlik hukuku-
na atıf yapmak yeterli olmuyor. Bu işi ya-
panlar eğer İsrailli askerler olsaydı sanırım 
kimse bunu yadırgamazdı. Ancak burada 
söz konusu olan ülke İsrail değil Mısır, söz 
konusu olan kişiler İsrailli değil Mısırlılar. 
Dolayısıyla açıklanmaya muhtaç bir çeliş-
ki var: Neden Müslüman bir ülkenin poli-
si, mağdur bir ülkenin insanlarına yardım 
götüren konvoya taş yağdırır?

Jeostratejik Dengeler ve Mısır’ın 
Parlamayan Yıldızı
Ortadoğu’nun en önemli sorunu İsrail-
Filistin sorunudur. Dolayısıyla bölgede-

SETA YORUM

Filistin’e Kimin Yolu Açık?
Son yıllarda Türkiye’nin artan itibar ve etkinliğine zemin oluşturan ve Filistin 
meselesinin çözümüne de katkı yapmaya gayret eden yaklaşımın alt yapısı-
nı Türk dış politikasının çok boyutlu ve proaktif metodolojisinde aramak lazım.

HAKAN ÇOPUR
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ki aktörlerin bu konuda oynadıkları rol-
ler aynı zamanda bölgesel ağırlıklarını 
da yansıtan bir anlama sahiptir. Kendi-
ni bölgenin en önemli aktörü olarak gö-
ren ve Arapların ağabeyi gibi davranan 
ama son yıllarda yıldızı sönmeye başla-
yan Mısır, uzun zamandır Batıcı politi-
kalarla yönetilmeye devam ediyor. Ayrı-
ca Mısır’ın, İsrail ve ABD ile barış anlaş-
ması imzaladığı Camp David’den (1978) 
bu yana her yıl ABD’den 2 milyar do-
lar civarında yardım alan bir ülke oldu-
ğunu da not edelim. Bu miktar, Mısır’ın 
bölgede İsrail’den sonra ABD’den en çok 
yardım alan ikinci ülke olduğu anlamına 
da geliyor. Birçok konuda etkinliğini yi-
tiren Mısır, hâlâ büyük ağabey olma id-
diasını ispatlamak için Filistin meselesi-
nin ana aktörü olma çabasında, zira elin-
de başka bir şey kalmadı. Mısır, Filistin 
meselesinde Hamas’ı meşru olarak ka-
bul etmiyor. İki-devletli bir çözümün an-
cak Mahmut Abbas ve el-Fetih ile müm-
kün olabileceğini düşünüyor. Aynı Mısır, 
geçen yıl, şu anda Gazze’nin yegâne ne-
fes alma penceresi olan Refah sınır kapısı-
nı el-Fetih’in kontrolünde olmak kaydıy-
la açabileceğini de açıklamıştı. Peki, Mı-
sır Filistin meselesinde Hamas’a neden bu 
kadar karşı? Çünkü ABD ve İsrail de böy-
le düşünüyor ve Mısır, çıkarlarını bu iki 
ülke ile neredeyse özdeşleştirmiş durum-
da. Mısır yönetiminin, Hamas’a silah te-
min ettiğini savunduğu (ki kısmen doğ-
rudur) Refah sınır bölgesindeki yer altı 
geçitlerini kapatmak için sınıra çelik du-
var inşa etme girişimi de bu düşüncenin 
bir parçası. Amaç Hamas’ın gücünü azal-
tıp el-Fetih ile anlaşmaya zorlamak. As-
lında Mısır’ın bu denli Hamas karşıtı ol-
masının bir diğer nedeni de kendi içinde-
ki Müslüman Kardeşler oluşumu. Mısır’ı 
yönetenler için Hamas’ın bir anlamda ön-
cüsü/kaynağı olan Müslüman Kardeş-
ler hiçbir zaman tam anlamıyla meşrui-
yet kazanamamış ve rejim için sorun teş-
kil etmiştir. Tıpkı Hamas gibi. Dolayısıyla 

dışarıda Hamas’ın oyun dışına çıkarılma-
sı ile içerde Müslüman Kardeşler’in tasfi-
ye edilmesi benzer şeyler Mısır’ın politik 
karar vericileri için. Tabi bu durum bölge-
de Hamas, Müslüman Kardeşler ve Hiz-
bullah gibi aktif toplumsal/siyasal yapıları 
istemeyen Amerikan ve İsrail çıkarlarıyla 
da aynen örtüşüyor.

Filistin İmtihanında Mısır ve 
Türkiye
Eskiden olduğu gibi, Mısır bölgede sözü 
geçen bir ağabey olmak istiyor. Bu durum 
da Türkiye gibi ülkelerin Filistin mesele-
sinde aldığı aktif rolü kıskanan, hatta öte-
kileştiren bir bakış açısına kaynaklık edi-
yor. Dolayısıyla 1 ay önce İngiltere’den 
iki İngiliz parlamenterin startını verdiği, 
farklı ülkelerden binlerce kişinin destek 
olduğu ama özünde Türkiye’nin öncülük 
ettiği “Filistin’e Yol Açık” insani yardım 
konvoyuna Mısır’ın bu denli sert çıkması-
nı bu yönüyle de okumak lazım. Esasında 
biraz geriden başlarsak, Başbakan’ın Da-
vos çıkışı ve Türkiye’nin bir bütün olarak 
Gazze saldırılarına karşı ortaya koyduğu 
anlamlı tavır, bu süreçte sesi soluğu pek 
çık(a)mayan Mısır için rahatsızlık kay-
nağı haline geldi. Çünkü Türkiye’nin sesi 
İsrail’e karşı çıkabiliyordu, ancak Arap 
devletlerinin çoğunda olduğu gibi Mısır 
da bu süreçte verdiği sınavı kaybetmişti. 
Sonuç olarak bölgede Türkiye’nin bölge-
deki itibar ve etkinliği artmaya başladı ve 
bu da Mısır’ın arzu edeceği türden bir ge-
lişme değil. Mısır’ın aksine, Türkiye böl-
gedeki her ülkeyle aktif bir biçimde konu-
şabilen ve sorun çözebilen bir ülke konu-
munda. Mısır ise Filistin halkının taleple-
rinin bir sonucu olan Hamas’ı meşru gör-
meyip ABD ve İsrail perspektifiyle örtü-
şen bir Mahmut Abbas+el-Fetih terci-
hi yaptığı zaman zaten bakış açısını orta-
ya koymuştu. O zaman oyunu tersten oy-
nayan bir Mısır görüyoruz: Türkiye yerine 
Fransa ve ABD’nin daha aktif olması yö-
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nünde inisiyatif kullanan bir Mısır. Bütün 
iyi görüntüsüne rağmen Ankara ile Kahi-
re arasındaki ilişkilerin, birçok Ortadoğu 
ülke başkentindeki kadar samimi ve ya-
kın olmadığını söylemek herhalde yan-
lış olmaz. Ama burada sorunun kaynağı-
nı Mısır’ın Filistin meselesine yönelik al-
gısında aramak da sanırım yanlış olmaz. 
Dolayısıyla konvoya reva görülen mua-
melenin esasında anlık bir tepki olmadı-
ğını, Mısır yönetiminin bu tür girişimlere 
nasıl baktığını görmek son derece önem-
li. Zira İsrail’in Gazze ablukası devam edi-
yor ve bundan sonra da oradaki insanla-
rın bu tür yardımlara ihtiyacı olacak.

Değer Eksenli Realist Dış Politika
Karl Polanyi “Büyük Dönüşüm” adlı 
önemli kitabında piyasa ile piyasa sistemi 
arasında bir fark olduğunu anlatır. Piyasa, 
toplumla iç içe ortak bir zemin iken piya-
sa sistemi giderek toplumdan (insandan) 
bağımsızlaşan ve kendi kurallarıyla yöne-
tilen bir mekanizma haline gelmiştir. Po-
lanyi bunun insan doğasıyla uyuşmaya-
cak bir durum olduğunu ifade eder ve te-
mel tezlerinden biri de budur. Uluslarara-
sı ilişkilerde toplum/insan faktörünü dev-
re dışı bırakır ve yaşanan tarihe sadece bir 
sistem/mekanizma gözlüğüyle bakarsa-
nız o zaman hem kendi toplumunuza ya-
bancılaşan hem de Gazze’deki binlerce in-
sanın yaşam mücadelesine kulaklarını tı-
kayan bir yönetim ortaya çıkar. Mısır ve 
benzeri ülkelerde olan şey bir yönüyle bu-
dur. Türkiye de yıllarca bazı konularda in-
san unsurundan arındırılmış bir dış poli-
tika yürüttü, belki farkında olarak belki de 
olmayarak. Ama burada bir yanlışlık vardı 
ve Polanyi’nin dediği gibi bu durum insan 
doğasıyla bağdaşmıyordu. Son yıllarda 
Türkiye insan/toplum faktörünü dış po-
litikasının merkezine daha fazla koyma-
ya gayret ediyor ve toplumun değerlerine 
daha fazla önem veriyor. Gazze bunun sa-
dece bir örneğidir. Ama aynı Türkiye rea-

list yaklaşımlarını ve kendi çıkarlarını da 
gözetiyor. O halde Türkiye’nin bu yeni dış 
politika vizyonuna “değer eksenli realist 
dış politika” nitelemesini yapabiliriz.
Sözde demokratik ama esasta otoriter 
(Mısır gibi) birtakım Müslüman ülkelerin 
artık Filistin gibi en hayati konularda ya-
şadıkları çelişkileri aşma zamanı gelmiş-
tir. Türkiye’nin gözetmeye çalıştığı rea-
list dış politika içindeki değer eksenlerini 
neden Mısır gibi tarih boyunca insanlığa 
yüce değerler üretmiş bir ülkede göremi-
yoruz? Arap ülkeleri salt çıkar-merkezli 
bir dış politika ile mi hayatta kalmaya 
çalışıyor? Gazze’yi kimsenin gözü bun-
dan dolayı mı görmüyor? Onca baskı al-
tında dahi siyasal katılım kanallarının en 
açık olduğu bölge ülkelerinin başında Fi-
listin geliyor. Mısır’da yapılan hangi se-
çim Filistin seçimlerinden daha demok-
ratiktir acaba? Bu sorunun cevabını hep 
beraber düşünmemiz lazım. Son yıllarda 
Türkiye’nin artan itibar ve etkinliğine ze-
min oluşturan ve Filistin meselesinin çö-
zümüne de katkı yapmaya gayret eden 
yaklaşımın alt yapısını Türk dış politika-
sının çok boyutlu ve proaktif metodolo-
jisinde aramak lazım. Filistin meselesinin 
çözümü yolunda Türkiye’nin sahip oldu-
ğu duruş, bölge ülkeleri için yol gösterici 
olabilir. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir 
televizyon programında 2023’te nasıl bir 
Türkiye hedeflediklerini anlatan Dışişle-
ri Bakanı Ahmet Davutoğlu temelde şu 
noktalara vurgu yapıyordu: Özgürlük ile 
güvenlik arasındaki dengeyi kurabilmiş, 
kendi insanının en iyi refah ve özgürlük 
alanında yaşamasını temin etmiş, huku-
kun üstünlüğü konusunda olgunlaşmış, 
dünyanın en büyük on ekonomisi arası-
na girmiş, komşularıyla entegrasyon sü-
recini tamamlamış, bölgesinin merkez ül-
kesi olan ve aynı zamanda küresel bir güç 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve 
AB’ye üye olmuş bir Türkiye   
Yeni Şafak, 11 Ocak 2010
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Turkey’s Emerging Role in the Middle East
SETA tarafından 14 Ocak Perşembe günü düzen-
lenen “Türkiye’nin Ortadoğu’da yükselen gücü ve 
Türkiye-İsrail ilişkileri” başlıklı panelde konuşan New 
York Üniversitesi Global İlişkiler Merkezi, Uluslarara-
sı İlişkiler ve Orta Doğu Araştırmaları Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Alon Ben-Meir, Türkiye-İsrail arasında ya-
şanan son gelişmeler, Türkiye’nin Ortadoğu’da artan 
rolü, İsrail-Filistin çatışması ve İran nükleer silahlar 
konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  İsra-
il Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon’un Türkiye 
Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’a yönelik tavrını eleştiren Ben-Meir, bu tavrının gereksiz ve yanlış olduğuna 
dikkat çekerek “bu tür hatalar Türk-İsrail ilişkilerine zarar verir.” dedi.
1 Mart Tezkeresi’nin Meclis’ten geçmemesinin Türkiye için çok hayırlı olduğuna değinen Ben-Meir, 
Türkiye’nin dış politikadaki açılımlarından da övgüyle bahsetti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
bilge bir akademisyen ve bakan olduğunu söyleyen Ben-Meir, Türkiye’nin Ortadoğu’da çok boyutlu iliş-
kiler geliştirmesinin kazan-kazan politikasına zemin hazırladığına dikkat çekti.
Ortadoğu Barışı açısından Türkiye’nin rolüne vurgu yapan Prof. Dr. Alon Ben-Meir, “bölgede Türkiye’yi 
kabul etmeyen kimse yok gibi, dolayısıyla bölge barışı açısından Türkiye’nin bu artan rolünü iyi değer-
lendirmek lazım.” dedi.
Prof. Dr. Ben Meir’e göre, Arap-İsrail barışı ancak Filistin ve İsrail devleti olmak üzere iki-devletli İsrail-
Filistin barışıyla mümkün olabilir. Bugüne kadar hem İsrail’in hem de Arap ülkelerinin sayısız hatalar 
yaptığını belirten Ben-Meir, bugün artık bölgede konuşulması gerekilen şeyin çözümün nasıl gerçekle-
şeceği olduğunu söyledi. Ortadoğu’da İsrail’in bir realite olduğunu belirten Ben-Meir, “Onu yok etme-
yi değil onunla nasıl yaşanacağını düşünmek lazım.” dedi. İsrail ve Hamas arasında kim daha çok insan 
öldürdü şeklinde bir kıyasın yanlış olduğunu söyleyen Ben-Meir, bu konuda doğru bir zemin oluştuğu 
takdirde İsrail ve Hamas’ın sorgulanabileceğini iddia etti. Suriye ve İsrail arasındaki ilişkilere de değinen 
Ben-Meir, bu konuda İsrail’in Türkiye’nin arabuluculuk rolüne büyük oranda hazır olduğunu; ama bazı 
kötü sürprizlerin bu durumu baltaladığını söyledi. 
Gazze’de hayat şartlarının oldukça kötü olduğuna değinen Dr. Alon Ben- Meir, Gazze’nin içinde bulun-
duğu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Ben-Meir, Filistin’e ilişkin temel meseleleri İsrail’in 
oluşturmaya çalıştığı sınırlar, yerleşim meselesi, Filistinli mülteciler ve Kudüs’ün statüsü olarak sırala-
dı. Hamas ve El-Fetih arasında devam eden ihtilafları değerlendiren Ben-Meir Filistin halkının diğer bü-
tün Arap halklarından daha demokrat olduğunu belirterek, seçim sonuçlarına herkesin riayet etmesi 
gerektiğini söyledi.
İran’ın bölge ve özellikle de İsrail için tehdit oluşturduğunu iddia eden Ben-Meir, İran ve İsrail arasında-
ki ihtilaflar çözülmeden, İran’ın nükleer silah tehdidi hallolmadan atılacak adımların eksik olacağını söy-
ledi. İran konusuna ilişkin çözüm önerisini P5+2 ( Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş 
ülke, Türkiye ve Almanya) şeklinde formüle eden Ben-Meir, Türkiye’nin İran’la devam eden ihtilaflar ko-
nusunda kilit bir ülke olduğuna dikkat çekerek, İran nükleer silahlar konusunun Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi üyesi beş ülke ve Almanya formülünden çıkarılarak Türkiye’nin de sisteme dâhil olacağı 
şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Barack Obama’nın Ortadoğu politikalarını da değerlendiren Alon Ben Meir, Obama’nın 
çok taraflı uluslararası ilişkiler kurma yolunu seçerek doğru olanı yaptığını belirtti. Ben Meir, Obama’nın 
George Bush yönetiminden sonra Ortadoğu’ya barışın gelmesi adına daha doğru yöntemler izlediği-
ne dikkat çekti. 
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Mardin sokakları hiç alışık olmadıkları 
bir olaya, Dışişleri Bakanı ve otuza ya-
kın büyükelçimizin çeşitli mekanlar-
da vatandaşla yüz yüze gelmelerine, ko-
nuşmalarına, beraber yemek yemeleri-
ne hatta kahvehanelerde karşılıklı pişti 
oynamalarına şahit oldu. Mardin dışın-
da böyle bir olaya tanıklık eden başka bir 
ilimiz yok. Halkımız politikacıları, as-
kerleri, mülki idare amirlerini, sporcula-
rı ve sanatçıları aralarında görmeye alış-
kındır ama her nedense ülkemizi temsil 
eden büyükelçiler halk arasına karışmaz-

dı. Buna mukabil Güneydoğu illeri baş-
ta olmak üzere toplumun büyük kesimi 
çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçilerinin 
kendi illerini ziyaret ettiğini, incelemeler 
yaptığını ve sivil toplum kuruluşları ile 
görüştüğünü duyar ve bilir.

Dışişleri halka açılıyor
Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu, Mardin çıkarmasıyla, dışişlerinin 
üst düzey bürokratları ile toplum arasın-
daki kalın duvarı yıkma yolunda önemli 
bir adım atmış oldu. Bunu, belki de ezber 

Monşer Değil Büyükelçi 
İlk izlerini görmeye başladığımız zihinsel dönüşüme ilaveten yapısal anlamda 
çok boyutlu değişimler gerçekleşmez ise dış politikada küresel rekabet nokta-
sında Türkiye’nin iyi bir performans göstermesini beklemek zor olacaktır.

TALİP KÜÇÜKCAN

türk diplomatları mardin’de
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10 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mardin’de İkinci Büyükelçiler Konferansı ile ilgili değer-
lendirme toplantısının ardından basın mensupları ile sohbetinde, Türk diplomatların ilk 
kez Ankara dışında toplantı yaptıklarını vurgulayarak, “Bundan sonra bölge ve komşu ül-
kelerle ilgili toplantıları diğer şehirlerimize de yaymak istiyoruz. Balkanlarla ilgili bir top-
lantı için Edirne’ye, diğer bölgelerle ilgili olarak Kars, Artvin ve Van gibi sınır illerimize gi-
deceğiz” dedi.

SETA YORUM
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bozan görüşleri ile tanınan ve diplomasi 
tarihimizin en birikimli Bakanı olan Sayın 
Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı ve bü-
rokrasinin yapısında başlatacağı daha ge-
niş kapsamlı yeniliklerin ilk belirtileri ola-
rak görmek gerek. Zira, Türkiye’nin, sahip 
olduğu zeki güç (smart power) ile bölge-
sinde düzen kuran bir ülke olmasıyla mü-
tenasip dış politika açılımlarının başarılı ve 
sürdürülebilir olması bir dizi yapısal refor-
mu gerekli kılmaktadır.
Gazetelere yansıyan haberlere göre Bakan 
ve büyükelçileri karşısında gören halkın 
bundan memnuniyet duyduğu anlaşılıyor. 
İlki yaşanan bu olay, Ankara’da 4-8 Ocak 
2010 tarihinde “Demokrasi, Güvenlik ve 
İstikrar: Dünyada ve Türk Dış Politika-
sında 2010’a Bakış” konulu “İkinci Büyü-
kelçiler Konferansı” sonrasında Mardin’de 
gerçekleştirildi. Aynı günlere denk gelen 
bir başka gelişme ise bir süredir çalışma-
ları devam eden Dışişleri Bakanlığı’nın ye-
niden yapılandırılması projesinin hayata 
geçirilmesi için girişimlerde bulunulması. 
Bakanlığın kendi ifadesi ile Türk diploma-
sisini taşıyan bu kurumun içinde bulundu-
ğumuz yüzyılın koşullarına uygun bir ya-
pıya kavuşturulmasının önemli bir ihtiyaç 
olarak ortaya çıkmasının anlaşılmış olma-
sı bir dönüm noktası olarak karşımıza çı-
kıyor.

Vatandaş da bilsin!
Ülkemizde	öteden	beri	yaygın	bir	algı	var-
dır. Sokaktaki vatandaşın dış politika gün-
demini takip etmeye meraklı olmadığı, 
Türk dış politikasının nereye gittiği ile il-
gilenmediği ve çevremizde olup bitenle-
re kayıtsız kaldığı gibi hayli yanlış bir algı 
var. Belki biraz da bu yanlış algıdan kay-
nakladığı için ne yazık ki görsel ve yazı-
lı medyada dış haberlere ayrılan bölüm ve 
zamanın çok yetersiz olduğu görmekteyiz. 
Öyle ki en çok satan gazeteler de bile ulus-

lar arası ilişkiler ve dış politika haberleri-
ne çoğu kez yarısı reklam ile dolu bir say-
fa zorla ayrılır.
Bazı medyanın organlarının da dış ha-
berlere geniş yer vermeyerek körelttiği 
ilgi ve işaret edilen algı nedeniyle midir 
bilinmez, Dışişleri bürokrasisi uzun yıl-
lardır dış politika konusundaki projeleri 
vatandaş ile paylaşma gereği duymuyor-
du. Hele hele halk içine hiç çıkmıyordu.  
Öteki bakanlıklar ve bürokratik kurum-
larla karşılaştırıldığında belki de halktan 
kopukluk sırasında birinci sırada yer alı-
yordu. Belki yaptıkları iş kısmen bunu ge-
rektiriyordu ama asıl neden, Türk dışiş-
leri diplomasinin içe kapanık bir görün-
tüde çalışması, kamuoyu ile herhangi bir 
şey paylaşma gereği duymamasıydı. Bu 
nedenlere bir de sınıfsal faktörü eklemek 
lazım. Dışişleri bürokrasisi farklı bir sınıf-
sal gruba aidiyet görüntüsü veriyor. Kendi 
kuralları, kültürü, davranış kalıpları olan 
ve bu yönleri ile diğer bürokrasi alanla-
rından farklılaşan, bir derece de halktan 
kopan bir yapısı var gibi görünüyor.
Bu görüntü gerçeği yansıtmıyor olabilir. 
Ancak dışarıdan bakıldığında böyle bir 
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izlenim var ve dışişleri de şimdiye kadar 
bu izlenimi düzeltecek, aslında toplum-
dan kopuk olmadığını, kamuoyunun gö-
rüşlerinin önemsediğini gösteren bir çaba 
içinde olmadı.

Mardin çıkarması
Bu noktada Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ah-
met Davutoğlu ve büyükelçilerimizin Mar-
din çıkarmasını köklü bir değişimin işare-
ti olarak mı okumalıyız? Yoksa dışişleri 
bürokrasisinin toplumla iç içe olduğu iz-
lenimini uyandırmayı amaçlayan bir kamu 
diplomasisi uygulaması olarak mı görme-
liyiz?
Bizim gönlümüz Mardin çıkarmasını kök-
lü bir değişimin başlangıcı olarak görmek. 
Zira Türkiye’nin dış dünyadaki yüzü olan 
büyükelçilerimizin ve diğer dışişleri perso-
nelinin başarılarının sürdürülebilir olma-
sı söz konusu değişimlerin gerçekleşmesi-
ne bağlı. Eğer ilk izlerini görmeye başladı-
ğımız zihinsel dönüşüme ilaveten yapısal 
anlamda çok boyutlu değişimler gerçekleş-
mez ise dış politikada küresel rekabet nok-
tasında Türkiye’nin iyi bir performans gös-
termesini beklemek zor olacaktır.
“Türk Dışişleri Bakanlığı’nda her katego-
rideki personel sayısı maalesef ihtiyaca ce-
vap vermekten uzaktır. Meslek memuru 
ve idari memur sayısı bakımından sadece 
ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya 
gibi ülkelerin değil, Brezilya ve Pakistan’ın 
da gerisinde kalmış olmamız, önemli bir 
eksikliğe işaret etmektedir.” Bakanlığın in-
ternet sitesindeki açıklamadan alınan bu 

cümleler rekabetin ne kadar gerisinde kal-
ma riski taşıdığımızın en açık ifadesi. Bu 
gerçekler de bölgesel ve küresel rekabete 
hazırlık açısında yeniliklere açık olmanın 
zorunluluğuna işaret etmektedir.
Dışişleri diplomasisi açısından çarpıcı 
olan bir başka şey ise daha düne kadar pek 
önemsenmeyen ve Bakanlığın da bu dille-
ri bilen personel istihdam etmek için özel 
bir çaba harcamadığı Rusça, Arapça, Çin-
ce, Yunanca, Balkan dilleri ve Farsça’ya ön-
celik verilecek olmasıdır. Bunun memnu-
niyet verici bir gelişme olarak kaydedilme-
si gerekir diye düşünüyoruz. Yeniden ya-
pılanma çalışmalarında belki de en önem-
li açılımlardan biri personel alımında baş-
vurulan havuzun genişletilmesi olacaktır. 
Kamuoyunda bu yönde büyük bir beklen-
ti mevcuttur.
Dışişleri Bakanlığı’nın kapılarını 
Türkiye’nin bütün kesimlerine açması, sa-
dece uluslararası ilişkiler, siyaset ve hu-
kuk gibi alanlardan mezun olanları değil 
pek çok ülkede olduğu gibi dil, tarih, sanat, 
kültür, felsefe, ekonomi ve ilahiyat biriki-
mi olanları da bürokrasisine kazandırma-
sı Türk dış politikasının insan gücü açığı-
nı büyük oranda telafi edecektir. Avrupa ve 
ABD başta olmak üzere birçok ülkeyle kar-
şılaştırıldığında Dışişleri Bakanlığı’nın bü-
rokrat sayısının yetersizliği büyükelçi ata-
malarında da daha geniş bir kaynaktan ya-
rarlanılması gerektiğini gündeme almayı 
gerektirmektedir.
Diğer ülkelerde başarılı örnekleri olduğu 
üzere Türkiye’nin de bazı başkentlere ül-
kemizi temsil etme yetkinlik ve birikimi-
ne sahip akademisyenleri (Vatikan Büyü-
kelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy örneğin-
de olduğu gibi), bürokratları, sanatçıla-
rı ve iş adamlarını büyükelçi olarak ataya-
bilmesi için önce zihni engellerin aşılma-
sının sonra da bunu mümkün kılacak hu-
kuki düzenlemelerin yapılmasının zamanı 
gelmiştir  
Açık Görüş, 24 Ocak 2010

Dışişleri Bakanlığı’nın kapıları-
nı Türkiye’nin bütün kesimlerine 
açması, Türk dış politikasının in-
san gücü açığını büyük oranda 
telafi edecektir.”

“  
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İstihbarat savaşları, ihbar mektupları, sui-
kast iddiaları, gözaltılar, sokak gösterileri, 
karakol baskınları, DTP’ye kapatma dava-
sı, KCK operasyonları…
Bunlar son aya sığdırdığımız siyasal geliş-
meler. Aslında bunlar sadece son ayın de-
ğil, son bir yılın, son beş yılın mutat geliş-
meleri. Bütün bunlar, ne ifade ediyor? De-
mokratik açılım sürecinin bunlarla ne il-
gisi var? Siyasal gelişmeleri değerlendirir-

ken sıkça düşülen iki yanlış var. Bu yan-
lışlardan biri, gelişmeleri görünen yön-
leriyle değerlendirmekle yetinerek, arka-
sındaki asıl irade ve niyeti görememektir. 
Bir olay, kamusal alanda görünürlük ka-
zanırken genellikle legal siyasetin ve ka-
musal algının ‘meşru’ dilinin filtresinden 
geçirilir. Kamuoyu, belli filtrelerden geçi-
rilerek kendisine sunulan dili doğru kabul 
eder ve hem siyasal aktörler hem de med-

demokratik açılımı pkk sabote ediyor
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AK Parti hükümeti, Ağustos 2009’da Kürt sorununu çözmek için “Demokratik Açılım” pro-
jesini başlattı. Bu proje ile başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’deki bütün kimlik sorun-
larına demokratik çözümler getirmek amaçlanmıştı. Hükümetin bu girişimi karşısında PKK 
lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı üzerine 9 Ekim 2009’da PKK Kandil kampından 34 
kişi Habur’dan Türkiye’ye giriş yaptı. Gelen PKK’lıların büyük sevinç gösterileriyle karşılan-
ması tepkilere yol açtı. Muhalefet tarafından sertçe eleştirilen ve desteklenmeyen açılım 
projesi, Kürt kanadında da şiddetin terör faaliyetleri ve sokak çatışmaları şeklinde devam 
etmesi ve 11 Aralık 2009’da DTP’nin kapatılması nedeniyle 2010 başına gelindiğinde he-
nüz siyasal bir karşılık bulamadı.

SETA YORUM

İktidar Mücadelesi ve 
Açılım Siyaseti 
Türkiye’de, özellikle AK Parti iktidarından bu yana, hiçbir siyasal faaliyet, 
mevcut güç mücadelesinden bağımsız cereyan etmiyor. AK Parti, bu basit 
gerçeği ıskaladığı için 6 aydır yalpalıyor.

HATEM ETE
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yadaki kalemler, bu dile dayanarak olay-
ları değerlendirirler. Oysa iktidar müca-
delesinin çoğunlukla legal siyasal alanın 
dışında gerçekleştiğini, legal siyasetin ise 
bu mücadelenin sadece kamuoyuyla pay-
laşılabilir kısmıyla yüzleşebildiğini akıl-
da tutmak gerekir. Bu meyanda, Platoncu 
varlık hiyerarşisini doğrular biçimde, si-
yasal gelişmeleri değerlendirirken gölge-
lerin arkasındaki gerçeğin arayışında ol-
mak gerektiğini söylemek yanlış olmaz. 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, ço-
ğunlukla kamusal muhayyilenin dışın-
da yaşanan mücadele, demokratik siya-
set mekanizmalarına yansıtılamadığı için 
Türkiye’de bu ayırım daha da keskindir. 
Bu durum, hemen hemen yaşanan bütün 
olaylara en az iki açıklama düzeyiyle bak-
mak gerekliliğini sağlar.
Siyasal gelişmeleri değerlendirirken sıkça 
düşülen ikinci yanlış, belli bir zaman di-
liminde meydana gelen olaylar arasında-
ki ilişkiselliği ıskalayarak, o anda öne çı-
kan tekil bir olayı kendi bağlamıyla sınır-
layarak açıklamaktır. Oysa hiçbir siyasal 

olay ve gelişme tekil değildir ve kendi ba-
şına bir anlam kazanmaz. Bu nedenle, si-
yasal gelişmeleri değerlendirirken, olay-
lar arasındaki bağlantıları ve güç müca-
delesindeki önemini dikkate alan bir ana-
liz düzeyine ihtiyaç var. Bu çerçevede, biz 
tekil bir olaya gömülüp anlamaya çalışır-
ken, aslında başka bir güç odağının, kar-
şısındaki güç odağını zaafa uğratmak için 
kurguladığı bir olayla karşı karşıya kalmış 
olabiliriz.
Bu ihtimal, hem olayların görünür yü-
züyle yetinmemeyi hem de diğer olaylar-
la ilişkisini ıskalamamayı zorunlu kılar. 
Bu iki yanlışa düşmeden son çeyrek yüz-
yıl Türkiye’sinde yaşanan gelişmelere ba-
kıldığında görülecek olan fotoğraf, top-
luma zıt bir değer dünyasının bekçiliği-
ni sürdüren elitlerin mevcut iktidarları-
nı, güçlenen toplumsal hareketlere ve on-
ların sözcülüğünü üstlenen bir kısım siya-
sal aktörlere karşı koruma içinde olduk-
larıdır. Görünürde birbirinden bağım-
sız gibi duran ve neredeyse siyasal alan-
daki bütün kurum ve aktörlerin yer aldığı 
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gelişmelerin çoğu, bu güç mücadelesinin 
farklı tezahürlerinden ibarettir. Bu güç 
mücadelesinde, genel anlamda sınırları 
belli bir cepheleşmenin varlığına rağmen, 
konjonktürel pozisyon değişiklikleri, cep-
he içi rol çalmalar ve ittifakların bozulup 
yeniden kurulması olağandır. Ancak, bu 
değişkenlik ve oynaklık, yoğun ve sert bir 
güç mücadelesinin yaşandığı ve bu müca-
delenin etrafımızdaki bütün siyasal geliş-
meleri tetiklediği gerçeğini değiştirmez. 
Bu çerçevede, içinde bulunduğumuz gün-
lerde, Türkiye’nin siyasal gündeminde en 
fazla yer işgal eden Ergenekon eksenli güç 
mücadelesi ile demokratik açılım eksenli 
rol dağılımı birbirinden bağımsız ele alı-
namaz. Legal siyasetin terkibiyle ele alın-
dığında veya kendi başına değerlendiril-
diğinde kafa karıştıran, anlamlandırıla-
mayan pozisyonların birçoğu, böyle bir 
bağlam içerisinde daha kolay anlaşılabilir.

İktidar mücadelesinin yeni adresi: 
demokratik açılım
Demokratik açılımı ve son bir ay içinde 
meydana gelen olayları bu ön hatırlat-
maları akılda tutarak analiz etmekte ya-
rar var. Aksi takdirde, başta büyük umut-
larla ve geniş bir mutabakatla yoluna de-
vam edeceği öngörülen açılım sürecinin, 
aradan geçen altı aydan sonra neden pro-
vokasyonlara karşı kırılgan hale geldiğini 
anlamakta zorlanabiliriz. Muhalefet par-
tilerinin toplumsal barışa hizmet edece-
ği aşikâr olan açılıma karşı neden bu ka-
dar sert bir direnç gösterdiğini anlamanın 
yolu da buradan geçiyor.
İşin özeti, zaten uzun süreden beri, bir-
çok farklı başlık üzerinden süren iktidar 
mücadelesinin kısa sürede açılım süreci-
ni de bagajına alarak yola devam ettiği-
dir. Zahire bakıldığında, Kürt sorunu ve 
Kürt sorununun aktörleri etrafında şekil-
lenen olaylar zinciri, esas düzlemde, açı-
lımın nesnesini oluşturan bu aktörleri de 
içine alarak, mevcut iktidar mücadelesine 
yönelik olarak gerçekleşiyor. Bu nedenle, 

neredeyse siyasal faaliyetin bütün alan-
larını içine alan bu iktidar mücadelesini 
görmezden gelerek mevcut Türkiye’yi an-
lamak mümkün değil.
AK Parti, Temmuz ayında, toplumsal ba-
rışı sağlamak üzere kendi tabanı için bü-
yük riskler alarak demokratik açılım sü-
recini başlattı. Samimi niyet ve kararlı-
lıkla, daha müreffeh ve güçlü bir Türki-
ye için Kürt, alevi ve azınlık vatandaşla-
rının sorunlarını çözmek üzere yola çık-
tı. AK Parti, Cumhuriyetin kuruluşundan 
beri var olan ve sağ iktidarlar tarafından 
Türk milli kimliğinin ötekileri olarak pe-
kiştirilen bu siyasal kimliklere yönelik ön-
yargıları, sıkıntıları gidermek üzere stra-
teji belirlerken, görünen o ki, yukarıda-
ki analiz düzeyini ihmal etti. Samimi bir 
niyetle, sorun yaşayan vatandaşlarının sı-
kıntılarını çözmek üzere yola çıktığını ve 
vatansever bütün aktörlerin de toplum-
sal barış için gerekli olduğu aşikar olan 
bu süreci destekleyeceğini varsaydı. Oysa 
Türkiye’de, özellikle AK Parti iktidarın-
dan bu yana, hiçbir siyasal faaliyet, mev-
cut güç mücadelesinden bağımsız cere-
yan etmiyor. AK Parti, bu basit gerçeği ıs-
kaladığı için 6 aydır yalpalıyor.
Bundan sonra demokratik açılımda me-
safe kat edebilmesi için, Türkiye’deki bir-
çok siyasal aktör için kendi zafiyetinin ül-
kenin selamete ermesinden daha önemli 
olduğu gerçeğini fark etmesi gerekir. Bu 
tespit, AK Parti’nin başarıya ulaşmak için 
mutlaka etrafında bir devlet mutabaka-
tı oluşturmak zorunda olduğu, aksi tak-
dirde başarıya ulaşamayacağı anlamına 
gelmiyor. Nitekim şu anda bir mutabaka-
ta ulaşmak mümkün değil, çünkü hemen 
hemen her anayasal kurum içinde iki ayrı 
cephe mevcut. Bu nedenle, AK Parti’nin 
demokratik açılımı bir devlet projesi ola-
rak uyguladığını hatırlatması da bir an-
lam ifade etmiyor. Çünkü ortada tek bir 
devlet iradesi yok. Birbirleriyle kıran kıra-
na bir mücadele içinde olan en az iki dev-
let iradesi var. AK Parti, bu iki cepheden 
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birisinin desteğini alabilirse yoluna daha 
rahat ilerleyebilir. Ancak bu desteği alma-
dan da demokratik açılım sürecini sür-
dürüp başarıya ulaştırabilir. Yeter ki, or-
tada bir mücadele olduğunu ve bu müca-
dele ekseninde Kürt sorunu veya toplum-

sal barışın kendinde bir değere sahip ol-
madığını, herkesin kendi mevzisini güç-
lendirmeyi en öncelikli kaygı olarak sür-
dürdüğünü hesaba katan bir yol haritası 
belirlesin...   
Anlayış, Ocak 2010

d e m o k ra t i k  a ç ı l ı m ı  p k k  s a b o t e  e d i y o r



60

o c a k  1 0

SETA YORUM

Kürt Siyasetinin Önündeki 
Engeller ve İmkanlar
Militan kadrosunu tasfiye edemeyen ve kendi iç çelişkilerine şiddet dışı, de-
mokratik ve “sivil” çözümler bulamayan bir hareket, zamanla tasfiye olarak 
yerini alternatif akımlara bırakacaktır.

TALHA KÖSE

Kürt siyasi hareketi ve bu hareketin aktör-
leri, öngörülen Demokratik Açılım süre-
cini bir fırsat olarak görerek yeniden ya-
pılanma sürecine mi girecek; yoksa devlet 
karşıtı söylemleri ve çatışmacı siyasal dili 
sürdürerek kendi iç zaaflarını göz ardı et-
meye devam mı edecek? Bu sorunun ce-
vabı, Kürt siyasetinin geleceği ve yeniden 
yapılanması konusunda önemli ipuçlarını 
barındırıyor. DTP’nin yerine kurulan Ba-
rış ve Demokrasi Partisi (BDP)’nde taban-
dan gelen eleştiriler, kısmen de olsa partide 
bazı iç değişikliklerin önünü açtı. BDP’nin, 

1 Şubat’taki Olağanüstü Kongresi’ne MHP 
lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri De-
niz Baykal’ı davet etmesi, sembolik açı-
dan önemli bir adım. Zira DEHAP hari-
cinde bu siyasi gelenekten gelen partiler, 
daha önce Bahçeli ve Baykal’ı kongreye 
davet etmemişlerdi. MHP ve CHP’nin bu 
sembolik jeste ne şekilde karşılık verecek-
leri ise merak konusu.Kürt milliyetçi hare-
ketleri, Osmanlı’nın son dönemlerinden 
bu yana merkezî hükümetlerle çatışmalar 
ve merkezîleşme çabalarına tepkisellik ne-
ticesinde şekillendi.
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Bugünkü Kürt siyasetinin genel görün-
tüsü de benzer tepkisel refleksleri yansı-
tıyor. Kürt milliyetçiliğinin Kemalizm ile 
ilişkisini “aynileşerek karşı çıkma” olarak 
tanımlayan Ahmet Yıldız, Kürt milliyetçi-
liğinin de Jön Türk modernleşme ve ulus-
laşma modelini benimsediği iddiasında. 
Dolayısıyla bu modelin bir kısım zaafla-
rını Kürt milliyetçi hareketi de taşıyor. Bu 
hareket 70’li ve 80’li yıllarda konjonktü-
rel olarak sosyalist söylemleri araçsallaş-
tırmıştı. Dinî söylemler de hareketin si-
yasi mücadeleye ağırlık vermesine para-
lel olarak ihmal edilmemişti. Etnik temel-
li olan bu siyasi tahayyülün demokrasi ile 
ilişkisi ise halen son derece sorunlu. “Kürt 
Kemalizmi”, Türkiye’de Kemalist sistemin 
sancılı da olsa geçirmekte olduğu demok-
ratikleşme ve kabuk değiştirme sürecinin 
bir benzerini henüz yaşamıyor. Bunun da 
ötesinde, aynileşmeye çalıştığı sistemin 
zaaflarından gerekli dersi çıkaramamış 
görünüyor. Açılım sürecine muhatap olan 
Kürt siyaseti, demokratikleşme yönünde 
önemli engeller ve risklerle karşı karşıya.

PKK-BDP Haricindeki Aktörlerin 
Etkisizliği

Kürt siyasetini PKK-BDP çizgisiyle sı-
nırlı bir şekilde okumak eksik bir yakla-
şım olsa da, genel işleyiş büyük oranda bu 
çizgi tarafından şekillendiriliyor. Asıl so-
run, AKP’nin Kürt tabanının ve diğer si-
yasi aktörlerin Kürt siyasetinin genel işle-
yişine katkılarının son derece sınırlı kal-
ması. AKP’nin bölgeden seçilen vekille-
ri de Kürt siyasetini Başbakan Erdoğan’a 
havale etmiş durumdalar. AKP’yi destek-
leyen Kürtlerin oy potansiyeli, DTP ile 
aynı, hatta daha fazla olmasına karşın, si-
yasi söylem olarak AKP’nin alternatif bir 

yaklaşım ortaya koyamaması, Kürt siya-
setinin önündeki en önemli engellerden 
biri. Sol ve liberal Kürt aydınların top-
lumsal tabanla ilişkisi ise son derece yü-
zeysel. Filizlenmekte olan alternatif dü-
şünce yapıları ve hareketler de PKK veya 
devletin tehditleri karşısında çoğu zaman 
geri adım atmak zorunda kalıyor.

Mevcut ortamda, Kürt siyasetinin yaşadı-
ğı en önemli sıkıntılardan biri, hareketin 
İmralı tarafından yönlendiriliyor olması. 
Abdullah Öcalan, özellikle son iki yıldır 
yönlendirici rolünü pekiştiriyor ve Kürt 
siyasi hareketi içerisinde yeri doldurula-
mayacak aşkın figür pozisyonunu giderek 
güçlendiriyor. Öcalan’ın sağlık durumu ve 
cezaevi koşullarındaki olumsuzluklar bile 
toplumda hareketlenmelere neden olu-
yor. İmralı’yı siyasal süreçten dışlamak 
artık imkansız hale gelirken, İmralı ha-
ricinde bir Kürt ulusal hareketi tahayyü-

d e m o k ra t i k  a ç ı l ı m ı  p k k  s a b o t e  e d i y o r
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lü de gittikçe zorlaşıyor. Önümüzdeki sü-
reçte İmralı, kendi yokluğunda, kendisini 
ikinci plana atabilecek alternatif bir hare-
ketlenmenin filizlenmemesi için elinden 
gelen manipülasyonları deneyecektir. Bu 
aşamada ideal olan, İmralı’nın siyasal uz-
laşı sürecine olumlu katkıda bulunabile-
ceği şartları oluşturmaktır.

 

Kürt Seçkinleri ve Kürt Siyaseti

Demokratik Açılım’ın, Başbakan’ın tabi-
riyle bir “ulusal birlik projesi”ne dönüşe-
bilmesi için, Kürt siyasetinin kendi için-
de bir tartışma ve iç muhasebe sürecinden 
geçmesi gerekiyor. PKK ve BDP çizgisi, 
toplumsal tabanı açısından alt sınıflardan 
doğan bir hareket olarak yükseldi ve Kürt 
toplumunun şeyhler ve beyler gibi gele-
neksel seçkin sınıflarını hedef alarak bü-
yüdü. Silahlı mücadelenin kendisine açtı-
ğı alan çerçevesinde örgütsel hiyerarşi et-
kinliğini gösterdi. Siyasal ve kültürel alan-
larda Kürtlerin temsilinin sağlanması ge-
rektiği durumlarda, pragmatik bir şekil-

de, karşısına almış olduğu Kürt seçkinle-
rini de bünyesine dahil etmekten kaçın-
madı. Böylesine bir ortamda PKK hege-
monyasını pekiştirdikçe, Kürt aristokrasi-
sine, eşrafına ve aydınlarına Kürt siyase-
ti içerisinde temsil hakkı sağlamaya baş-
ladı. Ahmet Türk gibi köken olarak gele-
neksel Kürt seçkinlerini temsil eden bir 
figür, uzun yıllar hareketin siyasi temsili 
konusunda önemli bir liderlik rolü oyna-
dı. Ancak hareket içinde yer alan Ahmet 
Türk gibi Kürt seçkinleri, pozisyonlarını 
“önderliğe” bağlı kalarak sürdürülebilece-
ğinin de farkındaydılar. Bu, Kürt seçkin-
leri açısından riskli bir süreçti; bir yan-
dan Kürt siyasetinin hegemonik çizgisiy-
le bağlarını sürdürerek Kürt siyaseti içe-
risinde marjinalize olmaktan kaçınırken, 
öte yandan söylemsel olarak kendi varlı-
ğını tehdit eden bir yapı ile ortak hareket 
etmeye çalışmaktaydılar.

Kürt seçkinleri bu ikili yapı ve ilişki süreci 
içerisinde “önderlik” karşısında güç kay-
bettiler. Etkileşim süreci içerisinde revi-
ze edilmiş PKK-DTP siyasi çizgisine ek-
lemlenirken, önderliğin kontrol halkasına 
dâhil oldular. Zamanla eşbaşkanlık gibi 
bir sistem DTP-BDP çizgisindeki parti-
lerin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi.

Devlet ile -geleneksel toplumsal ve siya-
sal yapıyı baş aşağı eden- PKK yaklaşımı 
arasında tercih yapmak zorunda bırakılan 
Kürt seçkinleri, taraflardan birince rehin 
alındılar. Kürt seçkinleri, açılımlar sonra-
sı ortaya çıkabilecek ve şiddetin dışlandı-
ğı siyasi ortamda daha aktif ve farklı rol-
ler oynayacaklar. Ancak siyasi faaliyetle-
rini silahların gölgesinde sürdürecekle-
ri aşikâr; çünkü açılan siyaset alanında 
şiddetin rolü göz ardı edilemez. Kürt eli-
ti, İmralı’nın tasallutu azaldıkça kendince 
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bir iç hesaplaşma sürecine girecektir. Bu 
hesaplaşma uzun vadede Kürt siyasetinin 
ufkunu açacaktır.

Kürt Siyasetinde Oluşabilecek Böl-
gesel Farklılaşmalar

Türk ve Kürt vatandaşlar arasındaki psi-
kolojik ve kültürel bariyerler, daha önce 
hiç olmadığı kadar katı bir ayrışma sü-
recine girildiğini gösteriyor. Keskinleşen 
Kürt ve Türk milliyetçilikleri eş zaman-
lı olarak birbirlerini besliyor ve meşru-
laştırıyor. Bu süreçten en olumsuz etki-
lenenler ise şüphesiz şiddet ve yoksulluk 
sarmalından kurtulmak için büyük şe-
hirlere ve batı illerine göç ederek bura-
larda tutunmaya çalışan ve birkaç kuşak-
tır büyük şehirlerde yaşayan Kürt köken-
li vatandaşlar.

Maddi anlaşmazlıkların ve kişisel husu-
metlerin etnik gerginliklere dönüşmesi-
ne dair haberler, görsel ve yazılı medya-
da sıkça yer alıyor. Bu ayrışma milliyetçi 
Kürt hareketi açısından sorun gibi görün-
meyebilir; ancak Kürt nüfusunun önem-
li bir kısmının Ankara’nın batısında ya-
şadığı dikkate alındığında, güneydoğu 
merkezli Kürt nüfusu ile batıda yaşayan 
Kürtlerin ekonomik ve sosyal çıkarlarının 
farklılaştığı göz ardı edilmemeli. Daha 
önce bölgesel farklılıklara muhatap olma-
yan Kürt siyasası, daha da parçalı ve kendi 
içinde sorunlu hale gelecektir. Etnik geri-
lim ve şiddetin devam etmesinin maliye-
tini, batıdaki şehirlerde yaşayan Kürt nü-
fus daha yakından hissetmektedir.

Şiddet Harici Toplumsal Hareket 
Biçimleri

Kürt siyasetinin önündeki önemli engel-

lerden biri de militan veya dağ kadrosu-
nun siyasi sürece eklemlenmesi ile ilgi-
li. Bu kadronun son zamanlarda protes-
to eylemlerinde çocuk-yaşlı, kadın-erkek 
geniş kitleleri harekete geçirme noktasın-
da son derece etkili olduğu söylenebilir. 
Militan kadronun varlığı, demokratikleş-
me sürecini yavaşlatarak, siyasi kadrolar 
üzerinde baskı oluşturacaktır. Öte yandan 
bu kadronun siyasi süreçlerden dışlan-
ması çeşitli güvenlik riskleri oluşturuyor. 
Sivil toplum düzeyinde kendisine meşru 
alan bulamayan kadro, zamanla yasadışı 
başka işlerde taşeron olarak kullanılmaya 
elverişli hale gelecektir. Bu nedenle meş-
ru siyasi-ekonomik zemin ve sivil toplum 
kuruluşları, bu kadroları kapsayıcı şekil-
de yeniden organize edilmek durumun-
dadır. Kendi içinde “dağ-ova” gerilimi ya-
şayan Kürt siyaseti, kendini yenileme ko-
nusunda tıkanıklıklar yaşayabilir.

Çatışmacı söylem, Kürt kimliğini kendi-
ni tanımlamasına yardımcı olan “öteki” 
karşısında güçlü kılıyor; ancak bu yakla-
şım, Kürt siyasi hareketinin iç çelişkileri-
ni çözmeye dair yöntemler sunma konu-
sunda etkisiz kalıyor. Kürt siyasal zihni 
şiddet sarmalından kurtulabilirse, kendi 
bölgesel, mezhebî ve siyasi farklılıklarıyla 
muhatap olmak zorunda kalacaktır. Mili-
tan kadrosunu tasfiye edemeyen ve kendi 
iç çelişkilerine şiddet dışı, demokratik ve 
“sivil” çözümler bulamayan bir hareket, 
zamanla tasfiye olarak yerini başka akım-
lara bırakacaktır. Bu sorunları ve riskle-
ri yönetebilen bir Kürt siyasal zihni ise 
kendini başarıyla zamanın ruhuna adap-
te edip Türkiye’nin barış içinde istikrara 
ulaşmasına katkıda bulunabilir 

Anlayış, Şubat 2010
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Demokratik açılım, yaklaşık altı ay 
önce, Kürt sorunu başta olmak üzere 
Türkiye’deki bütün kimlik sorunlarını çöz-
mek üzere hükümet tarafından başlatılan 
bir süreç. Hükümetin anayasal kurumlar-
la müzakere ederek başlattığı bu sürecin 
en temel gerekçesi, Kürt meselesinin top-
lumsal barışın önünde önemli bir engele 
dönüşmüş olmasıydı. Çünkü Kürt sorunu 
başta olmak üzere, kimlik sorunlarının ta-
mamı, çözümsüzlüğe terk edildikleri süre 
boyunca vatandaşın devlete aidiyetini ve 
toplumsal barışı zedeleyen bir düzeye ulaş-
mış durumda. Bu nedenle, açılım süreci-
nin en öncelikli hedefi, bu eğilimi durdu-
rarak tersine çevirmek ve böylece toplum-
sal barış ve bütünleşmeyi tesis etmek idi.

Cumhuriyetin kuruluşunda mevcut top-
lumsal değerlere yabancı bir içerikle ta-
nımlanan vatandaşlık statüsü, toplumun 
çoğunluğuna makbul vatandaş olmak için 
kendi kimliğinden feragat etmesini şart 
koşuyordu. Bu vatandaşlık tanımı, özel-
likle etnik ve dini eksen üzerinde toplumu 
yabancılaştırıcı bir işlev gördü. Soğuk sa-
vaşın güvenliği özgürlüğe önceleyen siya-
sal atmosferinde, kimlik sorunlarını dil-
lendirme fırsatı bulmayan toplumsal ke-
simler, 1990’ların başından itibaren mev-
cut vatandaşlık tanımıyla yaşanan sıkıntı-
ları dillendirmeye başladılar. Bu dönem-
de, yıllara yayılan askeri vesayet ve koalis-
yon hükümetleri dolayısıyla güçlü bir si-

SETA YORUM

Demokratik Açılımın 
Seyri 
Geçen altı aylık döneme bakıldığında, büyük umutlarla başlatılan sürecin he-
deflediği sonuçları henüz üretmediği açık. Sürecin aksamasına yol açan asıl 
etken, siyasal mutabakatın henüz gerçekleştirilememiş olmasıdır. 

HATEM ETE
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yasal iradenin oluşmaması, 1990’lı yılların 
özgürlükleri genişletmek yönünde kullanı-
lamamasına ve önemli bir fırsatın heba ol-
masına yol açtı. Kamu bürokrasisi, soğuk 
savaş sonrası, küresel ve bölgesel gelişme-
lere ve bu gelişmelerin eski ezberleri boz-
masına kayıtsız kalarak soğuk savaş siyasal 
denklemini sürdürse de, toplumsal-siyasal 
kimlikler güçlenmeye devam ettiler. Böy-
lece, siyaset ile toplum arasında ciddi bir 
yırtılma gerçekleşmeye başladı. Siyaset ku-
rumu cüce kalsa bile, toplumsal kimlikler 
mevcut vatandaşlık tanımından kaynakla-
nan sıkıntılarını dillendirmek için küçüm-
senmeyecek bir toplumsal destek ve meş-
ruiyet devşirdiler. 
Bu genel yapı içinde, Kürt meselesini özel 
bir yere konumlandırmak gerekir. Kürt 
meselesi, güvenlik eksenli politikaların 
egemenliği altında 1990’lar boyunca, önce 
siyasallaştı sonra da toplumsal uyuşmazlı-
ğa dönüştü. OHAL, faili meçhul cinayetler, 
zorunlu göç, 40 bine varan can kaybı, mil-
yar dolarlarca ekonomik kayıp, Kürt mese-
lesini Türkiye’nin geleceğindeki en önem-
li ulusal güvenlik meselesi haline getirdi. 
Ekonomik veya güvenlik kaygılarıyla do-
ğudan batıya doğru gerçekleşen göç, Kürt 
meselesini Türkiye’nin her yerleşim bölge-
sinde gündelik hayatta etkileri hissedilen 
bir meseleye dönüştürdü. Toplumsal veya 
siyasal kaygılarla yaşanan gerilimler, top-
lumsal barışı tehdit eden bir düzeye ulaştı.
Bu durum, devletin Kürt meselesine yakla-
şımında ciddi bir muhasebe süreci başlat-
tı. Güvenlik bürokrasisi, siyaset kurumu, 
kamuoyu ve uluslararası dinamikler güç-
lü ve müreffeh bir Türkiye’nin geleceği için 
bu meselenin çözümsüzlüğe bırakılmasına 
daha fazla kayıtsız kalamadılar. AK Parti 
hükümeti, anayasal kurumlar, siyasal par-
tiler, kanaat önderleri ve uluslararası ak-
törlerle görüşerek bu soruna çözüm üret-
me arayışına girdi. Demokratik açılım ola-
rak ilan edilen bu süreç böyle bir dönemde 
altı ay önce başladı. 
Geçen altı aylık döneme bakıldığında, bü-
yük umutlarla başlatılan sürecin hedefledi-

ği sonuçları henüz üretmediği açık. Süre-
cin aksamasına yol açan asıl etken, kolay 
devşirileceği varsayılan siyasal mutabaka-
tın henüz gerçekleştirilememiş olmasıdır. 
CHP, MHP ve bir kısım bürokratik aktör-
ler, Kürt meselesinin toplumsal uyuşmaz-
lığa dönüşme eğilimini, toplumsal barış ve 
ulusal güvenlik için taşıdığı önemi göz ardı 
ederek, açılım sürecini akamete uğratarak 
AK Parti’yi zayıflatma hesabı içerisine gir-
miş durumdalar. Bu aktörler için, AK Par-
ti iktidarı devrilene kadar her şey bekleti-
lebilir. Esas öncelik ne pahasına olursa ol-
sun, AK Parti’yi zayıflatmaktır. DTP ve 
PKK da bu süreçte Kürt sorununun çözü-
mü yönünde bir politika geliştirmedi. On-
ların demokratik açılımı desteklememele-
rinin asıl nedeni, AK Parti’yi zayıflatmak-
tan öte, kendi varlıklarını muhafaza etmek 
oldu. Tasfiye korkusuna kapılan bu aktör-
ler, açılım üzerinden kendi geleceklerinin 
pazarlığını yapmaya başladılar. AK Parti ve 
onu destekleyen kamu bürokratları ise, ge-
çen süre boyunca, farklı kaygılarla açılım 
sürecini baltalayan bu muhalefet bloğuy-
la baş etmenin doğru yöntemlerini henüz 
keşfetme sürecindedir. Karşılaştığı sert di-
renç dolayısıyla da süreci arzuladığı ölçüde 
yönetmekte sıkıntılar yaşıyor. 
Nihayetinde, 1 ayı bulan sokak gösterileri, 
gün geçtikçe artan sıcak çatışmalar, provo-
kasyonlar ve DTP’nin kapatılmasıyla süreç 
duraklamaya girdi. Bu altı ay boyunca, ger-
çekleşen en somut kazanım, sorunun geniş 
bir toplumsal yelpazede bütün yönleriy-
le tartışılmış olmasıdır. Bu tartışma evre-
sinde, muhtemel direnç ve desteklerin fizi-
bilitesi yapılmış, sürecin yanında veya kar-
şısında olacak aktörler ve gerekçeleri açığa 
kavuşmuş ve Kürt meselesinin çözüme ka-
vuşturulması gerekliliğine dair bir muta-
bakat oluşmuş durumdadır. Şimdi, altı ay 
boyunca netleşen pozisyonları ve dillen-
dirilen kaygıları hesaba katarak, somut ve 
uygulanabilir bir proje ile yola devam et-
menin zamanıdır  
Mostar, Ocak 2010
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1990 yılların başında ilk boy gösteren 
GDO’lar daha yumuşak bir muhalefete 
karşın piyasaya sunulmasına rağmen za-
man içerisinde geniş sahalara ekimi ve be-
sinlerin yapısına daha yoğun olarak katıl-
malarından dolayı şimdilerde oldukça yo-
ğun tartışılmaktadır. GDO’ların muhte-
mel faydaları ile sahip oldukları potansi-
yel riskler üzerinden devam eden tartış-
malardaki en temel sorun her pozisyon sa-

hibinin kendi bakışını meşrulaştıracak ar-
gümanları öne çıkarması, bu yüzden de 
GDO’ları tek yönlü değerlendirmesidir. Bu 
analiz, GDO’ların üretilmesinde kullanılan 
teknolojilerin özeti ile birlikte GDO’ların 
dünyadaki mevcut durumunun kısa bir 
değerlendirmesini sunmaktadır. Bu ana-
lizde ayrıca GDO’ların muhtemel fayda-
larının ve olası sağlık riskleri ve çevresel 
risklerin dengeli bir fotoğrafı sunulma-

gdo yönetmeliği yolda
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GDO yönetmeliği 26 Ekim 2009’da yayınlandığında bazı tartışmaları da beraberinde getir-
di. Yönetmeliğe karşı çıkan birçok sendika, dernek ve vatandaş, Danıştay’da ayrı ayrı dava-
lar açtı. 20 Kasım 2009’da Danıştay, yönetmeliğin 11. ve 20. maddelerinin herhangi bir ya-
saya dayanmadığı gerekçesi ile yürütmesini durdurdu. 24 Aralık 2009’da Tarım ve Köy İşle-
ri Bakanlığının Danıştay kararına itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından ka-
bul edildi. 20 Ocak 2010’da yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulamasının 1 Mart 2010’a 
ertelenmesini öngören değişiklik yönetmeliği Resmî Gazete’de yayınlandı. Yeni GDO yö-
netmeliğinin iyi hazırlanmış bir çalışma olduğu belirtilse de, uygulanabilirliği tartışılıyor.

SETA ANALİZ

Fırsatlar ve Korkular 
Arasında GDO’lar 
Yeni GDO yönetmeliği sert tartışmalar eşliğinde gündeme gelmiş oldu. GDO’larla 
ilgili akademik bilgi eksikliğine medyanın altını dolduramadığı klişe muhalefeti 
ve Danıştay’ın iptal kararı da eklenince mevcut kafa karışıklığı derinleşti.

MUHAMMET ŞAKİROĞLU
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ya çalışılmıştır. Son tahlilde ise GDO’ların 
ekonomik önemi, küresel tarımdaki rolleri 
ile Türkiye tarımı için neler ima ettiği irde-
lenmiş ve tarımsal-biyoteknolojinin kont-
rolü ve ve devlet eliyle geliştirilmesi için 
önerilerde bulunulmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), genetik ya-
pısında doğal yollarla oluşamayacak deği-
şiklikler meydana gelmiş canlıları, genetiği 
değiştirilmiş organizmalar olarak tanım-
lamaktadır. Canlıların genetik yapısı çok 
çeşitli yollarla, insan eliyle değiştirilebilir. 
Canlının kendisinde var olmayan ve baş-
ka bir canlıdan alınan yeni genlerin eklen-
mesi –ki bunlara transgenik canlılar deni-
lir– söz konusu olduğu gibi canlıda fonksi-
yonel olan genlerin çeşitli teknikler kulla-
nılarak işlevsizleştirilmesi şeklinde de ola-
bilmektedir. Genetiği değiştirilmiş hay-
vanlar yoğun olarak ilaç denemeleri ile 
genlerin fonksiyonlarını anlamak amacıy-
la, laboratuar ortamlarında üretilmekte ve 
bu ortamlarda test amaçlı kullanıldıkların-
dan dolayı toplumsal tartışmanın sınırla-
rı dışında kalmaktadır. Gıda amaçlı kulla-
nım için geliştirilen ve gelecekte GDO tar-
tışmalarında karşılaşmamız kuvvetle muh-

temel, çiftlik hayvanları da mevcuttur. An-
cak henüz bugüne değin herhangi bir ül-
kede bu tür üretim için izin alınamamıştır. 
GDO’larla ilgili ana tartışma gıda ve çev-
re güvenliği ve insan sağlığı ekseninde de-
vam ettiği için makale boyunca bu amaçla 
kullanılan GDO’lara, yani genetiği değişti-
rilmiş (GD) bitkilere yoğunlaşacağız. GD 
bitkilerin üretiminde ağırlıklı olarak kulla-
nılan teknik transgenik teknolojidir. Ger-
çekte GD bitkilerin sadece bir gurubunu 
oluşturan transgenik bitkiler, GD tarımsal 
ürünlere ve dolayısıyla GD gıdalara kay-
naklık ettiği için tartışmaların en önemli 
kısmını oluşturmaktadır. Bu tartışma bağ-
lamında GDO’lu ürünlerle transgenik bit-
kiler birbirinin yerine kullanılabilir.
GDO’ları üretmedeki genel amaç tarımsal 
bitkileri virüs ya da haşere kaynaklı hasta-
lıklara karşı korumaktır. Bunun için başka 
canlılardan alınan direnç genleri bitkilere 
aktarılarak bitkinin güçlenmesi sağlanır. 
Ayrıca birçok bitkiye genetik mühendisliği 
teknikleri sayesinde herbisitlere3 karşı di-
renç sağlayacak genler aktarılarak kimya-
sallara toleranslı olmaları sağlanır. Bu di-
renç sayesinde tarlada uygulanan yüksek 
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herbisit, dirençli bitki dışında kalan tüm 
ayrık otlarını tahrip ederek ayrık otları ile 
mücadelede avantaj sağlamaktadır ve GD 
bitkilerin büyük bir kısmının genetik yapı-
sı bu amaçla değiştirilmektedir.
Bitkilere gen aktarımı için üç metot yo-
ğun olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en 
yaygın uygulanan yöntem bir bakteri tü-
rünün (Agrobacterium tumefaciens) aracı 
olarak kullanıldığı mekanizmadır. Bu bak-
teri sahip olduğu plazmit aracılığı ile bit-
kilerin genetik yapısına kendi tümör ya-
pıcı genlerini bırakabilmektedir. Bu gen-
ler, bitkilerde fonksiyonel olduğunun an-
laşılmasından sonra manipülasyon ara-
cı olarak kullanılmaya başlandı. Genetik 
mühendisliği teknikleri sayesinde bakteri-
nin tümör yapıcı genleri, transgenik can-
lıda olması hedeflenen genle değiştirilmek 
suretiyle, bakterinin bu geni bitki hücresi-
ne aktarması sağlanır. Şimdilerde yaygın-
laşan ikinci metot ise aracı olarak bakte-
ri yerine virüsün kullanıldığı gen aktarım 
mekanizmasıdır.  Bunlara ilaveten üçün-
cü bir metod olarak bitki dokularının gen 
parçacıkları ile bombardımana tabi tutul-

ması için geliştirilen balistik silah metodu, 
birçok bitkide başarılı olarak kullanılmak-
tadır. Yeni gen aktarılan bitkiler doku kül-
türü sayesinde büyütüldükten sonra gen ya 
da genlerin bir kaç nesil boyunca fonksi-
yonel olduğu tespit edilir ve doğal çapraz-
lama yolu ile istenen veriyetelere aktarılır. 
Böylelikle bu yeni gen(leri) taşıyan bitki 
GD bitki olarak tanımlanır.

GDO’ların Mevcut Durumu 
Genetiği değiştirilmiş organizmaların 
dünyada ekimi hızla artmaktadır. 2008 
yılında üç ülkenin daha izin vermesiyle 
dünyada 25 ülkede GD ekinler ekilmek-
tedir. GD bitkilerin ekildiği toplam ara-
zi de buna paralel olarak artmaya devam 
etmektedir. 2007 yılında GD tarımsal bit-
kiler 114.3 milyon hektarlık alana ekilir-
ken 2008 yılında %9.4’lük artışla bu alan 
125 milyon hektara çıkmıştır ve 12 yıllık 
artış trendi devam etmektedir. Bu artış-
la beraber, birçok ülke halen blok halinde 
GDO’lu ürünlerden oluşan gıdalara karşı 
oldukça koruyucu tedbirler almakta ve ya-
sal düzenlemeler getirmektedir.  
GDO’lara karşı ülkelerin farklı pozisyon-
larının çeşitli sebepleri vardır. Bu yakla-
şım farklarının başında ülkedeki kamuo-
yu gücü gelmektedir. Özellikle Avrupa’da 
halen GDO’ların yolaçabileceği muhtemel 
sağlık risklerini öne çıkaran güçlü bir sivil 
muhalefet mevcuttur ve bu muhalefetten 
dolayı yasal düzenleme yapmak siyasi açı-
dan riskli görülmektedir. GDO’ların yay-
gınlaşması önündeki bir diğer engel, çevre 
ve sağlık konusunda risk almaktan kaçın-
ma	kaygısıdır.	Ülkenin,	 potansiyel	 riskle-
ri ölçme gücünün, bir problemin baş gös-
termesi halinde müdahale kapasitesinin ve 
sorunu bertaraf etme gücünün sınırlı ol-
ması durumunda, GDO’ların ekiminden 
elde edilecek ekonomik getiri kolayca göz-
den çıkarılmaktadır. Ayrıca GDO’larla ilgi-
li yasaların çıkarılması, uygulanması ve ta-
kibi ile etiketleme gibi bir dizi işlevsel me-
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Fırsatlar ve Korkular arasında 
GDO’lar
SETA tarafından 21 Ocak Perşembe 
günü düzenlenen “Korkular ve Fır-
satlar arasında GDO’lar” başlıklı pa-
nelde TAGEM Genel Müdürü Doç. 
Dr. Masum Burak ve bitki genetiği 
uzmanı ve Kafkas Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Dr. Muhammet Şakiroğ-
lu genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin tartışmaları ve yönetmeliği değerlendirdi. Panelde, ayrı-
ca Şakiroğlu’nun SETA için yazdığı “Fırsatlar ve Korkular Arasında GDO’lar” başlıklı analiz de kamuoyu-
na açıklandı.
Üzerine en fazla şehir efsanesi üretilen konulardan birinin de GDO’lar olduğuna değinen Muhammet 
Şakiroğlu, GDO’lara ilişkin Türkiye ve dünyada devam eden tartışmaların konuyu içinden çıkılmaz bir 
hale getirdiğini vurguladı. Konuşmasında GDO’ların üretim amacı, dünyada ve Türkiye’de devam eden 
tartışmalar ve GDO’ların geleceği üzerine odaklanan Şakiroğlu, GDO’ların temel üretim amacının haşe-
re, ayrık otlarıyla mücadele ve kalitenin arttırılması olduğunu söyledi. GDO üretiminin ABD ve Güney 
Amerika ülkelerinde yoğunlaştığına değinen Şakiroğlu, bu ülkelerin de ağırlıklı olarak soya fasulyesi, 
mısır ve pamuk ürettiğini söyledi. GDO’lu ürünlerin getirisinin küresel ekonomide önemli bir yer tutma-
ya başladığını vurgulayan Şakiroğlu, ABD’de 1996 yılından itibaren toplam ekonomik getirinin 62 mil-
yar dolar, Arjantin’de ise 6 milyar dolar olduğunu belirtti. 
GDO’ların sürekli arttığına değinen Şakiroğlu, buna karşın GDO’ların fırsat ve risklerine yönelik uygun 
bir tartışma zemini oluşmadığını, tartışmaların siyasi kavgalar ve çatışmalar üzerinden yürütüldüğünü 
söyledi. GDO’larla ilgili tartışmalarda en önemli noktalardan birinin de bu ürünlerin insan ve çevre sağ-
lığı üzerine etkileri olduğunu söyleyen Şakiroğlu, GDO’lu ürünlerin üretilmeden masaya yatırıldığı ve 
bu ürünlerin insan sağlığına ilişkin etkilerini herkesin irdelediğini söyledi, buna karşın bu ürünlerin sağ-
lık risklerinin de olabileceğini belirten Şakiroğlu, ancak bunun GDO’lu ürünlerin her durumda sağlık ris-
ki taşıdığı anlamına gelmediğini söyledi.  Tarım alanında devam eden küresel gelişmelerin Türkiye’yi bir 
tutum ve strateji belirlemekle karşı karşıya getirdiğine dikkat çeken Şakiroglu, doğru bir strateji gelişti-
rilmediği takdirde bunun gelecekte Türkiye’nin tarımını baltalayacağı uyarısında bulundu. 
GDO yönetmeliğiyle ilgili kamuoyunda bir çok spekülasyon yapıldığını belirten Şakiroğlu, yönetmeli-
ğe ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Yönetmelik iyi hazırlanmış. Risk grupları belirlenmiş ve iyi 
bir risk analizi yapılmış, konuya ilişkin kaygılar kapsayıcı bir şekilde ele alınmış. Ancak önemli olan bunu 
icra edebilmektir.” GDO’lara ilişkin sürecin çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Şakiroğlu bu gelişmelere 
ayak uydurmak için çerçeve bir yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.  GDO’lar konusunda önerilerini de 
dile getiren Şakiroğlu bu konuda acilen yapılması gerekilenleri de tarım biyoteknolojilerinin üretilme-
si ve biyotekonoloji araştırma enstitülerinin açılması olarak sıraladı.
TAGEM Genel Müdürü Doç. Dr. Masum Burak ise GDO’lara ilişkin mevzuatı ve bu konuda toplumda 
devam eden tartışmaları değerlendirdi. GDO’lara ilişkin yönetmeliğin kamuoyunda bilgi sahibi olun-
madan yürütüldüğünü ve konuya ilişkin yaklaşımların pozisyon almaya yönelik olduğuna dikkat çek-
ti. GDO’lara ilişkin Türkiye’de çok az uzman bulunduğunu belirten Burak, GDO’lara ilişkin yasa tasarısı-
nı 16 Aralık 2009 tarihinde TBMM’ye teslim ettiklerini ve tasarının mecliste ilgili komisyonlarca değer-
lendirildiğini belirtti. Tasarının AB standartlarında ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını da dikkate alan bir tasa-
rı olduğuna değinen Burak, yeni tasarıya göre onlarca uzmanın onayından geçmeyecek bir ürüne asla 
üretim izni verilmeyeceğini, yasayı ihlal eden kişilere yönelik hapis cezasını da içeren caydırıcı önlem-
ler bulunduğunu söyledi. Konunun küresel bir hal aldığını söyleyen Burak, Türkiye’nin biyolojik zen-
ginliğini muhafaza etmek ve bu konuda devam eden gelişmelerle uyum sağlamak için tarım bakanlı-
ğı olarak önemli girişimlerde bulunduklarını, gelecek aylarda dünyanın en büyük üçüncü gen banka-
sının Türkiye’de açılacağını, bu gen bankasında 250 bin çeşit genin muhafaza edileceğini söyledi. Mu-
hammet Şakiroğlu da konunun ulusal güvenlik açısından stratejik bir hal almaya başladığını bu konu-
da özellikle de ABD ve Kanada’da tohumun mülkiyetine ilişkin tartışmaların yapıldığını vurguladı. Şaki-
roğlu, Türkiye’de bu konuda tarım bakanlığının devreye girmesi ve tohumun mülkiyeti noktasında ön-
cülük etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Şakiroğlu ayrıca tohum mülkiyeti ve biyoçeşitliliğin ABD tara-
fından bir güç unsuru olarak da kullanılmaya başladığına dikkat çekti.
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kanizma da devletlere ek yük çıkarmakta-
dır. Bu nedenlerden dolayı her devlet bu 
yükü göze almamaktadır. Ayrıca GDO’lu 
ürünlerin tüketiminin yasak olduğu bölge-
lere ihracat yapan ülkeler, bu ihracatın de-
vamı için GDO’ları yasaklamayı tercih et-
mektedir. Her bir ülke için bu faktörlerden 
bir ya da bir kaçı GDO’ların ekiminin ya-
saklanmasına sebep olabilir. 
Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, 
GDO’lara izin veren ülkelerde de bu tür 
altyapısal sorunların giderilemediği ve ka-
muoyunun ikna edilmediğidir. GDO eki-
mine verilen izin, bazen başka kaygılar-
dan dolayı gündeme gelmektedir. Örne-
ğin Brezilya, genetiği değiştirilmeyen soya 
fasülyesinin ülkede yeterince ekilmemesi 
yüzünden ve ülkenin güneyinde, kontrolü 
zor bölgelerde kaçak GD soya fasülyesi eki-
minin önüne geçmek amacıyla, GD ekin-
lerin ekimine bir yıllık izin vermiş ve daha 
sonra bu izni uzatmıştır.10 GDO’ların ser-
best olduğu bir diğer ülke olan Çin ise pa-
muk ithalatının önüne geçmek, ülkenin en 
önemli ihracat sektörlerinden olan teks-
til sektörünün pamuk ihtiyacını karşıla-
mak ve GDO’lu ürünlerde dışa bağımlılığı 
azaltabilmek için son çeyrek asırda tarım-
biyoteknolojilerine oldukça ciddi yatırım-
lar yapmıştır. 
Halen dünyada yoğun olarak ekilen GD 
tarımsal bitkileri üç ana kategoride top-
lanabilir. Tarla bitkileri kategorisine giren 
ve çoğunlukla işlemden geçirilerek tüketi-
me sunulan ya da yem bitkisi olarak kulla-
nılan bitkiler aynı zamanda en yoğun eki-
len GDO’lardır. Bunlar mısır, soya fasulye-
si, kanola, pamuk, şeker pancarı, tütün ve 
yonca gibi GD bitkilerdir. İkinci grup ise 
bahçe bitkileri olarak sınıflandırılan, nis-
peten ekim alanı dar ve tüketicinin bizatihi 
seçerek tükettiği sebze ve meyvelerin gir-
diği gruptur. Halen tüketiciye sunulan GD 
variyeteleri sebze ve meyveler domates, ka-
bak, tatlı biber ve papayadır. Bu iki grubun 

dışında insan veya çiftlik hayvanları tü-
ketimini hedeflemeyen endüstriyel ve süs 
bitkisi amaçlı bir diğer GDO grubu daha 
vardır. Dünyanın değişik bölgelerinde GD 
kavak, petunya ve karanfil çiçeği variyete-
lerinin ekimi yapılmaktadır. 
Soya fasulyesi GD ekinler içerisinde bi-
rinci sırayı almaktadır. 2008 yılı verilerine 
göre en yaygın ekilen GDO’lu tarım ürünü 
olan GD soya fasülyesi 65.8 milyon hek-
tarlık alanla tek başına tüm GD ekinlerin 
%53’ünü oluşturmaktadır. Hemen ardın-
dan %30 ile GD mısır ve sırasıyla %12 ile 
GD pamuk, %5 ile GD kanola gelmektedir. 
GD bitkilerde en yaygın aktarılan genler 
herbisitlere direnç genleridir. 2008 yılında 
ekimi yapılan tüm GD bitkilerdin %63’ü 
herbisitlere tolerans genleri taşırken %15’i 
böceklere direnç genleri ve %22 ise her iki 
özelliği aynı anda taşıyan çok özellikli GD 
ekinlerden oluşmuşlardır. Çok özellikli 
GD ekinler son iki yılda oldukça hızlı art-
maya başlamıştır.  

Sonuç ve Öneriler
GDO’lar, oldukça girift kaygılar ve amaç-
lar gölgesinde üretilmektedir. İlk ekildik-
leri 1996 yılından bugüne değin katlana-
rak artan bir hızla global tarımın ve haliy-
le global ekonominin bir parçası olmak-
tadırlar. Bu gelişmeler karşısında özellikle 
Türkiye gibi gelişmekte olan bir devletin, 
steril bir bakışla “istemezük” tavrını uzun 
süre sürdürmek gibi bir lüksü olamaz. Ulu-
sal tarım sisteminin uzun vadede gıda gü-
venliğini sağlaması, ülke tarımının ayak-
ta kalmasına bağlıdır. Bu da ancak küre-
sel gelişmeleri doğru okumakla mümkün-
dür. Dünyadaki tarımsal sistemlerin gide-
rek birbirine daha da bağımlı hale gelmesi, 
yerel tarımın küresel gelişmelerden kaçı-
nılmaz olarak daha fazla etkilenmesine ne-
den olmaktadır. Amerika’da mısırdan hız-
lı ve ucuz olarak üretilen yüksek oranda 
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fruktoz içeren şurubun tüm dünyada şeker 
üretimine indirdiği darbe ve ülkemizde şe-
ker pancarı ekimine kota getirilmesini zo-
runlu kılan gelişmeler, global ziraî gelişme-
lerin etkisi gösteren en net örneklerden bir 
tanesidir. GDO’lu ürünlerin benzer etkiler 
oluşturacağına dair güçlü işaretler mevcut-
tur. Bu sebeple ileriye dönük vizyon sahibi 
bir bakışın geliştirilmesi zaruridir. 
GDO’larla ilgili ileriye dönük kapsam-
lı projeksiyonlar, her ihtimali göz önüne 
alsalar bile GDO’ların uzun vadede bir-

çok ülke tarafından serbest kalacağı de-
ğerlendirmesi ağır basmaktadır. Bu du-
rumda tüm olasılıklara hazır olacak şekil-
de tarım sistemlerinin esnek yapılandırıl-
ması çok daha uygun bir strateji olacaktır. 
GDO’ların küresel tarım sistemlerinin bir 
parçası olması durumunda tarım sistemle-
rimizin GDO’lu ekinleri ekecek kadar ta-
rım pratiğini kazanmış olması, bu tekno-
lojilerin sebep olacağı muhtemel hukukî 
karışıklıklar için kuramsal vizyon ve ya-
sal tedbir geliştirilmesi elzemdir. Aşağıda-
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ki öneriler, tarım sistemlerinin yapılandı-
rılması ve bir GDO vizyonu geliştirilmesi 
kaygısı çerçevesinde dile getirilmiştir.
•	Tarımsal	biyoteknolojinin	devlet	deneti-
minde akademik birimlerce geliştirilmesi 
gelecek nesillerin gıda güvenliği için haya-
tidir. Bu teknolojinin yabancı şirketler ta-
rafından üretiliyor oluşu ülke ihtiyaçları ve 
ülkenin üretebilen tarım sisteminin deva-
mı açısından stratejik bir eksikliğe işaret 
eder. Yabancı şirketlere bağımlılık ne kabul 
edilebilir ne de sürdürülebilirdir. Bunun 
için ülke ihtiyacını göz önüne alarak araş-
tırma öncelikleri belirlemek ve bu konuda 
biyoteknoloji uygulamalarını yönlendir-
mek, ulusal güvenliğin bir parçası olarak 
değerlendirilmelidir.
•	Türkiye’de	 tarım	biyoteknolojileri	konu-
sundaki en önemli sorun, ülke içerisinde 
bu teknolojilerin üretilmesi, değerlendiril-
mesi ve ileriye dönük projeksiyon yapabi-
lecek nitelikte akademik birimlerin ve ye-
tişmiş insan gücünün olmayışıdır. Bu ek-
sikliğin giderilmesi için Türkiye’nin deği-
şik bölgelerindeki üniversiteler bünyesin-
de tarımsal biyoteknolojik araştırma yapa-
cak enstitüler açılmalıdır.
•	Bu	enstitülerde	araştırma	yapacak	akade-
mik personel ihtiyacının ivedilikle gideril-
mesi için, muhtelif üniversitelerde tarımsal 
biyoteknoloji ya da bu alana yakın çalışma 
yapan akademisyenlerin, bu enstitülerde 
toplanmaları sağlanmalıdır.
•	Halen	ABD	ve	diğer	gelişmiş	ülkelerdeki	
araştırma kurumlarında tarımsal biyotek-
noloji alanında aktif çalışma yürüten aka-
demisyenlerin cazip tekliflerle ülkeye dön-
mesi için çalışma başlatılmalıdır.
•	Bu	enstitülerde	tarım	hukuku	konusuyla	
ilgili hukukçuların çalışabilecekleri akade-
mik ortam hazırlanmalıdır.
•	Açılacak	enstitülere	yerel	tarımsal	pratik-
ler konusunda bilgi akışının sağlanması ve 
mevcut imkânların etkin kullanılması için 
Tarım Bakanlığı’na bağlı bölgesel araştır-

ma enstitüleri ile yeni kurulacak enstitüle-
rin işbirliği temin edilmelidir.
•	 Yeni	 kurulacak	 enstitülerin	 araştırma	
fonlarından etkin yararlanabilmeleri için 
tarımsal biyoteknoloji alanına özgü des-
tekleme programları açılmalı ve uzun va-
deli mali desteğin garantisi sağlanmalıdır.
•	Açılacak	enstitülerin	yerel	tohum	şirket-
leri ile koordineli çalışmaları sağlanmalı, 
bunun için yerel tohum şirketleri ile ens-
titülerin birlikteliğini temin edecek ortak 
araştırma ve eğitim programları açılmalı-
dır.
•	 Yapılandırılması	 planlanan	 araştırma	
kurumları, tarımsal ekonomi açısından 
önemli tüm bitkilerin GD versiyonlarına 
ait teorik risk analizleri ile pratiğe dökül-
müş her bir ekin için ülkemize has yerel 
risk saptaması yapmalıdır.
•	 Tarım	 Bakanlığı	 ülke	 tarımı	 açısından	
önemli bitkiler ile bu bitkilere ait tarımsal 
biyoteknolojik öncelikleri belirlemeli ve bu 
konulara dönük araştırmaları destekleme-
lidir.
•	Bir	taraftan	akademik	yapılanma	devam	
ederken diğer taraftan da GDO’ların ül-
kede ekimi ve ürünlerinin kullanılması-
nın sıkı bir şekilde denetlenmesine devam 
edilmelidir.
•	 Batı	 Avrupa	 ülkelerinin	 GDO’lu	 ürün-
lerin gıda ve yem olarak kullanımına katı 
yasaklar getirmesi, bu ülkelerle yapılan ta-
rım ticareti için önemli bir veridir. Benzeri 
kategoriye giren ülkelere tarımsal ürün ih-
racatı yapılırken GDO’lu ürünlere verilen 
iznin ileride ihracatta sorun yaratmaması 
için gerekli tedbirler alınmalıdır.
•	TBMM’de	bekleyen	ulusal	biyogüvenlik	
yasa tasarısı, teknolojideki hızlı değişmele-
ri gözönüne alınarak olabildiğince genel ve 
çerçeve bir yasa olarak düşünülmeli ve aci-
len yasalaşmalıdır   
Analizin tam metni için www.setav.org
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Migration and settlement of Turks and 
Muslims in Europe since the 1960s irrevo-
cably changed the social, cultural, religious 
and demographic landscape of European 
societies by transforming them into eth-
nically more heterogeneous and diverse 
political communities. It is estimated that 
Muslims currently constitute approxi-
mately 5.2 per cent of Europe’s total in-
habitants, which is home to 38 million 
Muslims. Of these, 13 million live within 
the European Union, but they are spread 
out over the continent. There are about 4.5 
million Muslims in France, Germany hosts 

almost 4 million Muslims, and the United 
Kingdom is home to 1.6 million Muslims. 
Italy, the Netherlands and Spain each have 
just over half a million Muslims, while 
smaller countries such as Austria, Sweden 
and Belgium have less than half a million. 
Turks constitute the largest Muslim immi-
grant community in Europe with an esti-
mated number of 4.6 million.
Presence of large numbers of Turks and 
Muslims in Europe poses numerous chal-
lenges to European societies, such as im-
migration, citizenship, integration, po-
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litical participation and representation, 
access to equal opportunities, acceptance 
of diversity, peaceful co-existence, and ris-
ing Islamophobia. These issues are further 
complicated by Europe’s growing multicul-
tural environments. European countries 
responded to these challenges differently 
drawing on their history, state formation, 
political culture and social structures. Al-
though a number of policies were intro-
duced in the past to manage the presence 
of Turkish and Muslim communities, in-
formed by a variety of political discourses 
and approaches, ranging from liberal to 
conservative, from multiculturalist to as-
similationist ones, there seems to be no 
large scale success story concerning the in-
tegration of these groups into mainstream 
European societies. This failure stems 
from a political and sociological blindness, 
which views Muslims as a unified and stat-
ic group despite their rich internal diversi-
ty and strategies of adaptation to European 
civil culture. Muslims in Europe have at-
tempted to engage in re-configurations of 
their collective identity. 
Although Europe has opened its arms to 
Muslims and largely allowed them to be-
come citizens and settle, reports by the Eu-
ropean Union Monitoring Centre on Rac-
ism and Xenophobia, European Network 
Against Racism and Equality and the Run-
nymede Trust all demonstrate that there is 
widespread Islamophobia in Europe. This 
is a reflection that European politicians, 
media and the public have less successfully 
opened their hearts and minds to Muslims 
and their culture. 
Since September 11, 2001, a “culturalist” 
trend emerged in Europe, which has per-
petuated negative stereotypes and sweep-
ing generalizations about Muslims leading 
to the essentialization and securitization 
of Islam and to discrimination and acts of 
violence against Muslims. Several reports 
confirm that Turks and Muslims in Eu-

rope face various problems. For example, 
69 per cent of the Turks in Belgium, 61 per 
cent in the Netherlands, and 58 per cent in 
Denmark are of the opinion that discrimi-
nation on ethnic grounds is very or fairly 
widespread, and those in Belgium (71 per 
cent) and the Netherlands (61 per cent) are 
the most concerned about discrimination 
on the grounds of religion or belief. About 
half of the Turks in Germany and Den-
mark (48 per cent, 52 per cent respective-
ly) and one third in Austria (29 per cent) 
think that discrimination on the grounds 
of religion or belief is very or fairly wide-
spread. 
Following a referendum on November 29, 
2009 in which 57.5 per cent of Swiss voters 
voted to ban the building of new minarets 
in the country, Switzerland became the 
first country in Europe to curb the reli-
gious practices of Muslims. In fact, this ref-
erendum took place following heated de-
bates when a Turkish-Muslim Association 
in the town of Wangen in Soleure applied 
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to build a minaret to their mescit (place of 
worship) in 2006. The referendum results 
call for a comprehensive reading and re-
thinking of Turkish and Muslim migra-
tion to Europe because what happened in 
Switzerland is a reflection of broader is-
sues concerning the presence of Turks and 
Muslims in the heart of secular Europe. 
This special issue provides a cutting-edge 
analysis by going beyond common place 
discussions and addressing fundamental 
societal and political questions, such as 
citizenship, identity, integration, political 
participation, and Islamophobia. Because 
modern Europeans can no longer ignore 
the role Muslim immigrants play in their 
multicultural societies.

Insight Turkey, Vol. 12, No. 1
Commentaries
Turkish Foreign Policy in 2009: A Year of 
Pro-activity | Ufuk Ulutaş
Since the early 2000s, Turkish foreign 
policy has experienced a fundamental 
transformation. Turkey’s regional and global 
position, its relations with the countries in 
surrounding regions, and its long-lasting 
disputes with its neighbors were reshaped 
through the adoption of the “zero-problem 
with-neighbors” policy. In line with this 
policy, Turkey has taken a pro-active stance 
and followed a multi-dimensional foreign 
policy approach to establish itself, first, 
as a conciliatory partner for peace with 
its neighbors, and second, as an agent of 
mediation between its clashing neighboring 
countries. 2009 was a year of foreign policy 
initiatives towards Syria, Armenia, and Iraq, 
including the Kurdish Regional Government. 
And it marked the beginning of more 
positive and constructive relations between 
Turkey and the United States. Turkey gained 
substantial ground in becoming a regional 
hub for energy by undersigning two critical 
energy deals. Yet, two major issues remain 
as challenges for Turkish foreign policy: a) 

the EU accession process, and b) the Cyprus 
dispute.
 
Turkish Domestic Politics in 2009: Towards 
Normalization | Emrullah Uslu
This article analyzes Turkey’s domestic 
political developments in 2009, by situating 
them against the results and implications of 
the 2007 national elections. It examines major 
issues on Turkey’s agenda: the redefinition 
of civilian-military relations, the Kurdish 
question, the issue of conservative social 
networks and the Ergenekon investigation. 
The article argues that while the governing 
Justice and Development Party previously 
pursued a survival strategy based on alliances 
with liberal reformists and the EU to curtail 
the power of the military, in the wake of 
the 2007 elections it opted to explore issues 
of common ground with the military. The 
developments in 2009, which was a year of 
harvesting the fruits of this new strategy, 
show that this strategy worked in regards 
to the Kurdish question, but it has failed on 
the issue of conservative social networks, as 
the military and the government remained 
embroiled in an undeclared confrontation on 
this issue.

A Forgotten Promise: Ending the Isolation 
of Turkish Cypriots | Mensur Akgün & 
Sylvia Tiryaki
Despite repeated calls and promises, Turkish 
Cypriots live in economic, political and 
humanitarian isolation. This paper tries to 
address one aspect of it and elaborates on 
the legal basis of these isolationist practices 
imposed on one side of the island. It 
challenges the international legal validity of 
the de facto sanctions. Furthermore, it claims 
that lifting economic isolation will also 
serve as a confidence building tool between 
Greek and Turkish Cypriots as well as 
between Turkey and the Republic of Cyprus 
represented by the Greek Cypriots since such 
an act will lead to Turkey’s reciprocation 
and the normalization of relations with the 
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Republic of Cyprus. It also argues that neither 
the UN, nor the EU has ever imposed any 
sanctions on Turkish Cypriots and the policy 
of isolation, as such, has only been practiced 
by the Greek Cypriots and the Greeks. This 
paper intends to clarify the distinction 
between sanctions and non-recognition. It 
also highlights the promises made by the EU 
to the Turkish Cypriots, in particular, the one 
made on April 26, 2004, when the Council 
of the EU proclaimed its commitment to 
end the isolation of the Turkish Cypriot 
community.

Turkey and the “New Europe”: A Bridge 
Waiting to be Built | Adam Balcer & Piotr 
Zalewski
In recent years, the EU’s newest members 
– having identified a number of shared 
interests that make collaboration between 
them desirable, if not inevitable – have begun 
to speak with a single voice on a range of 
key areas of EU policy. Some of their shared 
interests have yet to be articulated, however. 
One of them, and among the most important, 
is the new member states’ support for future 
EU enlargement, including Turkey’s EU 
accession. With Turkey in sore need of an 
advocate that can make a strong case on 
behalf of its EU bid, Ankara and the “new 
Europe” should reassess the importance 
of their relations, define areas of common 
interest and intensify cooperation. From the 
EU-10 perspective, increased cooperation 
with Turkey promises to deliver positive 
results in a number of policy areas, including 
immigration, energy security, trade and 
foreign affairs.

Articles
Individualization and Institutionalization 
of Islam in Europe in the Age of 
Securitization | Ayhan Kaya
This article discusses a new social and political 
phenomenon in Europe, which has become 
evident along with the visibility of Islam in 
the European public space. Revealing the 

current social-political context in Western 
Europe, which is mainly characterized by a 
growing drift of securitization of Islam and 
migration, this paper argues that there are two 
simultaneously running processes regarding 
the changing nature of Euro-Islam, which 
seem to are antithetical: individualization 
of Islam vs. institutionalization of Islam. 
Drawing upon the findings of the field 
research in Germany, France, Belgium and 
the Netherlands, this article shows that 
while the processes of globalization seem to 
prompt younger generations with Muslim 
background to liberate themselves from the 
constraints of their patriarchal parental and 
community culture, western states as well as 
ethnocultural and religious brokers tend to 
reify, or reinforce, their existing communal 
and religious boundaries. That is to say that 
the descendants of migrants seem to have 
been squeezed between individualization 
and institutionalization of Islam.

The Turkish Minority in German Politics: 
Trends, Diversification of Representation, 
and Policy Implications  | Şener Aktürk
This article looks at the impact of Turkish 
voters in German politics since the 1980s 
with a special attention to the latest elections 
in September 2009. While Turks were almost 
entirely connected with the Social Democratic 
Party (SPD) in Germany in the 1960s and 
1970s, the 1980s witnessed the rising appeal 
of the Greens among immigrants in general 
and Turks in particular. This was followed by 
the success of Turkish candidates in the Left 
Party in the 2005 elections. The latest elections 
in September 2009 witnessed a further 
diversification of Turkish representation 
as the SPD, Greens, Left, and the (liberal) 
FDP each sent a Turkish member into the 
Bundestag, while the CDU/CSU remained 
the only party without Turkish representation 
at the federal level. Despite persistent under-
representation in the political arena, and 
some obstacles against their acquisition of 
citizenship and religious observance, the 
Turkish minority in Germany still registers 
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a higher level of political presence than the 
Muslim minorities in France and Britain.

Force of Islam: Muslim Temporal Spacing 
in the German Diaspora | Tilman Lanz
This text discusses the case of Talip, son 
of Turkish immigrants to Germany and a 
recent convert to Islam. Specifically, the text 
addresses Talip’s reasons for a (re)conversion 
and the details of his embrace of Islam as 
the religion of his ancestors. The argument 
is made that processes of conversion cannot 
be captured through the conceptualization 
of different stages or phases except in 
retrospect. In showing this impossibility, 
the text further argues that every conversion 
needs to attach itself or revolve around a 
specific event that is taken as cathartic for 
making the move towards the new faith. 
Attempts that delineate commonalities in 
processes of conversion and that then speak 
of phases or stages are able to illuminate 
the social dimension of this phenomenon. 
The focus on events, proposed here, is able 
to much better highlight the idiosyncratic, 
contingent and personal dimensions of the 
same phenomenon.

Identity and Integration among Turkish 
Sunni Muslims in Britain | Sevgi Çilingir
This article attempts to analyze various 
aspects of ethnic and religious identity 
configurations among the Turkish Sunni 
Muslims in Britain and to explore how 
such social processes influence their socio-
political integration. It tries to situate the 
Turkish community in the context of British 
Muslim identity politics. Findings in this 
article are based on in-depth interviews on 
perceptions and attitudes the Turkish Sunni 
Muslims have and their implications in the 
planning of collective activities, especially 
in the field of education. This study reveals 
that although the current level of integration 
among the Turkish Sunni Muslims in Britain 
is less than expected, neither living in a 
non-Muslim country nor claiming to have a 

British identity are perceived as incompatible 
with Turkish and Islamic values. This paper 
concludes that educating Turkish youths 
in ethnic and religious values is a priority, 
as it is seen as a means to protect against 
assimilation, while allowing for successful 
integration.

‘Ethnicity within Ethnicity’ among the 
Turkish-Speaking Immigrants in London 
| Tayfun Atay
This article aims to explore multifaceted 
interactions among three segments of the 
‘Turkish-speaking’ immigrant community 
in London, composed of the Turks and the 
Kurds from Turkey and Turkish Cypriots. 
Drawing on findings of an extensive 
anthropological fieldwork, this paper not 
only documents that these sub-groups 
co-exist and cooperate with each other 
creating a sense of collective belonging to 
Turkish-speaking communities versus the 
others but also shows frictions and conflicts 
often occurring about ethnic, political, and 
ideological issues. As a result, an uneasy 
symbiosis exists between these sub-groups 
in London where they find themselves in 
an awkward position of existing together 
while not belonging to a unified group which 
can be described by the notion of ‘ethnicity 
within ethnicity’.

Role of Turkish Islamic Organizations in 
Belgium: The Strategies of Diyanet and 
Milli Görüş | Zeynep Yanaşmayan
Immigration of Turkish guestworkers to 
Western European countries in the 1960s and 
1970s laid the ground for the emergence of 
various transnational religious organizations. 
This paper examines transnational 
organizations of Turkish origin that gained 
major support and membership in their 
host societies. Drawing upon a case study 
on Turks in Belgium, it shows that in the 
last four decades these organisations went 
through various transformations depending 
on the dynamics in their respective 
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immigrant communities, host societies and 
countries of origin. This essay captures the 
role and selfadaptation process of Turkish 
Islamic organisations vis-à-vis the changing 
environment both in their host countries and 
countries of origin. It focuses on two Turkish 
transnational organisations in Belgium: The 
Islamic Federation of Belgium (IFB) and 
the Turkish Islamic Foundation of Belgium 
(TIFB). This essay concludes that political 
structure in the countries of origin constantly 
induces transnational organizations to 
further adopt and position themselves 
according to changing circumstances.

Turks in Denmark: Patterns of 
Incorporation and Collective Organizing 
Processes | Martin Bak Jørgensen
It has become a conventional approach to 
look at the impact of the political institutions 
to understand immigrant organizing 
patterns in the receiving countries. The 
underlying assumption in this process is 
that the organizational language of the host 
state makes an impact on the organizational 
patterns of immigrants in a given state. The 
article takes this insight as the backdrop 
for understanding the Turkish organizing 
processes in the Danish context and first 
looks at the institutional arrangements and 
integration- and citizenship model prevailing 
in Denmark and secondly, at the collective 
Turkish organizing processes within this 
structural framework while taking dynamics 
of social participation and agency into 
account. The Turkish minority group is the 
largest immigrant group in Denmark and 
the article pays attention to the heterogeneity 
that exists within the Turkish group and seeks 
to outline emerging organizing patterns with 
regard to ethno-national, religious, political 
and other dividing categories.

What is Driving the European Debate 
about Turkey? | Elizabeth Shakman Hurd
This article explores the cultural politics of 
European opposition to Turkish accession 
to the EU. It argues that the foundations 

of secularism—the powerful a prioris that 
structure the debate in Europe regarding 
religion and politics—make it difficult 
for Europeans to cope with what is often 
described as an “Islamic challenge” to Europe, 
both internally and externally. Turkish 
candidacy makes these stumbling blocks 
explicit, as Turkey has become the symbolic 
carrier of domestic European angst about 
religion, particularly Islam, and politics. 
Turkish candidacy highlights unfinished 
business in the social fabric of the core EU 
members, including what it means to be 
secular and how religion, including but not 
limited to Islam, relates to European identity. 
These sticking points are what the debate 
over Turkish membership is really about, and 
it is for this reason that it is culturally—in 
addition to economically and politically—so 
contentious.

AK Party’s Foreign Policy: Is Turkey 
Turning Away from the West? | Kılıç Buğra 
Kanat
This article agrees that there is a 
transformation in Turkish foreign policy. It 
suggests that the changes in foreign policy are 
not aimed to de-Westernize Turkey; instead 
they are attempts to create an autonomous, 
self-regulating, and self-confident foreign 
policy agenda while normalizing the previous 
crisis-driven policymaking in Turkey’s 
foreign relations. These changes include: 
broadening of Turkey’s foreign policy agenda 
to include regions other than Europe and 
North America, using the expertise of new 
actors in shaping foreign policy (such as 
civil experts and NGOs) and transforming 
decision making mechanisms to incorporate 
new initiatives. In fact, this article, while 
not denying some recurring problems in 
Turkey’s foreign policy, suggests that Turkey 
is not turning away from the West; but 
striving to reconfigure and reformulate its 
foreign policy, reflecting the demands of an 
increasingly open and democratic society 
and adapting to the realities of a multi-polar 
world.
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1 ŞUBAT 2010
•	Barış ve Demokrasi Partisi kongresinde 

Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak Eş 
Başkanlıklara seçildi. 

•	Türkiye - İran Karma Ekonomik Komisyonu 
(KEK) 21. Dönem Toplantısı 1–3 Şubat 2010 
tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. 

2 ŞUBAT 2010
•	Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 

Türkiye’de nüfus cüzdanlarında din ibaresinin 
yer almasının, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin din ve vicdan özgürlüğüyle 
ilgili 9. maddesine aykırı olduğuna hükmetti. 
Mahkeme, nüfus cüzdanında Kürtçe karakter 
kullanılmaması konusunda ise Türkiye’yi haklı 
buldu.

3 ŞUBAT 2010 
•	Yunanistan’da yapılan cumhurbaşkanlığı 

seçiminde Karolos Papulyas, yeniden 
cumhurbaşkanı seçildi.

4 ŞUBAT 2010 
•	EMASYA Protokolü kaldırıldı. 
•	NATO Savunma Bakanları Gayrıresmi 

Toplantısı, 4–5 Şubat 2010 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 

5 ŞUBAT 2010 
•	Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli 

Albay Recep Gençoğlu, Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından tutuklandı.

•	Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne 
Büyükelçi Serdar Kılıç atandı.

•	Danıştay, Doğan Yayın Holding’in 2004, 2005 
ve 2006 yıllarına ait 862,4 milyon liralık ihtiyati 
haciz işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

•	Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bakanlık 
yetkililerinden oluşan bir heyetle 5–7 Şubat 
2010 tarihlerinde düzenlenen 46. Münih 
Güvenlik Konferansına katıldı.

7 ŞUBAT 2010 
•	Ukrayna’da gerçekleştirilen ikinci tur 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Bölgeler Partisi 
lideri Viktor Yanukoviç kazandı.

•	Rusya’nın yeni askeri doktrini, Devlet Başkanı 
Dimitri Medvedev tarafından onaylanarak 
yayımlandı. Doktrin, başlıca tehdit olarak 
NATO’nun genişlemesini görürken, Rusya’nın 
nükleer silahlar kullanabileceği durumların 
kapsamını genişletiyor.

8 ŞUBAT 2010 
•	Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün “farklı katsayı 

uygulamasını kaldıran kararı”nın yürütmesini 
durdurdu.

9 ŞUBAT 2010 
•	Beşinci	 Türkiye-Bosna	 Hersek	 Sırbistan	 Üçlü	

Danışma toplantısı Dışişleri Bakanlarının 
katılımı ile Ankara’da yapıldı. 

10 ŞUBAT 2010 
•	Seferberlik Tetkik Kurulu’nda yapılan arama 

hakkında Genelkurmay’ın “belgelerin 
Genelkurmay Adli Müşavirliği’nce saklanması” 
talebi Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kısmen kabul edildi.

•	Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, 
Hollandalı Hıristiyan Demokrat Ria Oomen-
Ruijten tarafından kaleme alınan Türkiye karar 
taslağını kabul etti. Belgede, müzakerelere katkı 
için Türkiye’den “Ada’daki askerlerini derhal 
çekmeye başlaması, KKTC’ye yerleşen Türk 
vatandaşları sorununu çözmesi ve kapalı Maraş 
bölgesini Rumlara açması” istendi.

11 ŞUBAT 2010 
•	Tekgıda-İş Sendikası, Tekel işçilerinin 9 gündür 

sürdürdükleri açlık grevinin sonlandırılmasını 
kararlaştırdı. 

15 ŞUBAT 2010 
•	YÖK, Danıştay’ın ret kararına itirazda bulundu. 

16 ŞUBAT 2010 
•	Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BBP Genel 

Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını 
kaybettiği helikopter kazasının araştırması için 
Devlet Denetleme Kurulu’na talimat verdi.

•	Türk Dışişleri Bakanlığı’nın heyeti, Bölgesel 
Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile 
Erbil’de görüştü.

17 ŞUBAT 2010 
•	Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, 

“Ergenekon” örgütüyle bağlantısı olduğu 
gerekçesiyle tutuklandı.

•	HSYK, Erzurum özel yetkili Başsavcıvekili Tarık 
Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, 
Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal’ın, yetkilerinin 
kaldırılması ve haklarında soruşturma 
açılmasına karar verdi.

•	TBMM Genel Kurulunda “Kamu Düzenliği 
ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin 
tasarı” kabul edildi. 

•	Terör örgütü PKK’nın kent yapılanması KCK’ya 
yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 
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39 kişi tutuklandı. Böylece operasyonda 
tutuklananların sayısı 70’e yükseldi.

•	Tekel işçileri, Türk-İş Genel Merkezi’nde 13 
gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi.

•	Rusya ile Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını 
ilan eden Abhazya arasında, Rus ordusunun 
bölgede 49 yıl kalmasını sağlayacak askerî üs 
anlaşması imzalandı.

18 ŞUBAT 2010 
•	Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) farklı katsayı 
kararının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı 
itirazı oy çokluğuyla reddetti.

•	Rusya ve Türkiye arasında, iki ülke ticari 
ilişkilerine önemli bir ivme kazandırması 
beklenen “Basitleştirilmiş Gümrük Hattı” 
uygulaması resmen başladı.

•	Danıştay, YÖK’ün itirazını oy çokluğu ile 
reddetti. 

19 ŞUBAT 2010 
•	KCK’nın Şırnak yapılanmasıyla ilgili davanın 

ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yapıldı.

•	Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi, olası bir 
çözüm durumunda Türkiye, Yunanistan ve 
İngiltere’nin garantörlük hakkını reddeden 
bildiriyi oybirliğiyle kabul etti.

20 ŞUBAT 2010 
•	Başbakan Tayyip Erdoğan, “Demokratik 

Açılım”ı görüşmek üzere bir grup sanatçıyla 
Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde bir araya 
geldi.

21 ŞUBAT 2010 
•	Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. 

Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Türkiye’de Yaşayan Diller 
Enstitüsünün kurulmasının onaylanmasının 
ardından YÖK olarak Kürtçe’nin seçmeli 
bir dersle eğitime başlamasını istedik.” dedi. 
Kürdoloji bölümünün önümüzdeki sene 
Artuklu	Üniversitesi’nde	 eğitime	 başlayacağını	
belirtti.

22 ŞUBAT 2010 
•	“Balyoz Darbe Planı” soruşturması kapsamında 

ifadesi alınan eski Hava Kuvvetleri Komutanı 
İbrahim Fırtına, emekli generaller Engin Alan 
ve Ayhan Poyraz ile eski Birinci Ordu Komutanı 
Emekli Orgeneral Çetin Doğan gözaltına alındı.

23 ŞUBAT 2010 
•	Sudan hükümeti ile Darfur’un en güçlü isyancı 

grubu İsyancı Adalet ve Eşitlik Hareketi 

arasında Katar’ın başkenti Doha’da bir anlaşma 
imzalandı.

24 ŞUBAT 2010 
•	Alevi açılımı çalışmaları kapsamında Sivas’a 

giden Devlet Bakanı Faruk Çelik, kentteki sivil 
toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve 
kanaat önderleriyle görüştükten sonra yaptığı 
açıklamada, 35 aydının can verdiği Madımak 
Oteli’nin kamulaştırılacağını açıkladı.

•	KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 
Kıbrıs sorununun çözümünde garantilerin 
vazgeçilmezliğini vurgulayan kararı oy birliği 
ile kabul etti.

•	“Balyoz Harekât Planı” soruşturması 
kapsamında, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı 
emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü ile birlikte 12 
subay tutuklandı.

25 ŞUBAT 2010 
•	“Balyoz Darbe Planı” soruşturmasında gözaltına 

alınan emekli Orgeneral İbrahim Fırtına 
ve emekli Oramiral Özden Örnek serbest 
bırakılırken, aynı soruşturma kapsamında 5’i 
muvazzaf subay 8 kişi tutuklandı.

26 ŞUBAT 2010 
•	Genelkurmay Başkanlığı eski Stratejik 

Araştırmalar ve Etüt Merkezi Başkanı emekli 
Tuğgeneral Süha Tanyeri, Tümamiral Semih 
Çetin ve Tümamiral Turgay Erdağ, “Balyoz 
Darbe Planı” soruşturması kapsamında 
tutuklandı.

•	“Balyoz planı” iddiaları kapsamında aralarında 
Konya İl Jandarma Alay Komutanı Albay 
Hüseyin Özçoban’ın da bulunduğu 17 muvazzaf 
subay ve astsubay ile 1 emekli asker gözaltına 
alındı.

28 ŞUBAT 2010 
•	Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 19. AB 

Reform İzleme Grubu Toplantısı’nın ardından 
yaptığı açıklamada, yeni anayasa değişikliği 
paketinin en kısa zamanda, farklı alanlarda yasa 
değişikliklerini içeren bir reform paketinin de 
Mart ayı sonuna kadar TBMM’ye sunulacağını 
söyledi.

•	CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin 
Ankara İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
bugün gelinen noktada bu parlamento ile 
bugünkü siyasi şartlarda herhangi bir anayasa 
değişikliğinin veya yeniden anayasa yapmanın 
temel bir yanlış olduğunu söyledi.

ş u b a t  1 0
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SETA ANALİZ

2000’li Yıllarda Asker ve 
Siyaset
Kontrollü Değişim ile Statüko Arasında 
Türk Ordusu

2010 türkiye’sinde asker-sivil ilişkileri
Ş

u
b

at
 2

01
0 AB uyum politikaları ve demokratikleşme sürecinde yapılan reformlar nedeniyle TSK’nın 

siyasetteki etkin rolü tartışılıyor. Bu bağlamda 2003–2004 yıllarına ait darbe günlüklerinin 
ortaya çıkması, 27 Nisan e-muhtırası, generallerin sık sık siyasi gündemle ilgili görüş açıkla-
maları çokça eleştirildi. Bu çerçevede atılan önemli adımlardan biri 8 Temmuz 2009’da yü-
rürlüğe giren askerî mahkemelerin sivilleri yargılama yetkisini ortadan kaldıran, asker ki-
şilere sivil mahkemelerde yargılanma yolu açan düzenlemeydi. Görünen o ki Türkiye’deki 
asker-siyaset ilişkileri bundan sonra daha çok demokrasi zemininde devam edecek.

ÖZET | 2000’li yılların başından itibaren 
TSK’nin siyasal rolü ve sistem içindeki ay-
rıcalıklı konumu eski yıllara oranla daha 
fazla sorgulanmaya başlandı. AB uyum 
çabalarının ivme kazanması ve AK Parti 
iktidarı ile cisimleşen yeni toplumsal/si-
yasal güçlerin demokratikleşme talebini 
her zamankinden daha yüksek sesle dile 
getirebilecek bir güce sahip olmaları süre-
ci tetikleyen iki temel etken oldu. 

Bu duruma hazırlıksız yakalanan TSK 
bünyesinde iki farklı eğilim ortaya çıktı. 
Birinci eğilim ya da vesayetçi çizgi, statü-
konun gerekirse demokrasi dışı yollara da 
başvurularak korunması yanlısıydı. Sta-
tükoyu sürdürerek değişime direnilmesi 
halinde, hem ülkenin hem de kurum ola-
rak TSK’nın daha fazla yıpranacağı teşhi-
sinden yola çıkan ikinci eğilim, kontrollü 
değişim diyebileceğimiz bir stratejiyi be-

Vesayetçi çizgi güç kaybetmiş olmasına rağmen, TSK’nın siyasi rolü ve 
ayrıcalıklı konumu sivil bürokrasi ve bazı toplumsal kesimler tarafından 
sorgulanmak bir yana meşru olarak algılanmaktadır. 

TANEL DEMİREL
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nimsedi. Esas itibarıyla savunmacı olan 
bu eğilim, TSK’nın AB süreci ve demok-
ratikleşmeyi desteklediğini, ancak gele-
neksel hassasiyetlere de dokunulmaması 
gerektiğini vurgulayarak, değişimin hızı 
ve niteliğini elden geldiğince kontrol et-
meye çalıştı. 

İki eğilim arasındaki temel farklılık 
TSK’ya biçilen temel misyonun kapsam-
lı bir biçimde sorgulanmasında değil bu 
misyonun nasıl gerçekleştirileceği ya da 
siyasete müdahale biçimleri noktasında 
düğümlenmektedir. İkinci eğilim, bek-
lenmedik olayların yarattığı cevap verme 
baskısı altında, çoğunlukla tepkisel bir 
ruh hali içinde ve el yordamıyla olup bi-
teni anlama ve ona en uygun biçimde ya-
nıt verme arayışı içinde şekillendiği için 
özü itibarıyla muğlak, gerilimli ve çelişki-
li bir görünüm vermektedir. Eskinin ol-
duğu gibi sürdür(ü)lemeyeceği hissedile-
bilmektedir, ancak yeni durumun gerekli 
kıldığı tutum, zihniyet ve tavır değişikli-
ğini hazmetmek gerektiği bilinci de kabul 
edilebilmiş görünmemektedir. 
Bu çerçevede, yakın gelecekte, asker/siya-
set ilişkilerinin liberal demokratik norm-
lara uygun hale geleceği öngörüsünde bu-
lunmak kolay değildir. Vesayetçi çizgi güç 
kaybetmiş olmasına rağmen, TSK’nın si-
yasi rolü ve ayrıcalıklı konumu sivil bü-
rokrasi ve bazı toplumsal kesimler tara-
fından sorgulanmak bir yana meşru ola-
rak algılanmakta, böylece, demokratik-
leşme doğrultusunda atılan adımlara kar-
şı ciddi bir muhalefet ortaya konulabil-
mektedir. Asker- sivil ilişkilerinin nor-
malleşmesini arzulayanlar, TSK içindeki 

bu eğilimlerin farkında olmalıdırlar. Bir 
yandan kontrollü değişimi benimseyen-
leri daha demokratik bir çizgiye çekmeye 
gayret gösterirken, diğer yandan da vesa-
yetçi çizgiyi güçlendirme potansiyeli yük-
sek tutum ve davranışlardan olabildiğince 
kaçınmaya çalışmalıdırlar. 

Sonuç ve Öneriler 
•	2002	sonrasındaki	değişimi,	Türk	siya-
setindeki birçok aktör gibi TSK’nın da 
öngörebildiği ve buna uygun değişim se-
naryoları geliştirebildiğini söylemek zor-
dur. Beklenmedik olayların yarattığı ce-
vap verme baskısı altında, TSK çoğun-
lukla tepkisel bir ruh hali içinde, el yor-
damıyla olup biteni anlama ve ona en uy-
gun biçimde yanıt verme çabası içinde ol-
muştur. Sürece hazırlıksız yakalanıldı-
ğı için, hızla gelişen olaylara karşı takını-
lan tutum ve tavırlarda da çelişkiler ola-
bilmektedir. Bir yanda geri çekilmek du-
rumunda kalan klasik vesayetçi çizgi, di-
ğer yanda ise bu çizginin aynen devam et-
tirilemeyeceğini düşünen ve “arayış” için-
de olan kontrollü değişim eğilimi söz ko-
nusudur. İkinci eğilimin varlığı, değişim 
ihtiyacının ordu içinde de hissedildiği-
ni göstermektedir. ordunun içindeki den-
geler ve asker-siyaset ilişkilerinin geçirdi-
ği dönüşüm, vesayet ilişkisinin ortadan 
kaldırılması yönünde bir fırsatı içinde ba-
rındırmaktadır. Fakat bürokratik kurum-
ların yıllar içinde elde ettikleri maddi ve 
manevi ayrıcalıklarından kolayca vazgeç-
meleri de beklenmemelidir. 
•	Kendisine	misyon	atfeden	ve	bu	misyo-
nu toplumun bazı kesimleri tarafından da 
kabul gören bir orduya sahip toplumlar-
da asker-sivil ilişkilerinin normalleşmesi 
için hükümetlerin olağanın ötesinde çaba 
göstermeleri gerekir. Böyle durumlarda 
asker-sivil ilişkileri literatürünün genel-
likle kabul gören tavsiyesi şudur: Asker-
lere bir yandan özel ve değerli oldukları-
nı hissettirirken, diğer yandan da seçilmiş 

2002 sonrasındaki değişimi, Türk 
siyasetindeki birçok aktör gibi 
TSK’nın da öngörebildiği ve buna 
uygun değişim senaryoları geliş-
tirebildiğini söylemek zordur.”

“  
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iradeye tabi olduklarını unutturmama-
ya gayret göstermek gerekmektedir. De-
mokratik rejimin ordunun korumaya so-
yunduğu misyona en uygun rejim oldu-
ğu, cunta faaliyetleri içinde bulunanla-
rın temizlenmesinin askerlerin de yara-
rına olduğu, en güçlü orduların demok-
rasi ile yönetilen ordular olduğu, var olan 
sorunların yine en iyi demokratik rejim 
içinde kalınarak çözüleceği gibi tezleri sü-
rekli vurgulayan bir çabaya ihtiyaç vardır. 
keza, profesyonellik düzeyini ve donanı-
mı artırmak ya da dış tehdit vurgusunu 
öne çıkarmak da iç siyasetten bir nebze 
olsun uzaklaştırmaya yardım edebilir. As-
kerlerin hiç değilse bir kısmının demok-
ratik sınırlar çerçevesinde demokratikleş-
me süreçlerinin bir parçası ve aktörü hali-
ne getirilmeleri, diyalogun hep sürdürül-
mesi, tavsiyelerden bir diğeridir. Elbette 
bu süreç boyunca, uzlaşmanın zor olaca-
ğı durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum-
larda, son sözün seçilmişlerde olması ge-
rektiği unutulmamalıdır. Ancak bu yapı-
lırken bile, küçümseyici tavırlar içine gi-
rilmemeli ve zafer kazanmış edası takınıl-
mamalıdır. 
•	 Buna	 karşılık,	 askerlerin,	 sivillerin	 bu	
tutumunu güçsüzlük olarak yorumla-
maları tehlikesi de vardır. Guillermo 
o’Donnell’ın isabetle belirttiği gibi, de-
mokrasinin bir darbe (hızlı ölüm) ile sona 
ermesini önlemeye matuf bu davranışlar, 
demokratik pratiğin erozyonuna, dola-
yısıyla demokrasinin yavaş ölümüne yol 
açabilirler. Ancak bu noktada risk taşıma-
yan sihirli bir strateji de keşfedilmiş değil-
dir. Siyasetin sanat ve maharet niteliğine 
en çok bu noktada ihtiyaç duyulur. 
•	 Bu	 zorlu	 ve	 uzun	 süreç	 içinde	 dikkat	
edilmesi gereken noktaların başında, as-
ker- sivil ilişkilerinde demokratikleşme 
doğrultusunda atılan adımların kamuo-
yuna sunumu ve kullanılan üslup mesele-
si gelmektedir. Siyaseten geri çekilme du-
rumunda bulunan bir ordunun, duygusal 

tepkilere yol açabilecek hassas ve kırılgan 
bir ruh hali içinde olması beklenebilir. Bu 
ruh halinin iyi anlaşılması ve ona uygun 
davranışlarda bulunulması gerekir. Atı-
lımların orduya dayatıldığı ve hüküme-
tin bir zafer kazandığı havasının yaratıl-
ması kısa vadede kazanç sağlayabilir an-
cak bu durumun reform sürecine zarar 
verme ihtimali de söz konusudur. Her 
fırsatta, yerli-yersiz askerlere yüklenildi-
ği gibi bir algının askerler arasında yay-
gınlık kazanması, amacın demokratik-
leşme değil, orduyu yıpratmak olduğu-
nu iddia ederek reformlara direnişi güç-
lendirmeye çalışan vesayetçi eğilimin işi-
ne yarayabilecektir. Ordu içinde cunta-
cı eğilimlerin bir an evvel tamamen te-
mizlenmesi talebi, cuntacılık ile subayla-
rın –her zaman yaptıkları – siyasi konuş-
malar arasındaki çizginin çoğu zaman 
belirsiz kalması nedeniyle, böyle devam 
ederse sıranın sıradan subaylara da gele-
ceği propagandasına hizmet edebilir. Bu 
da, direnişi artırabilir. Suç sayılan fiille-
re karıştıkları sabit olanlar dışında, ordu 
içi temizlik ve tasfiyenin ancak bir süreç 

2 0 1 0  t ü r k i y e’s i n d e  a s ke r- s i v i l  i l i ş k i l e r i
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içinde gerçekleştirilebileceği düşüncesi 
bir kenara atılmamalıdır. 
•	 Kuruma	 yönelik	 sivil	 kesimden	 gelen	
her eleştiri, haklılığına inanılsa bile, as-
kerler arasında bir burukluk yaratmakta 
ve savunma refleksi ile karşılanmaktadır. 
Hatta askerlerin, atılacak adımların doğ-
ruluğuna inansalar bile, sırf sivillere boyun 
eğmiş görüntüsü vermemek adına ayak sü-
rümeleri bile söz konusu olabilir. Bu çer-
çevede, emekli Genelkurmay Başkanı ve 
daha sonra DYP milletvekili olan orgene-
ral Doğan Güreş’in adının verildiği kış-
lanın isminin, 28 Şubat sürecinde Tansu 
Çiller’i desteklemeye devam etmesi neti-
cesinde değiştirildiğini hatırlamak gerekir. 
•	 Asker-sivil	 ilişkilerinin	 normalleştiril-
mesi üzerinde düşünürken klişelerden 
uzak durulmalıdır. Çoğu zaman, huku-
ki düzenlemelere gereğinden fazla önem 
verilmekte ve daha büyük değişiklikler-
le gerekli-gereksiz gerginlikleri tetikleyen 
adımlar atılmaya çalışılırken, atılabilmesi 
mümkün veya az tepki çekebilecek adım-
lar adeta tamamen göz ardı edilmektedir. 
Örneğin, Milli Savunma Bakanlığını ger-
çekten savunma ve milli güvenlik konu-
larında hakiki bir bakanlık gibi hareket 
edebilecek donanıma sahip bir kurum ha-
line dönüştürmeden, Genelkurmay Baş-
kanının Başbakana değil de Milli Savun-
ma Bakanına karşı sorumlu tutulmasına 
yönelik bir düzenleme yapmanın büyük 
bir faydası olmayacaktır. Çünkü her şey-
den önce Bakanlığın, TSK’nın yine TSK 
tarafından belirlenmiş ihtiyaçlarının te-
dariki ile görevlendirilmiş bir kurum hü-
viyetinden kurtarılması gerekmektedir.
•	 Gerçek	 anlamda	 sivil	 kontrolün	 kuru-
labilmesi için sadece siyasi kararlılık de-
ğil, bu kararlılığın bilgi ve uzmanlık ile 
de desteklenmesi gerekir. Bu nedenle as-
keri strateji, güvenlik, savaş teknolojile-
ri, savunma ve askeri iç hiyerarşik yapı-
lanmalar konusunda birikime sahip si-
vil uzmanların yetiştirilmesi bir zorunlu-

luktur. Örneğin değişen koşullar karşısın-
da orduların misyonlarının belirlenme-
si ve yeni misyonlara uygun olarak yapı-
landırılmaları hayati önemi haizdir. Gü-
nümüzde orduların başka bir ordu ile sa-
vaşmaktan daha çok, uluslararası terör 
örgütleri gibi devlet dışı aktörlerle müca-
dele etmek, sivil savunma, barış gücü ola-
rak görev yapma ya da insani müdahale-
ler gibi klasik görev tanımına girmeyen 
konularda aktif olması beklenmektedir. 
Bu konularda siviller hazırlık yapmazlar-
sa, boşluğun askerler tarafından dolduru-
lacağı açıktır. 
•	 Bu	 çerçevede,	 başta	 harp	 Akademileri	
olmak üzere, harp okullarında vatanse-
verliğin hiç kimsenin tekelinde olmadı-
ğı, ordu üzerindeki demokratik kontro-
lün kurum içi şeffaflık ve hesap verebilir-
liği artırıp daha etkin bir ordu yapılanma-
sına da hizmet edeceği gibi demokratik 
değerlerin önemini vurgulayan bir eğitim 
sürecine ihtiyaç vardır. Bu, subayların de-
mokratik rejimin subayı olma bilinçleri-
nin güçlendirilmesinde uzun dönemde 
büyük yararlar sağlayabilecektir.
•	Keza,	mevcut	sistemde	sosyal	ve	siyasal	
bilimlere ilişkin dersler çok yetersiz kaldı-
ğı gibi, çoğunluğu ya bizzat doktoralı as-
kerler ya da askerler tarafından onaylan-
mış görüşleri dile getiren siviller tarafın-
dan verilmektedir. Tek tipliği sağlamak ve 
siyasi kutuplaşmalardan orduyu uzak tu-
tabilmek adına, dönemin komuta kade-
mesinin zararlı gördüğü fikirlere erişim 
engellenmektedir. hiyerarşinin sağlan-
ması ve ayrışmanın engellenmesi açısın-
dan, en azından alt düzey eğitimde bel-
li ölçülerde anlaşılabilecek olan bu tutu-
mun her kademede devam ettirilmesinin 
maliyeti son derece yüksektir. Verilen eği-
timin de katkısıyla, toplumsal ve siyasal 
meselelere keskin ayrımlarla bakma eği-
limi	güçlenmektedir.	Ülkenin	karşı	karşı-
ya kaldığı bütün sorunların, dürüst ve ça-
lışkan idareciler tarafından yönetilmesiy-
le halledilebileceği düşüncesi yerleşmek-
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2000’li Yıllarda Asker ve Siyaset
2000’li yılların başından itibaren 
TSK’nin siyasal rolü ve sistem içinde-
ki ayrıcalıklı konumu eski yıllara oran-
la daha fazla sorgulanmaya başlandı. 
AB uyum çabalarının ivme kazanması 
ve AK Parti iktidarı ile cisimleşen yeni 
toplumsal/siyasal güçlerin demokra-
tikleşme talebini her zamankinden 
daha yüksek sesle dile getirebilecek 
bir güce sahip olmaları süreci tetikleyen iki temel etken oldu. Bu duruma hazırlıksız yakalanan TSK bün-
yesinde iki farklı eğilim ortaya çıktı. Birinci eğilim ya da vesayetçi çizgi, statükonun gerekirse demok-
rasi dışı yollara da başvurularak korunması yanlısıydı. ikinci eğilim ise, kontrollü değişim diyebileceği-
miz bir stratejiyi benimsedi.
Türkiye’nin 2000’lerdeki toplumsal ve siyasal dinamikleri ve TSK’nın bu dinamiklere verdiği karşılık, 
asker-siyaset ilişkilerinin yoğun olarak tartışılmasına neden oldu.
- TSK içinde darbeci eğilimler varlığını sürdürüyor mu?
- TSK, kendi içindeki tehlikeli eğilimlere hakim olabiliyor mu?
- TSK-siyaset kurumu arasındaki ilişkiler demokratik standartlara kavuşacak mı?
- TSK’ya yönelik sistematik bir yıpratma stratejisi mi uygulanıyor? 
19 Şubat 2010 günü SETA’da gerçekleştirilen ve SETA Siyaset Araştırmaları Koordinatörü Hatem Ete’nin 
başkanlık yaptığı “2000’li Yıllarda Asker ve Siyaset” başlıklı panele Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Le-
vent Köker, Radikal gazetesi yazarı Mehmet Ali Kışlalı ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Tanel De-
mirel konuşmacı olarak katılmışlardır.
Panelde, Tanel Demirel’in SETA için hazırlamış olduğu aynı başlıklı analiz çerçevesinde 2000’li yıllarda 
Türkiye’de askerin farklı adımlara göre pozisyon alışı, asker-sivil ilişkileri ve en temelde de askerin siya-
set kurumuyla olan ilişkisi tartışılmıştır.
Tanel Demirel konuşmasında ordu içindeki “statükocu çizgi” ve “kontrollü değişim çizgisi” olarak nite-
lendirdiği iki eğilimden bahsetti. İlk eğilim mevcut iktidara bir problem alanı olarak bakıp onun değişi-
mini talep ederken ikinci eğilim dünyanın ve Türkiye’nin değiştiğini ve bir biçimde ordunun da değiş-
mesi gerektiğini düşünmektedir. Ancak bu değişimci çizgi ordunun ana çizgilerinden radikal bir kopu-
şu da istememektedir. Demirel ayrıca Türk siyasal yaşamında çevreden merkeze gelen ve merkeze etki 
etmeye ve dolayısıyla siyasal sürece katılmaya başlayan ve AK Parti nezdinde siyasal alanda gözüken 
toplumsal unsurların merkezde yarattığı bazı rahatsızlıkların son yıllardaki asker-sivil ilişkilerindeki ge-
rilimleri açıkladığını anlattı. Ancak 27 Mayıs sürecinde direnç gösteremeyen DP’den farklı olarak bugün 
AK Parti’nin toplumsal tabandan beslenen siyasal bir direnç göstermeye çalıştığını ekleyen Demirel, 
önümüzdeki sürecin bu iktidar mücadelesine sahne olmaya devam edeceğini anlattı.
Mehmet Ali Kışlalı, özellikle medyada dile getirilen, ordunun siyasi vesayet uyguladığı fikrinin/algısı-
nın doğru olmadığını ifade etti. Son dönemde AB süreciyle birlikte orduda ve asker-sivil ilişkilerinde de 
bazı dönüşümlerin yaşandığını belirten Kışlalı, askerin en büyük gücünün toplumsal desteği/prestiji ve 
disiplini olduğunun altını çizdi. Ordu içinde kimsenin kendi kafasına göre darbe yapamayacağını an-
latan Kışlalı, Hilmi Öztürk paşanın diğer komutanlardan çok farklı olmamasına rağmen sanki onlardan 
farklı düşüncelere sahipmiş gibi nakledildiğini ifade etti.
Levent Köker ise daha çok “vesayet” meselesinin kökenlerine ve Türkiye bağlamındaki anlamlandırıl-
ması süreçlerine vurgu yaptı. Esasen demokratik sürece hazırlık aşaması olarak ifadelendirilen vesayet 
sürecinin Türkiye’deki asker-sivil bürokrasi tarafından aşılmaz bir durum ve bir statüko haline getirildi-
ğini söyleyen Köker, bunun seçilmiş iktidarlar aleyhinde bir etiket olarak da kullanılabildiğine dikkat 
çekti. 1961 Anayasasının birtakım haklarla beraber siyaset kurumu üzerinde bazı kontrol mekanizma-
larını da inşa ettiğini vurgulayan Köker, bunların demokratik bir siyasal yapılanmanın önünde her açı-
lım döneminde sorun yarattığını ifade etti. Köker aynı zamanda ordu içindeki kontrollü değişim çizgisi-
nin statükocu çizgiye galip geleceğine inandığını da ekledi. 
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te ve bu durum askeri vesayeti teşvik et-
mektedir. En azından üst kadroyu yetiş-
tiren harp Akademilerinde, akademik ve 
bilimsel objektiviteye daha fazla ağırlık 
verilmesi, akademik çerçeve içinde farklı 
görüşlere ulaşabilmelerinin kolaylaştırıl-
ması gerekmektedir. 
•	Harp	okullarında	ve	akademilerinde	bu	
tür sosyal/siyasal bilimler derslerinin ar-
tırılmasının, askerlerin siyasetle ilgilen-
me eğilimlerini meşrulaştıracağı görü-
şü abartılıdır. Müfredattan bağımsız ola-
rak siyasileşme potansiyeli zaten hep var-
dır ve kısa dönemde bu olgunun değiş-
tirilebilmesi çok zordur. Sağlam bir sos-
yal/siyasal bilimler formasyonu, subayla-
rın karmaşık sosyal-siyasal meselelerin, 
basitçe dürüst ve çalışkan idarecilerle çö-
zülemeyeceğini görmelerini, bu sorunları 
tek yönlü neden-sonuç ilişkileri ile açık-
lamaktan uzak durmalarını sağlayabile-
cektir. 
•	 Aynı	 şekilde,	 subayların	 çoğunun	 sivil	
dünya ile ilişkilerin en aza indirildiği bir 
hayat yaşadıkları, görev dışındaki sınırlı 
zamanlarını, hepsi de sivillere kapalı olan 
lojman, orduevleri ya da tatil kampların-
da geçirdiklerini söylemek herhalde abar-
tılı olmaz. Subayların toplumsal düzlem-
de olup bitenleri doğru okuyup algılama 
kapasitesine olumlu katkıda bulunmayan 
bu durumu düzeltecek tedbirler alınması-
nın, TSK’nın dönüşüm sürecinde faydalı 
olacağı açıktır. Keza, komuta kademesini 
oluşturacak olan kurmay subayların gerek 
eğitimleri süresince ve gerekse meslek ha-
yatları boyunca, gelişmiş ülkelerde daha 
uzun bir süre bulunmaları sağlanmalıdır. 
Bu ülkelerde asker-sivil ilişkilerinin cere-
yanı, demokratik rejimlerin nasıl işlediği, 
demokratik açık toplumun ne anlama gel-
diği gibi konularda yakından bir tecrübe-
nin olumlu katkıları olacaktır. 
•	Ve	nihayet,	asker-sivil	ilişkilerinde	nor-
malleşme, sadece TSK’nın dönüşümü ile 
mümkün olacak bir şey değildir. Şüphe-

siz, “siviller iyi yönetemedikleri için boş-
luğu askerler dolduruyor” anlayışı son de-
rece sorunlu bir yaklaşımdır. Diğer taraf-
tan, toplumsal/sınıfsal/kültürel farklılaş-
malardan beslenen siyasal çatışma po-
tansiyelini tamamen göz ardı ederek, 
asker-sivil ilişkilerindeki sorunları ağır-
lıklı olarak ordu üzerinden okumak da o 
denli yanıltıcıdır. Bu meyanda, nispi de-
mokratikleşme ile birlikte ivme kazanan 
Kürt milliyetçiliği, özellikle de şiddet kul-
lanan örgütler ile demokratik usuller için-
de başa çıkma yöntemlerinin geliştirilip 
geliştirilemeyeceği, rejimin niteliğini be-
lirleyecek asli konulardandır. Çok boyutlu 
bu sorunun yönetilebilir bir hale getiril(e)
memesi halinde, boşluğun şimdiye kadar 
olduğu gibi TSK tarafından doldurulaca-
ğı, bunun da, askeri vesayetin kalıcılaş-
masına hizmet edeceğini söylemek keha-
net olmaz. Devlet elitinin “laiklik” anlayı-
şı ile Sünni Müslüman dindarların talep-
leri arasında bir dengenin sağlanıp sağ-
lanamayacağı, siyasal sistemin yükselen 
Alevi taleplerine cevap verip veremeyece-
ği, farklı dini grup ve/veya mezhepler ara-
sında barış içinde bir arada yaşama pra-
tiğinin geliştirilip geliştirilemeyeceği gibi 
sorunlar önemini korumaktadır. 
•	Özgül	siyasal	ağırlığa	sahip	bir	toplum-
sal kesim kendisini tehdit altında hissedi-
yorsa, ya da siyasal sistem bu kesimin ta-
leplerine yanıt veremediği gibi, yanıt ve-
receği izlenimini de uyandırmıyorsa, bu 
kesimin demokrasi dışı alternatif arayış-
larına destek vermesi beklenebilir. De-
mokratik rejim, farklı kesimlerin taleple-
rine açık olmalı ve bu taleplerin hiç değil-
se bir kısmını karşılayabileceği umudunu 
verebilmelidir. Rejim, farklı kesimler nez-
dindeki meşruiyetini ancak bu şekilde ar-
tırabilir. Demokratik rejimin meşruiyeti-
nin yüksek olması, askerin siyasete mü-
dahale eğilimini azaltacağı gibi, ordu üze-
rinde demokratik denetimin sağlanması-
nı da kolaylaştıracaktır   
Analizin tam metni için www.setav.org
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SETA ANALİZ

Türkiye’de Öğretmen 
Yetiştirme Sisteminin 
Sorunları 

türkiye’de öğretmenler nasıl yetiştirilir?
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31 Ağustos- 4 Eylül 2009 tarihlerinde ESERA 2009 Konferansı İstanbul’da yapıldı. Ameri-
ka ve Avrupa üniversitelerinden birçok akademisyenin katılımı ile gerçekleşen konferans-
ta bilimsel eğitimin yanı sıra Türkiye’nin de problemler yaşadığı öğretmen yetiştirme ve 
eğitim politikaları gibi alanlar tartışıldı. Aralık 2009’da Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 
2010 yılında yaklaşık 40 bin öğretmen alacaklarını duyurdu. Öğretmen atamalarının KPSS 
sınavı notu ile belli kontenjanlarla yapılması ve MEB ile YÖK arasındaki öğretmen ihtiyacı 
konusundaki koordinasyonsuzluk, hem öğretmen istihdamı hem de öğretmen yetiştirme 
konularında sorunlar yaratıyor. 

Türkiye’de eğitim ve öğretim üzerine düşünen çevreler, bu alanla ilişkili bir-
çok konuda farklı tutum ve algıya sahip olsalar da öğretmenin eğitim sistemi 
içindeki önemi hususunda fikir birliği içerisindedirler. 

MURAT ÖZOĞLU

ÖZET | Toplumların iktisadi kalkınmayı 
ve refahı yakalayabilmeleri, rekabet odak-
lı küresel ekonomiye ayak uydurabilmele-
ri ve daha da önemlisi kültürel varlıkları-
nı devam ettirebilmeleri için, sürekli ola-
rak, güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, 
kendi kültürel değerlerini benimsemiş 

ve farklı kültürlere karşı saygılı bir insan 
gücü yetiştirmeleri gerekmektedir. Bu an-
cak kaliteli bir eğitim süreciyle mümkün-
dür. Dolayısıyla, eğitime uluslararası are-
nada sosyal, kültürel ve iktisadî düzeyde 
çeşitli roller biçilmektedir. Bilim ve tek-
nolojideki gelişmeler ve buna bağlı olarak 
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toplumsal alanda yaşanan değişiklikler-
le birlikte bu rollerin sayısı ve çeşidi gide-
rek artmaktadır. Eğitime biçilen etkin rol-
lerdeki bu artış, bir taraftan eğitime atfe-
dilen önemi pekiştirmekte, bir taraftan da 
eğitimi toplumun farklı alanlarında ya-
şanan sorunların odağı haline getirmek-
tedir. Dolayısıyla günümüzde hemen he-
men her ülke eğitim sistemlerini mercek 
altına almış ve eğitimde kalite arayışı içi-
ne girmiştir.
Eğitimde kalite farklı boyutlarıyla ve eği-
tim sistemini bütüncül kılan farklı un-
surlar üzerinden tartışılması gereken çok 
yönlü bir konudur. Örneğin, eğitime ayrı-
lan bütçe, okulların ve dersliklerin fiziksel 
koşulları, eğitimle ilgili kanunlar ve yö-
netmelikler, öğretmenler, idari yapılan-
ma, müfredat, ölçme-değerlendirme yön-
temleri vb. gibi unsurlar bazen tek başla-
rına bazen de kolektif bir biçimde okul-
larda verilen eğitimin kalitesini belirleye-
bilmektedir. Ne var ki, eğitimin kalitesi-
ni belirleyen en önemli etkenlerden biri, 
eğitim sisteminin temel dinamiklerin-

den olan öğretmenlerdir. Fiziksel koşul-
ların ve eğitsel kaynakların gayet elveriş-
li, öğrencilerin ise öğrenmeye oldukça is-
tekli olduğu bir eğitim sisteminde dahi bu 
imkânları değerlendirecek bilgi ve bece-
rilerden yoksun, niteliksiz öğretmenlerle 
kaliteli bir eğitim beklenemez. 
Öğretmenlerin milli eğitim sistemi içe-
risindeki rolü bu derece önemli olması-
na rağmen ülkemizde öğretmenlerin ve 
öğretmen yetiştiren yükseköğretim ku-
rumlarının niteliği ile ilgili ciddi kaygı-
lar mevcuttur. Bu kaygılardan yola çıka-
rak kaleme alınan bu analizde ülkemizde 
önemli bir sorun haline gelen öğretmen 
yetiştirme konusu ve bununla bağlantılı 
olarak öğretmenlik mesleğinin statüsüne 
ve öğretmenlerin istihdamına yönelik so-
runlar incelenmiş ve bu sorunların çözü-
müne yönelik öneriler sunulmuştur.  

Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde	öğretmen	yetiştirme	ve	öğret-
men istihdamı noktasında yaşanan prob-
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lemler milli eğitim sistemimizin en temel 
sorun alanlarından birisi olarak 19. yüz-
yılın sonlarından itibaren varlığını devam 
ettirmektedir. Öğretmen yetiştirme konu-
su tarihsel süreç içerisinde değerlendiril-
diğinde bu konuda izlenen politikaların 
büyük çoğunluğunda, öğretmenlerin ni-
teliğini arttırmaktan daha ziyade ihtiyaç 
duyulan öğretmen sayısını sağlama yol-
larının arandığı anlaşılmaktadır. Durum 
böyle olunca nasıl bir öğretmen istendiği, 
bu öğretmenlerin hangi kurumlar tara-
fından nasıl yetiştirileceği, hangi yollarla 
istihdam edileceği ve öğretmen olduktan 
sonra kendilerini nasıl geliştirecekleri gibi 
öğretmen yetiştirmede hayati önem taşı-
yan sorular değersizleşmiş ve öğretmen-
lerin istihdamında “bilen öğretir” mantığı 
hâkim görüş olarak kabul edilmiştir. 
Öğretmen yetiştirme yetki ve sorumlulu-
ğunun üniversitelere devredilmesinden 
bugüne kadar geçen sürede öğretmen ye-
tiştiren yükseköğretim kurumları ile ye-
tiştirilen öğretmenleri istihdam eden 
MEB arasında etkili ve sürekli bir işbirliği 
gerçekleştirilememiştir. Bunun neticesin-
de öğretmen yetiştirme ve öğretmen is-
tihdamı arasındaki denge bozulmuş; bazı 
alanlarda öğretmen açığı oluşurken, bazı 
alanlarda gereğinden fazla öğretmen ye-
tiştirilmiştir. İhtiyaç duyulan alanlarda 
öğretmen açığını kapatmak için öğret-
menlikle ilgisi olmayan fakülte ve bölüm-
lerden mezun olanlar kısa süreli formas-
yon eğitiminden geçirilerek öğretmenli-
ğe atanmıştır. Bu tür uygulamalar sadece 
eğitimin kalitesini değil aynı zaman öğ-
retmenlik mesleğinin statüsünü ve say-
gınlığını da olumsuz yönde etkilemiştir. 
İhtiyaç fazlası öğretmen yetiştirilmesi öğ-
retim elemanı ve fiziksel altyapısı zaten 
yetersiz olan Eğitim Fakültelerinde ciddi 
boyutlarda insan kaynağı ve maddi kay-

nak israfına yol açmaktadır. Aslında bu-
rada gözden kaçan daha büyük problem 
ihtiyaç fazlası yetiştirilen öğretmen aday-
larının seçimine yönelik MEB’in izledi-
ği yöntemdir. MEB öğretmen adaylarının 
seçiminde sadece KPSS puanını esas al-
maktadır. Milli Eğitim Temel Kanunu öğ-
retmenliği, genel kültür, özel alan ve pe-
dagojik formasyon gerektiren bir meslek 
olarak tanımlamasına rağmen, öğretmen-
lik için gerçekleştirilen KPSS sınavı özel 
alan bilgisini ölçmemektedir. KPSS’de 
alan bilgisinin ölçülmüyor olması ve üni-
versite mezuniyet ortalamasının öğret-
men seçiminde bir etkisinin olmaması, 
üniversitelerde verilen hizmet öncesi eği-
timi (özellikle alan bilgisi derslerini) gide-
rek anlamsız kılmaktadır. Çünkü ihtiyaç 
fazlası yetiştirilen öğretmenlerin sayısı 
her yıl katlanarak arttığından, KPSS sına-
vında da rekabet giderek artmaktadır. Bu 
ise tıpkı lise öğrencilerinin üniversite sı-
navına odaklandığı gibi, hem mezun hem 
de eğitimine devam eden öğretmen aday-
larının KPSS’ye aşırı derecede değer ver-
melerine neden olmaktadır.
İhtiyaç fazlası öğretmen yetiştirilmesin-
de YÖK’ün Fen-edebiyat Fakülteleri üze-
rinden izlediği kontenjan artış politikala-
rının da önemli bir rolü vardır. YÖK is-
tihdam alanı çok dar olan bu fakülteler-
de, üniversiteye girişte yaşanan darboğaz-
dan kurtulma adına sürekli kontenjan ar-
tımına gitmiştir. Bu fakültelerden mezun 
olanlar öğretmen olarak istihdam edile-
bilmeleri için YÖK üzerinde baskı oluş-
turmaktadır. Bu baskı neticesinde YÖK, 
söz konusu fakültelerden mezun olan öğ-
rencilere değişik uygulamalarla öğret-
menlik kapısını aralamıştır. Elbette ki söz 
konusu fakültelerden mezun olan öğren-
cilerin nitelikli bir formasyon eğitimin-
den sonra öğretmen olabilmelerinin yolu 
her zaman açık olmalıdır. Ancak burada 
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dikkat edilmesi gereken husus bu tür uy-
gulamalar neticesinde arz-talep dengesin-
de meydana gelen planlaması güç ani de-
ğişikliklerdir. Ayrıca bu tür uygulamalar 
zaten her geçen gün saygınlığını giderek 
kaybeden öğretmenliği iş bulamayan ya 
da iş bulamama korkusuna kapılan üni-
versite mezunlarının yöneldiği bir meslek 
durumuna getirmektedir.
Eğitim Fakülteleriyle ilgili en fazla eleşti-
ri alan konu öğretim elemanı yetersizliği-
dir. Öğretim elemanı başına düşen öğren-
ci sayısının bazı fakültelerde 100’ü geçti-
ği bilinmektedir. Eğitim Fakültelerinde 
daha fazla ve daha nitelikli öğretim ele-
manına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak 
burada anlaşılması güç olan mesele, yu-
karıda bahsedildiği gibi, bu fakültelerde 
öğretim elemanı sayısının yetersiz olduğu 
bilindiği halde öğretmen ihtiyacı duyul-
mayan alanlarda ısrarla daha fazla prog-
ram açılması ve bu programlarda konten-
janların gerekenin üzerinde yüksek tutul-
masıdır. YÖK’e bu konuda ciddi sorum-
luluklar düşmektedir. Eğitim Fakülteleri 
büyüme adına kontenjan artışı isteyebilir 
ancak YÖK bu konuda daha titiz davran-
malı ve MEB ile işbirliği içinde ve plan-
lı bir şekilde gerekirse ihtiyaç fazlası alan-
larda kontenjanları düşürmelidir.
Öğretmen yetiştirme ile ilgili bir diğer 
sorun da hizmet içi eğitimdir. Hizmet 
içi eğitimin önemi farklı boyutlarıyla il-
gili bölümde ele alınmıştır. Ancak ülke-
mizde hizmet içi eğitimi gerekli kılan en 
önemli nokta mevcut öğretmenlerimizin 
kompozisyonudur. İstihdam noktasın-
da yürütülen çelişkili yöntemlerden dola-
yı öğretmenlerimiz çok farklı kaynaklar-
dan temin edilmiştir. Bazılarının formas-
yon eğitimi bile yoktur. Bunların hizmet 
içi eğitime tabi tutulmadan sistemde ça-
lışmaya devam etmeleri onların en başta 

formasyon eğitimleri olmadığı halde is-
tihdam edilmeleri kadar yanlıştır. Dola-
yısıyla hizmet içi eğitim ülkemiz için ayrı 
bir anlam ifade etmektedir. 
Ülkemizde	 öğretmen	 sayısının	 çok	 yük-
sek olması, toplumsal alanda ve eğitim-
de yaşanan değişikliklerin çok hızlı ger-
çekleşmesi, öğretmenlerimizin kendileri-
ni yeterli görmeleri ya da ekonomik sıkın-
tı ve zaman azlığı gibi kalkanları kullana-
rak kendilerini geliştirmek istememeleri 
ve hizmet içi eğitimde daha çok merke-
ziyetçi yaklaşımın hâkim olması yürütül-
mekte olan hizmet içi eğitim faaliyetleri-
nin etkili ve yaygın olarak gerçekleştiril-
mesini engellemektedir. Hizmet içi eğitim 
ile ilgili farklı bir sorun ise MEB ile öğ-
retmen yetiştiren yükseköğretim kurum-
ları arasında etkili bir işbirliğinin sağlana-
mamış olmasıdır. MEB öğretmen yetişti-
ren yükseköğretim kurumlarından hem 
bilgi hem de eğitici akademisyen nokta-
sında yeterince istifade etmemekte, yük-
seköğretim kurumları ise hizmet içi eği-
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timde kullanılmaya yönelik yeterli düzey-
de bilgi üretimi yapamamaktadır.
Öğretmenliğin mesleki statüsü ve say-
gınlığı ülkemizde genellikle öğretmenle-
re verilen ekonomik ve sosyal imkânlar 
doğrultusunda değerlendirilmektedir. 
Ancak mesleğin saygınlığını sadece eko-
nomik nedenlere indirgemek ve özlük 
hakları çerçevesinde ele almak doğru de-
ğildir. Yukarıda da belirtildiği gibi, mes-
leğin saygınlığının düşük olmasında yan-
lış yürütülen istihdam politikalarının da 
önemli bir rolü vardır. İstihdam politika-
larında “bilen öğretir” mantığı hâkim ol-
duğu ve buna bağlı olarak farklı bölüm 
ve alanlardan mezun olanların öğretmen 
olarak atandığı bir ülkede, öğretmenliğin 
tam manasıyla bir meslek olarak algılan-
ması zor görünmektedir. 
Öğretmenlerin istihdamı ile ilgili başka 
problemler de vardır. Öğretmenlerin böl-
geler ve kent-kır arasında dengesiz dağılı-
mı bu problemlerin başında gelmektedir. 
Batıda ve büyük kentlerde öğretmen yı-
ğılması yaşanırken, doğuda ve kırsal yer-
leşim yerlerinde öğretmen açığı bir türlü 
kapatılamamaktadır. İstihdam ile ilgili bir 
diğer problem ise atamaların zamanlama-
sıyla ilgilidir. MEB atama ve yer değiştir-
me ile ilgili yönetmelikte Haziran-Eylül 
döneminde atama yapılacağını belirtmiş-
tir. Ancak en son Aralık 2010 atamaların-
da olduğu gibi dönem sonunda dahi ata-
ma yapılmaktadır. Bu atanan öğretmenle-
rin eğitim-öğretime hazırlıksız bir şekil-
de başlamasına neden olmaktadır. Ayrı-
ca atamalar halen geçici veya sözleşme-
li olarak çalışan öğretmenleri kapsaya-
cak şekilde yapıldığından, sözleşmeli ça-
lışan öğretmenler dönem ortasında başka 
okullarda atandığında eski okullarındaki 
öğrencilerinin eğitimleri kesintiye uğra-
maktadır.

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak 
önerileri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
1. MEB, YÖK, DPT ve Eğitim Fakültele-
ri arasında öğretmen yetiştirme konusun-
da etkili, verimli ve kalıcı bir işbirliği sağ-
lanmalıdır. Bu işbirliği çerçevesinde, YÖK 
Eğitim Fakültelerindeki öğrenci konten-
janlarını ülkenin öğretmen ihtiyaçları-
nı dikkate alarak ve arz-talep dengesini 
koruyacak şekilde sürekli güncellemeli-
dir. Özellikle son zamanlarda bazı alan-
larda yaşanan öğretmen açığı ve yığılma-
lar dikkate alınarak Eğitim Fakültelerinde 
ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmen yetiş-
tiren programların kontenjanları artırıl-
malı, ihtiyaç fazlası öğretmen yetiştiren 
programların kontenjanları ise azaltılma-
lıdır. Böylelikle öğretim elemanı ve fizik-
sel altyapısı zaten yetersiz olan Eğitim Fa-
kültelerinde insan gücü ve maddi kaynak-
lar daha verimli kullanılmış olacaktır.
2. YÖK’ün 1997 ve 2006 yıllarındaki uy-
gulamalarının gösterdiği gibi, öğret-
men yetiştirme sorunu öğretmen yetiş-
tiren programların süresini artırmayla 
ya da programda bulunan derslerin ad-
larını ve sürelerini değiştirmeyle aşıla-
cak bir sorun değildir. Öğretmen yetiştir-
me noktasında yaşadığımız sorunlar, eği-
tim sisteminin genel problemlerinden ve 
Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısından 
bağımsız değildir. Dolayısıyla öğretmen 
yetiştirme sorununu geçici uygulamalar-
la çözmeye çalışmak yerine milli eğitimin 
genel sorunlarıyla ve ülkenin sosyo- eko-
nomik yapısını da göz önünde bulun-
durularak daha bütüncül ve sistemci bir 
yaklaşımla ele alınmalı ve bu doğrultuda 
çözüm üretilmelidir.
3. Ortaöğretime öğretmen yetiştiren 
programların sürelerinin beş yıla çıkarıl-
ması niteliği artırmak için uygun bir adım 
gibi görünse de, aceleyle verilmiş bir ka-
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Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme 
Sisteminin Sorunları
Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen-
lerin İstihdam Politikası Eğitimin 
Toptan Kalitesini Etkiliyor
SETA’nın 11 Şubat Perşembe günü 
düzenlediği “Türkiye’de Öğretmen 
Yetiştirme Sorunları” başlıklı panele 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Dr. Murat Özoğlu, MEB 
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı Nuri Cantürk ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üye-
si Tayyip Duman konuşmacı olarak katıldı. Oturum Başkanlığını Bekir Gür’ün yaptığı panelde öğret-
menlerin milli eğitim sistemi içerisindeki rolü, öğretmenlik mesleğinin tarihsel süreç içindeki gelişimi, 
güncel sorunları, öğretmenlerin ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının niteliği ile ilgili ko-
nular tartışıldı. Panelde, Özoğlu’nun SETA için yazdığı “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin So-
runları” başlıklı analiz kamuoyuna açıklandı.
19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özoğlu, Türkiye’de öğretmen ihtiyacının karşılanması 
için tarihsel süreç içerisinde birçok yöntemin denendiğini, bu yöntemlerin de sorunun çözümü nok-
tasında yetersiz kaldığını hatta bazılarının yeni sorunlara davetiye çıkardığını belirtti. Son dönemlerde 
öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarında önemli sorunlar bulunduğuna işaret eden Dr. Özoğlu, 
öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarında arz talep dengesinin bir türlü sağlanamadığını ve son 
yıllarda hemen hemen bütün alanlarda ciddi boyutlarda öğretmen yığılması yaşandığına dikkat çekti. 
Dr. Özoğlu, bu dengesizliğin büyük oranda Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasındaki koordinasyon ek-
sikliğinden kaynaklandığını belirtti. 
Dr. Özoğlu, öğretmen atamalarını yıl ortasında yapıldığında sınıfların zamansız bir şekilde el değiştirdi-
ğini, eğitimin sekteye uğradığını dolayısıyla atamaların iyi planlanıp okulların açılmasından en az bir ay 
önce yapılması gerektiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Şubat ayında yapılacak atamaları Hazi-
ran ayına ertelemesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Dr. Özoğlu, ihtiyaç fazlası yetiştirilen 
öğretmenlerin sayılarının her geçen yıl giderek arttığını, bundan dolayı KPSS sınavına giderek daha faz-
la değer atfedildiğini belirtti ve üniversite giriş sınavı liselerde verilen eğitimi yozlaştırdığı gibi KPSS’nin 
de üniversitelerde verilen eğitimi yozlaştırabileceğini savundu. 
Öğretmenlerin genellikle kendilerini yeterli gördüğünü ve kendilerini geliştirme ihtiyacı hissetmedik-
lerine de dikkat çeken Dr. Özoğlu, eğitimde yaşanan değişikliklerin ve gelişmelerin bilimsel boyutları 
ile ele alınması ve uygulama boyutları ile de mevcut öğretmenlere hizmet içi eğitim yolu ile aktarılması 
gerektiğin ifade etti. Dr. Özoğlu, mevcut hizmet içi eğitim faaliyetlerinin halen merkeziyetçi yaklaşım-
dan kurtulamadığını ve mahalli olarak yürütülecek programların dahi günlük ve haftalık ders saatinin 
merkezi bir yönetmelikle belirlendiğini belirtti. 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Nuri Cantürk, öğretmen 
yeterlilikleri ile ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu çalışmanın önümüzdeki dönemler-
de Türkiye’de öğretmen nitelikleri ileri düzeye taşıyacağını belirtti. Anadolu öğretmen liselerinin konu-
mu ve üniversiteye girişte eğitim fakülteleri için verilen artı ek puan eleştirilerini de cevaplayan Can-
türk, bu okulların eğitimin kalitesi ve niteliği bakımından örnek okullar olduklarını, amaçlarının bütün 
liselerin eğitim seviyesini yakın bir düzeye çekmek olduğunu belirtti. Cantürk, sayıları 700 bini bulan 
öğretmenlerin 400 bakanlık müfettişi ile teftiş edilmesinin mümkün olmadığını ve genel ortaöğretim 
kurumlarında hiç müfettiş görmeden emekli olan öğretmenlerin bulunduğunu ifade etti.  
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayyip Duman da YÖK’ün teknik eği-
tim fakültelerini kapatarak yerine teknoloji fakülteleri kurmasını eleştirerek bu fakültelerin konumları-
nın muallâkta kaldığına vurgu yaptı. Türkiye’de eğitimin kalitesi ve öğretmen yetiştirme sisteminin git-
tikçe zafiyete uğradığını belirten Duman, farklı alanlardan üniversite mezunlarının öğretmen olması-
nın kaliteyi düşürdüğünü iddia etti. Duman, üniversitelerde verilen formasyon eğitimini de eleştirerek, 
bu uygulamanın öğretmen yetiştirmek için yeterli olmadığını belirtti.
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rar görüntüsündedir. Öncelikle kalite-
nin artırıldığına dair somut veriler ortada 
yoktur. Ayrıca, lisans dersleriyle yüksek 
lisans diploması vermek akademik açıdan 
etik bulunmamaktadır. Dahası, Türkiye’de 
öğretmenliği tercih eden öğrencilerin ço-
ğunluğunun orta sınıf ailelerden geldiği 
göz önünde bulundurulursa, bu uygula-
manın öğrenci ailelerine ekstra mali kül-
fet getireceği daha iyi anlaşılacaktır. Ay-
rıca, YÖK’ün son kararıyla Fen-edebiyat 
Fakülteleri öğrencilerine dört yıllık lisans 
eğitimleri süresince formasyon eğitimi 
alma hakkı tanındığından, Eğitim Fakül-
telerindeki beş yıllık eğitim anlamsızlaş-
mıştır. Dolayısıyla program süreleri tek-
rar dört yıla indirilmeli ve bütün prog-
ramlar eşit düzeye getirilmelidir. 
4. Anadolu Öğretmen Liseleri, ya bir mes-
lek lisesi olarak düşünülmeli ve bu liseler-
den mezun olan öğrencilere okullarda öğ-
retmen yardımcısı vb. pozisyonlarda is-
tihdam alanı oluşturulmalı ya da düz lise-
lere dönüştürülmelidir.
5. Öğretmenler belirli bir plan ve prog-
ram dâhilinde sürekli izlenmeli, mesle-

ki gelişim ihtiyaçları tespit edilmeli ve 
çok geç kalmadan bu ihtiyaçları giderme-
ye yönelik güncel hizmet içi eğitim prog-
ramları düzenlenmelidir. Hizmet içi eğiti-
min planlanmasında merkeziyetçi yakla-
şımdan vazgeçilmeli ve yerel düzeyde hiz-
met içi eğitim faaliyetleri teşvik edilmeli-
dir. Ayrıca hizmet içi eğitimi yaygınlaştır-
mak ve daha etkili hale getirmek için hiz-
met içi eğitime ayrılan bütçe artırılmalı-
dır. 
6. Öğretmenler kendilerini mesleki yön-
den geliştirmeleri için teşvik edilmelidir. 
Bu konuda en temel sorun öğretmenlerin 
(sözleşmeliler hariç) mesleğe atıldıktan 
sonra kendilerini güvence altına almış ol-
malarıdır. Mevcut teftiş ve izleme sistemi, 
öğretmenlerin mesleki yeterliklerini daha 
yoğun bir şekilde gözeten yapıya kavuş-
turulmalıdır. Yetersiz olduğu konularda 
kendilerini geliştirmemekte ısrarlı dav-
ranan öğretmenlere bir takım yaptırım-
lar getirilmelidir. Örneğin, bu öğretmen-
ler bir dönem derslerden muaf tutularak 
hem taban maaş almaları sağlanmalı hem 
de bu süreçte hizmet-içi eğitime tabi tu-
tulmalıdır.
7. Öğretmen adaylarına hizmet öncesi 
eğitim süresince kendilerini sürekli ge-
liştirmeleri gerektiği, hayat-boyu eğiti-
me muhtaç oldukları ve bu eğitimin öğ-
retmenlik yaptıkları süre içinde sürüp git-
mesi gerektiği bilinci iyi bir şekilde aşı-
lanmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerin hizmet 
içi eğitiminde öğretmen yetiştiren eğitim 
kurumları daha aktif rol üstlenmelidir. 
Dolayısıyla öğretmenlerin hizmet önce-
si eğitimi kadar hizmet içi eğitimi için de 
MEB ile öğretmen yetiştiren yükseköğre-
tim kurumları arasında etkili bir işbirliği 
sağlanmalıdır.
8. Öğretmen yeterlikleri çalışmaları öğ-
retmen yetiştiren ilgili kurumlar arasın-
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da nasıl bir öğretmen istendiğine yöne-
lik ortak bir anlayış ve bakış açısı oluştur-
mak için son derece önemli bir adım ol-
muştur. Ne var ki, yeterliklerin belirlen-
mesi tek başına bir anlam ifade etmemek-
tedir. Bu yeterliklerin öğretmenlerin se-
çimi, hizmet öncesi eğitimi ve hizmet içi 
eğitimi gibi alanlarda nasıl kullanılacağı 
belirlenmeli ve bu doğrultuda gerekli ya-
sal ve örgütsel düzenlemeler yapılmalıdır.
9. Nitelikli öğretmen yetiştirmek için, 
Eğitim Fakültelerine başarılı öğrencilerin 
girişi teşvik edilmelidir. MEB’in ilk beş 
tercihinde öğretmenliği seçerek öğret-
men yetiştiren kurumlara yerleşen öğren-
cilere burs olanağı tanıması sürdürülme-
lidir. Bunun yanı sıra bu konuda atılacak 
en esaslı adım öğretmenlik mesleğinin 
saygınlığının artırılmasıdır. Bu sadece öğ-
retmenlerin maaşlarının ve özlük hakla-
rının iyileştirilmesi olarak algılanmama-
lıdır. Aynı zamanda öğretmenliği herke-
sin yapabileceği bir meslek olarak kurgu-
layan istikrarsız istihdam politikaları ye-
rine mesleğin esaslarına uygun olarak be-
lirlenmiş, mesleki yeterliliği esas alan il-
keli ve istikrarlı politikalar izlenmelidir.
10. MEB öğretmen seçiminde daha aktif 
bir rol oynamalı ve mevcut öğretmen se-
çim modelinde değişikliğe gitmelidir. Ör-
neğin, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 
öğretmenlik tanımı esas alınarak, KPSS’de 
özel alan bilgisi de ölçülmelidir. Ayrıca, li-
sans eğitimini anlamlı kılmak için, öğret-
men atamalarında öğretmen adaylarının 
lisans mezuniyet ortalamaları da dikkate 
alınmalıdır. 
11. Eğitim sendikalarının her fırsatta öğ-
retmeni maddi sorunlarla boğuşan mes-
lek grubu olarak kamuoyuna yansıtma-
sı mesleğin saygınlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Sendikalar bu tutumla-
rından vazgeçmeli ve eğitim-öğretim sü-

recinde öğretmene nasıl bir rol verildiği, 
bürokratik karar alma sürecinde öğret-
menin otonomisine ne derece yer verildi-
ği ve öğretmenin niteliğinin ne olması ge-
rektiği gibi konularda daha aktif rol alma-
lıdırlar.
12. MEB öğretmenleri profesyonel ola-
rak konumlandırmalı ve mesleklerini icra 
etme noktasında öğretmenlere özerklik 
tanımalıdır. Örneğin, müfredatın en ince 
ayrıntısının dahi Ankara’dan belirlendiği 
bir eğitim sistemi yerine, her öğrencinin 
erişmesi gereken asgari standartların be-
lirlendiği ve öğrencilerin belirlenen stan-
dartlara ulaşıp ulaşmadıklarının değer-
lendirilmesinin yapıldığı bir sisteme ge-
çilmelidir (Gür ve Çelik, 2009). Böyle bir 
sistem, öğretmenlere standartlar çerçeve-
sinde müfredatın belirlenmesinde özerk-
lik sağlayacaktır.
13. Öğretmenlerin bölgeler arası ve kent-
kırsal arasındaki dengesiz dağılımını gi-
dermeye yönelik bazı düzenlemeler yapıl-
malı, öğretmenlerin doğu illerine ve kır-
sal kesime akışı ve orada uzun süre kal-
maları özendirilmelidir. Örneğin öğret-
menlerin maaşları hizmet ettikleri bölge-
lerin zorluk derecesine göre yeniden dü-
zenlenebilir.
14. Okulların öğretmen ihtiyacı eğitim-
öğretim yılı sonunda belirlenmeli ve ih-
tiyaç belirlenen okullara atamalar yeni 
eğitim-öğretim yılı başlamadan en az 
bir ay önce gerçekleştirilmelidir. Bu sa-
yede öğretmenlerin okullar açılmadan 
önce öğretmenlik yapacakları bölgelere 
ve okullara yerleşmeleri, okula ve çevre-
sine adapte olmaları ve gerekli ön yetiştir-
me programına katılmaları sağlanacaktır. 
Bakanlığın bu sene Şubat ayında yapacağı 
öğretmen atamalarını Haziran ayına öte-
lemesi bu alamda olumlu bir gelişmedir  
Analizin tam metni için www.setav.org
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İsrail, Ortadoğu’daki 
Değişimi Okuyamıyor

türkiye-abd ilişkilerinde israil gölgesi 
Ş
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2009 yılının ilk aylarında İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda yaklaşık 1500 Filistinli si-
vilin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 500’den fazlasının da yaralanmasının ardından Türkiye-
İsrail ilişkileri bozulmaya başladı. Gazze saldırılarından kısa bir süre öncesine kadar Suri-
ye ile İsrail arasında arabuluculuk görevi yapan ve İsrail’in Filistin tarafıyla görüşmelerine 
zemin hazırlamaya çalışan Türkiye, bu saldırılarla ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı. 2009 Da-
vos Ekonomik Forumu’nda Erdoğan’ın Simon Peres’e gösterdiği tarihi ‘One Minute’ tepki-
sinden sonra ilişkiler iyice gerilirken Ocak ayında Türkiye’nin İsrail Büyükelçisinin bir gö-
rüşmede daha alçak koltuğa oturtulması ile gerilim zirveye tırmandı. Türkiye-ABD ilişki-
leri bu kriz durumundan etkilenmekle birlikte, Aralık 2009’da Erdoğan ve Obama görüş-
mesi sonucu ortaya çıkan “model ortaklık” yaklaşımı sayesinde ikili ilişkilerde ciddi bir so-
run ortaya çıkmadı.

Türkiye, İsrail ile ilişkisini, İsrail’in son derece aşina ve püskürtmekte usta ol-
dugu kategorik tavırlara değil, evrensel ilkelere ve barış sürecine endeksledi. 
Dış politikada takip edilen “değer-eksenli realizm”, İsrail’in elini kolunu bağlıyor.

NUH YILMAZ

Türk dış politikasının en karmaşık sorun-
larından biri, İsrail ile ilişkilerin düzenlen-
mesi olageldi. Kurulduğunda İsrail’i tanı-
yan ilk Müslüman ülke olan Türkiye, bir 
süre sonra ilişkileri maslahatgüzar düze-
yine indirmekte beis görmedi. İnişli-çıkışlı 
bir seyir izleyen ilişkiler, 1990’larda “stra-
tejik” olarak tanımlanırken, 2000’ler kriz 
dönemi oldu. Zamanın başbakanı Bü-
lent Ecevit’in İsrail’in Nisan 2002’deki Batı 
Şeria’ya yönelik Koruyucu Kalkan Operas-
yonu ve Cenin Kampı’ndaki katliamı için 

“soykırım” ifadesini kullanması, kriz dö-
neminin başlangıcıydı. Başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın Mart 2004’te Hamas’ın manevi 
lideri Şeyh Ahmed Yasin’in katledilmesine 
verdiği tepki, sonrasında Hamas lideri Ha-
lid Meşal’in Şubat 2006’daki Türkiye ziya-
reti, krizi daha da tırmandırdı.
Türkiye’nin 2007-2008’de Suriye ile İs-
rail arasındaki dolaylı barış görüşme-
lerine aracılık etmesi ilişkileri düzelt-
ti. Ancak İsrail’in, -tüm vaatlerinin aksi-
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ne- görüşmeler sürerken Dökme Kurşun 
Operasyonu’yla Gazze’ye hedef gözet-
meksizin saldırması sonrasında Başba-
kan Erdoğan’ın Davos’ta gösterdiği tarihî 
tepki, ilişkilerdeki krizin yapısallaşmasına 
yol açtı. Aralık 2008’den beri Türkiye ge-
rilimin düşmesine izin vermeyerek İsrail 
üzerinde berdevam bir baskı kurarken, İs-
rail de Türkiye üzerindeki kozlarını kul-
lanmaya çalışıyor. Ocak ayında İsrail Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon’un 
Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u ma-
kamına çağırarak aşağılaması ise bu geri-
limin son perdesi oldu. 
Gelinen noktayı daha iyi değerlendirebil-
mek için Türkiye-İsrail ilişkilerinin ge-
nel seyrine dair bazı tespitlerde bulun-
mak gerekiyor. Öncelikle, mezkûr iliş-
kiler istikrarlı bir seyir izlemekten uzak-
tır, dönemsel değişimlere uğrar. İkinci-
si, daha önce Ecevit’in “soykırım” ifadesi 
ya da 12 Eylül yönetimi tarafından diplo-
matik temsilin, İsrail’in Kudüs’ü “ebedi ve 
bölünmez başkenti” olarak ilan etmesinin 
ardından maslahatgüzarlık seviyesinin 
dahi aşağısına çekilmesi, Türkiye’nin İsra-
il politikasının siyasi bir tavır değil, devlet 
tavrı	 olduğunun	 göstergesidir.	 Üçüncü-
sü, Türkiye-İsrail ilişkileri, ikili değil üçlü 
bir karakter taşır: Türkiye-İsrail-ABD. 

ABD’nin konuya dahli, sadece İsrail lo-
bisinin Ermeni soykırım iddialarına kar-
şı Türkiye’nin pozisyonunu desteklemesi-
ne indirgenemez. Aksine ABD’nin kendi 
siyasal sisteminden dolayı, Ortadoğu po-
litikalarının İsrail parantezinden çıkartıl-
ması son derece zordur. Bu, Türkiye’nin 
İsrail ile ilişkilerinde her zaman ABD’nin 
tavrını hesap ettiği ve ciddiye aldığı an-
lamına gelmektedir. Türkiye-İsrail iliş-
kilerinin stratejik düzeye taşınmasının 
Washington’da planlandığı gerçeği duru-
mun önemini göstermektedir.
 
Davos: Yapısal Kırılma
Erdoğan’ın Davos’ta koyduğu tavır, 
Türkiye-İsrail ilişkilerinde bugüne kadar-
ki en radikal kırılmadır. Zaman geçtik-
çe Erdoğan’ın tavrının ani bir çıkış değil, 
yapısal bir dönüşümün başlangıç noktası 
olduğu ortaya çıkıyor. Davos’u müteakip 
sürdürülen bu eleştirel tavır, Türkiye’nin 
İsrail’i artık değil stratejik ortak, imtiyazlı 
ortak olarak bile görmediği anlamına ge-
liyor. Davos tavrı aslında İsrail’i sıradan, 
alelade bir bölge ülkesi haline getirdi. Böl-
gede imtiyazlı bir hayat süren İsrail’i tah-
tından indirdi ve diğer ülkelerle aynı on-
tolojik düzeye çekti. İsrail de artık ken-
disine tavır konulabilen, yaptırım uygu-

A
A
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lanabilen, açıktan eleştirilebilen ve en 
önemlisi bu tavrın sürdürülebildiği ülke-
ler sınıfına dâhil oldu. İsrail durumu oku-
maktan aciz olsa da ilişkilerdeki bu yapı-
sal değişimin çok önemli nedenleri var. 
 
Değer-Eksenli Realizmin 
Uygulaması
Davos tavrı ve beraberinde Türkiye’nin 
geliştirdiği dil, İsrail’in politikalarının 
meşruiyet zeminini uluslararası siya-
set düzeyinde dahi sorgulanır hale getir-
di. Davos sonrası dönemde Türkiye, İsra-
il ile ilişkisini, İsrail’in son derece aşina ve 
püskürtmekte usta olduğu kategorik ta-
vırlara değil, ilkelere bağladı. İsrail halkı 
ile sorunu bulunmadığını açıkça dile ge-
tiren Türkiye, ilişkilerin gelişmesini ba-
rış sürecine, Gazze’deki insani durumun 
düzeltilmesine ve yerleşimciler konusun-
da adım atılmasına endeksledi. Bu tavır, 
kendisine yöneltilen her eleştiriyi antise-
mitik olarak değerlendiren İsrail’in elini 
kolunu bağladı. 
Dış politikada “değer-eksenli realizm”in 
en açık örneği burada sergilendi. 
Türkiye’nin tavrı bir yandan barış, insan 
hakları, adalet gibi evrensel değerlere, di-
ğer yandan somut birtakım gelişmele-
re endekslenerek, salt değer eksenli dav-
ranmaktan kaynaklanan kategorizmin kı-
sırlaştırıcı etkisinden kurtulundu. İşte bu 
evrensel değer sisteminin, somut geliş-
melere bağlı olarak kendini mütemadi-
yen yenilemesi suretiyle, değerler dünya-
sının soyutlaştırarak yok eden ilkeciliğin-
den kurtulması, tam da “değer-eksenli re-
alizmi” tanımlıyor. Bugün Türkiye’nin en 
önemli kazanımı da kendi geliştirdiği bu 
özgün tavırdır.
 
İsrail Sıradanlaşıyor
Bu dinamik, üretken ve pragmatist si-
yaset, İsrail’in metafizik gözbağcılığını 
adeta darmadağın ediyor. İsrail’e düştü-
ğü durumdan kurtulma yolunu göstere-
rek, krizin sorumluluğunu ona yönelti-
yor. Türkiye gibi, ABD’nin de İsrail’e ve-
rilen yardımın kesilebileceğini ya da şart-
lara bağlanabileceğini gündeme getir-

mesiyle artık Tel Aviv, tavırlarını değiş-
tirmediği sürece diğer ülkeler gibi am-
bargo, yaptırım, müzakere vs. mekaniz-
malarına maruz kalabileceğini görüyor. 
İşte bu tavır İsrail’in imtiyazını yok eden, 
metafiziğini dağıtan, onu sıradanlaştı-
ran başlıca etken. Ayalon’un aşağılaması, 
Erdoğan’ın sakin cevabı, Davutoğlu’nun 
ilişkilerin düzelmesi için özür şartı ve 
daha önce ortaya konulan şartları tekra-
rı, İsrail’in Türkiye’nin tavrını anlamadı-
ğını, Türkiye’ninse tavrında ısrarcı oldu-
ğunu gösteriyor. 
 
Tepkiler ve Riskler
İsrail’in bu tavra “eksen kayması” tartışma-
sı ile cevap vermesi, gerek ABD’de gerek-
se Türkiye’de kendisine yakın çevreler üze-
rinden iç siyasete müdahale teşebbüsün-
de bulunarak, Türkiye’nin siyasi fay hat-
larında operasyona kalkışması, sorunun 
İsrail’in iç siyasetiyle değil, devlet siyasetiy-
le alakalı olduğunu gösteriyor. İsrail devlet 
olarak davranabiliyor, ancak bölgenin de-
ğişen güvenlik mimarisini anlayamıyor. İs-
rail hâlâ kendisinden boşalan yerin Türki-
ye tarafından doldurulduğunu, bunun da 
basitçe izin verme ya da izin alma ilişki-
siyle değil, Türkiye’nin büyüyen ekonomi-
si, insan kaynağı, diplomasisi ile gerçekleş-
tiğini göremiyor. Zira komşusuyla kavga-
lı bir Türkiye ile komşularıyla barışık bir 
Türkiye’nin İsrail’le ilişkisi, iktidarda kim 
olursa olsun aynı kalamazdı. 
Türkiye’nin şu anki politikasının sür-
dürülebilirliği ise birkaç etkene bağ-
lı: Türkiye’nin, mali durumunun kötü-
ye gitmemesi, iç siyasette istikrarın de-
vam ederek yapısallaşması, “değer eksenli 
realizm”den taviz vermemesi; Obama yö-
netiminde, İsrail konusunda tavrın nasıl 
olacağı tartışmasında George Mitchell’e 
yakın realistlerin başarıya ulaşması ya da 
en azından Türkiye’nin tavrından rahatsız 
olan kesimlerin Ortadoğu siyasetinde ka-
rar verici konumuna gelmemesi. Zira bu 
risk faktörleri gerçekleştiği oranda mev-
cut tavrı sürdürmek son derece maliyet-
li olacaktır  
Anlayış, Şubat 2010
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Obama 2009 Diplomasi 
Açılımı 

ABD’nin ilk siyah derili başkanı olan Oba-
ma görevinde ilk yılını doldurdu. İster 
beklentileri karşılamış, ister hayal kırıklı-
ğına uğratmış olsun, Obama’lı dünya her 
açıdan farklı. Bir Rock kahramanı tarzıy-
la seçim kampanyası yürüten, siyasette lo-
bicilere savaş açan, ABD’nin güçlü siyah si-
yasetçi lobisini yenilgiye uğratan Obama, 
Müslüman kökenli babası ve siyasi akti-
vizm kariyeri ile ciddi beklenti yarattı. Bu 
beklentiler ışığında Obama’nın 2009 yılı 
dış politika performansının en özet ifade-
si ise moda tabir, “diplomasi açılımı” oldu.
Obama’nın başkanlığı her alanda oldu-
ğu gibi dış politikada da büyük umutların 

doğmasına neden olmuştu. Obama, dış 
politikada selefi George W. Bush’dan ta-
biri caizse tam anlamıyla enkaz devraldı. 
ABD’yi tarihinin en canlı ekonomik yapı-
sı ve en güçlü ordusu ile teslim alan Bush, 
8 yıllık iktidarında ülkeyi finansal kriz-
le neredeyse batma noktasına getirmenin 
yanı sıra, yıpranmış, yorgun ve bitkin bir 
ordu ile baş başa bırakmıştı.
Gürcistan krizi nedeniyle Rusya’yla savaşın 
eşiğine gelen, Çin ile Afrika’da centilmen-
lik sınırlarını zorlayan vekalet savaşları yü-
rüten, ABD’yi Ortadoğu’da şartsız İsra-
il desteği ile adeta istenmeyen ülke haline 
getiren, kıtalararası balistik füzeden uran-

Obama iktidarının ilk yılında niyet ve vaat açısından son derce başarılı, icra 
açısından ise Bush’tan iyi ancak beklentilerin altında bir performans gös-
terdi.

NUH YILMAZ
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yum zenginleştirmeye kadar her konuyu 
krize dönüştüren, yarım asırlık Transat-
lantik İttifakını tehdit eden, Avrupa ile iliş-
kileri yıpranmış, İran’ı işgalle tehdit eden, 
Irak’ta ve Afganistan’da işgalci durumunda 
olan bir ülke bıraktı Bush. Bu liste, küresel 
finansal düzenlemelerden Guantanamo’ya, 
gizli CIA hapishanelerinden küresel ısın-
maya birçok konudaki problemlerle daha 
da uzatılabilir. Böyle bir miras devralan 
Obama, Bush’un negatif etkilerinden son-
ra ABD’yi hareketsiz tutsa dahi dünyada-
ki ABD karşıtlığını azaltma potansiyeline 
sahipti. Obama da zaten seçim kampanya-
sındaki vaatlerinin epey gerisinde kalarak, 
sabit durmaktan birazcık fazlasını yaptı. 
Hakkını yememek gerek:

Paranoyadan diplomasiye
Obama gerçekten bir kaç alanda olum-
lu değişiklikler için adım atmaya kalktıy-
sa da, bir kısmında iç siyasi dengeler, bir 
kısmında ekonomik kriz, bir kısmında ise 
güven sorunlarından dolayı ara vermek 
ya da geri adım atmak zorunda kaldı. 
Özetle Obama niyet ve vaat açısından son 
derece başarılı, icra açısından ise Bush’tan 
iyi ancak beklentilerin altında bir perfor-
mans gösterdi.
Obama, başkanlığının ilk aylarında siste-
matik ve kararlı şekilde işe koyuldu, ama 
aynı şekilde devam edemedi. Obama’nın 
dış politika hamleleri, Türkiye’deki moda 
tabirle “Açılım” şeklinde adlandırılabilir. 
ABD’yi saldırgan, içe kapanık, parano-
yak, diplomatik açıdan kısıtlanmış, dip-
lomasiyi son seçenek olarak kullanan bir 
ülke hale getiren Bush yönetimi, ABD’nin 
diplomasi kanallarını tam anlamıyla tıka-
mıştı. Sırf bu nedenle dahi, yani sorun-
ları diplomasi yoluyla açma iradesi ile 
Obama’nın dış politika hamleleri “diplo-
matik açılım” sayılmalıdır. Ancak Obama 
daha fazlasını başardı. Rusya’ya el uzata-
rak, İran’la diplomatik pazarlığın önünü 
açarak, İslam dünyasına aracısız seslen-
meyi seçerek ABD diplomasisine, diplo-
masiyi geri getirdi. Obama’nın geçen bir 

yılı sırf bu açıdan dahi başarılı sayılmalı.
Bu hamleler dünya genelinde siyasi gerili-
mi düşürmeye yarayarak en azından bazı 
konularda müzakerelerin, bazı konular-
da alışılmadık işbirliği imkanlarının, bazı 
coğrafyalarda ise siyaset sahnesine çıka-
cak yeni aktörlerin önünü açtı.

Özel temsilci sistemi
Obama’nın son bir yılının en önemli ko-
nularından biri ise kamu diplomasisi açı-
lımı oldu. Aslında kamu diplomasisi tabi-
ri başlı başına açılımla aynı anlamda kul-
lanılabilir. Ancak bunun için söz konusu 
iktidarın iletişime açık, mütevazi ve din-
lemeye meyyal olması gerek.
Her ne kadar Bush yönetimi de kamu dip-
lomasisine kaynak ayırıp, önem vermeye 
çalıştıysa da, yapısal olarak negatif etkiler 
üreten ABD yönetiminin bu alanda başa-
rılı olması mucize olurdu. Obama’nın se-
çilmesi bu açıdan tam bir kamu diploma-
sisi furyası başlattı denebilir.
Bir süredir büyük sıkıntılar yaşayan ABD 
hariciyesi, Obama’ya can simidi gibi sa-
rıldı ve atağa kalktı. Kenyalı ataları ile 
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Afrika’yla, orta adı ile Müslümanlarla, 
rengi ile ABD başta olmak üzere siyah-
larla, sosyal arka planı ile alt ve orta sınıf-
larla, gençliği ve tarzı ile gençlerle, kam-
panyasında kullandığı teknoloji harika-
sı twitter ve internet imkanları ile yine 
gençlerle iletişim kurmayı başaran Oba-
ma, dış politikada gerileme dönemine gi-
ren kamu diplomasisine taze kan getirdi. 
ABD’nin dışarıda elini son derece rahatla-
tan Obama’nın bizatihi kendi kimliğinin 
kullanılması geçen yılın en önemli diplo-
masi atağı olmaya aday.
Obama’nın dış politika hamlelerinin 
önemlilerinden biri de ABD siyaset gele-
neğinde örneğine rastlanan “özel temsil-
ci” modelini canlandırması oldu. Bu tavır 
Obama’nın birçok konuda hariciye kori-
dorlarının bürokratik engellerini aşmayı 
hedeflediğini ve konulara doğrudan mü-
dahil olma isteğini gösteriyordu.
Devasa bir bürokratik makine olan ABD 
Hariciyesi, bu büyüklüğünün yanı sıra, 
bölge ve konuya göre oluşturulan tasnif 
sistemi ile bazen çok görünür konuları ka-
çırabiliyordu. Ayrı alanlar arasındaki çat-
laklarda kaybolan konular ise orta vade-
de krize dönüşebiliyordu. Buna en güzel 
örnek dışişlerinde Avrupa bölgesinde yer 
alan Türkiye masası ile Yakındoğu bölge-
sine düşen Irak masası arasında özellikle 
K. Irak ve PKK konularında yaşanan ileti-
şimsizliktir. Obama, İran, Afganistan, Or-
tadoğu Barış Süreci ve enerji gibi konular-
da son derece güçlü isimleri göreve getire-
rek, hem dışişleri bakanının elini rahatlat-
tı, hem belli konulara doğrudan dahil oldu 
hem de eşgüdüm sorunlarını aşmaya çalış-
tı. Bu konuda istenilen sonuç elde edileme-
se de (özellikle Afganistan örneğinde) kıs-
men başarılı olduğu söylenebilir.
Obama diplomasisinin en önemli özellik-
lerinden biri de diyalog ve iletişime verilen 
önem oldu. Bush döneminde restleşme, 
tecrit, aşağılama, tehdit ve işgal gibi yön-
temlerle çalışan ABD yönetimi, kriz gerek-
tirmeyen konuları dahi krize dönüştürebi-
liyordu. Obama bu anlamıyla ABD diplo-
masisine nezaketi geri getirdi denilebilir. 

Bunun yanı sıra sorunları kriz haline gel-
meden üst düzey diyalogla çözme eğilimi 
bir yöntem olarak Obama yönetimince ba-
şarılı şekilde kullanıldı. Bu konuda Türkiye 
ile Ermenistan arasında imzalanan proto-
kollere Bakan Clinton ve apar topar Zürih’e 
giden Bakan Yardımcısı Gordon düzeyin-
de doğrudan müdahil olan Obama yöne-
timi, görüşmelerin krize dönüşmemesinde 
rol oynadı. Benzer bir müdahale yine Kü-
resel Isınma Zirvesi’nde Çin ile ilişkide gö-
rüldü. Bu tür müdahaleler ABD’nin yete-
rince krizi olan dış politikasına yeni krizler 
eklenmesini engelledi.

Ortadoğu’da başarısız
Tüm bunların yanı sıra Obama’nın ilk ay-
lardaki dinamizmi, enerjisi ve kararlılı-
ğı yıl sonuna doğru biraz azalmış ve ör-
selenmiş göründü. Bunda da İsrail, İran, 
Afganistan ve küresel ısınma konularında 
konulan hedeflerin tam olarak yerine ge-
tirilememesinin payı var.
Özel olarak konulara bakmak gerekir-
se Ortadoğu barış sürecine vaziyet etme-
si için George Mitchell gibi duayen bir is-
min atanması henüz istenilen sonucu ge-
tirmedi. Ortadoğu Barış Süreci’nde gerek 
Washington’da ABD iç siyasetinden kay-
naklanan dengeler gerekse de İsrail’in iç 
ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar ne-
deniyle istenen adımların atılması bir 
yana, yerleşimcilerin durumu gibi bazı 
konularda geri adım atıldı.
Obama yönetiminin İsrail konusunda net 
bir tavır almaması, kararlı görünmeme-
si, zaman zaman karışık mesajlar verme-
si, Gazze’deki insani kriz karşısında ses-
siz kalması, İsrail’i eleştirme konusunda 
sessiz kalması, Hamas konusunda hala 
Bush’tan miras kalan tecrit tavrını sürdür-
mesi, Suriye konusunda yeterince cesur 
olmaması, Müslümanlara seslenme ko-
nusunda kazandığı artı puanların kaybı-
na yol açtı. Obama’nın barış süreci konu-
sunda kendi yönetimini iknada dahi so-
runlar yaşaması ise bu alanda fazla umut-
lu olmaya meydan vermiyor.
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AFPAK çözüm olmadı
Obama’nın Afganistan konusundaki tavrı 
da bir diğer sorunlu noktayı oluşturuyor. 
İktidarının ilk ayında konuyla ilgili bir 
komisyon kuran, ilk elden konuya eğilen 
Obama, somut adımlar atma noktasında 
henüz bir varlık gösteremedi.
Her ne kadar sivil uzman sayısının artı-
rımı ile kalkınma ve yardım konusunda 
adım atacağı mesajı verse de, Taliban’la 
ne düzeyde mücadele edip, ne düzeyde 
uzlaşacağı konusunda zihni net olmayan 
Obama, bu ülkedeki ABD askerini 100 
bine çıkararak, Afganistan’da krizin daha 
alevlenmesine yol açtı.
Başarısız seçimler, Karzai kabinesinin gü-
venoyu alamaması, sürekli artan can kay-
bı ile zor anlar yaşayan Obama, 2009’da 
bu alanda mesafe alamadı.
Her ne kadar Türkiye de dahil olmak 
üzere Taliban’la ABD arasında uzlaşma-
yı sağlamaya çalışan ülkeler mevcut olsa 
da Obama’nın Afganistan karnesi, söyle-
min aksine savaşı öne çıkaran bir izlenim 
oluşturdu. AFPAK stratejisi ile Pakistan’ı 
da Afganistan’daki krize eklemleyen Oba-
ma yönetimi, Pakistan’ı adım adım istik-
rarsızlığa sürüklemeye ise devam ediyor. 
Hindistan’la ilişkilerini stratejik ilişki dü-
zeyine taşıyan ABD, Pakistan’da ise son de-
rece tehlikeli bir strateji izleyerek adeta ba-
şarısızlığını yapısal hale getirmek üzere.
Obama yönetimi’nin tedirgin eden asıl 
tavrı ise İran konusunda. İran’la önce dip-
lomasi öne çıkarılarak olumlu bir hava 
yaratıldı. Ancak Merkez Ordusu Komu-
tanı David Petraeus gibi üst düzey subay-
ların askeri müdahale ihtimalini masaya 
koyması ile neredeyse başlangıç noktası-
na geri dönüldü.
İran’ın yaz aylarında gerçekleşen tartış-
malı seçimlerine doğrudan müdahil ol-
mayan Obama yönetimi, burada kazan-
dığı puanları İran’a uygulanması planla-
nan yaptırımlar konusunda aceleci davra-
narak kaybetti. Nükleer silahsız bir dün-
ya sloganı ile yola çıkan Obama yönetimi-
ni de bu alanda muhtemel bir kriz bek-

liyor. Irak konusunda düşük yoğunluk-
lu bir yıl geçiren ABD, SOFA anlaşmasını 
takiben, çekilme vaadi ile puan kazandı. 
Irak’ta nispi bir istikrarı Bush’tan devra-
lan Obama bu yapıyı koruyarak, geliştir-
meye çalıştı. Ancak 2010’da Obama açı-
sından en büyük imtihan şüphesiz tedri-
ci yükselen Yemen krizi konusunda alaca-
ğı tavır olacak.

Türkiye ile bahar ayları
Türkiye açısından Obama dönemi bir sü-
redir devam eden Türkiye-ABD ilişkile-
rindeki sürekli kriz haline son verilme-
si anlamına geldi. Obama’nın ilk kıtalara-
rası ikili ziyareti için Türkiye’yi seçmesi, 
model ortaklık yaklaşımı temelinde ileri 
ve üst düzey ilişkilere önem veren diya-
log sürecinin öne çıkarılması, ilişkilerin 
çeşitlendirilmesi konusunda görüş birli-
ğine varılması umut verici gelişmeler ola-
rak kaydedildi. ABD tarafının Türkiye’de 
tavrını demokratikleşmeden yana ve net 
olarak koyması ise karşılıklı güveni artırı-
cı bir rol oynadı.
Türk-Amerikan ilişkilerinin en önem-
li kriz noktası ise Türkiye-İsrail ilişkile-
rindeki gerginlik oluşturdu. Obama yö-
netimi içinde dahi tartışmalara yol açan 
Türkiye’nin tavrı ABD tarafında olum-
suz olarak görüldü ancak bu olumsuzluk 
ilişkilerin zedelenmesine değecek kadar 
önemsenmedi. ABD’nin anlaşmazlıkla-
rı dondurarak ya da tecrit ederek, işbirli-
ği alanlarını ise öne çıkarıp güçlendirerek 
izlediği yöntem Türkiye örneğinde başa-
rılı olarak muhtemel krizleri engelledi.
2010 yılında Türk-Amerikan ilişkileri-
ni etkileyecek en önemli risk faktörleri 
ise Türk-Ermeni ilişkileri ve protokolle-
rin gidişatı, Türkiye-İran ilişkilerinin sey-
ri ve Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerilim 
olmaya aday. Yine ikili ilişkilerin gelişti-
rilmesinde öne çıkacak alanlar ise ekono-
mik işbirliği, Türkiye’nin Afganistan’daki 
rolü, Türkiye-Suriye ilişkileri olacak  
Açık Görüş, 7 Şubat 2010
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SETA ETKİNLİK

Wexler: “Türkiye-ABD İlişkileri 
Artık Daha Dürüst ve Güçlü 
Temeller Üzerinde Duruyor”

SETA Vakfı Washington Ofisi tarafından 
düzenlenen “Model Ortaklık: Türkiye-
Amerikan İlişkilerine Yaratıcı Yaklaşımlar”  
başlıklı panelde konuşan ABD Temsiciler 
Meclisi	 Eski	 Üyesi	 ve	 Center	 for	Middle	
East Peace adlı düşünce kuruluşunun baş-
kanı Robert Wexler, Türk-Amerikan ilişki-
lerinin bugün gelinen noktada her zaman-
kinden daha güçlü ve dürüst temeller üze-
rinde durduğunu söyledi.
İki ülke ilişkilerinin ortak kazanım-
lar doğrultusunda son yıllarda büyük 

ivme kazandığını belirten Wexler “Türk-
Amerikan ilişkileri artık gerçek ortak çı-
karlar üzerinde gelişiyor. Bundan üç bu-
çuk dört yıl once böyle bir toplantı-
da PKK ile ilgili konuşuyor olurduk ve 
Türkiye’de büyük bir çoğunluk ABD’yi, 
PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarının 
sona erdirilmesindeki çabaları yetersiz ol-
duğu düşüncesiyle suçluyor olurdu. Bu 
konuda  bugün karşılıklı işbirliği her iki 
ülke tarafından saygınlıkla karşılanan bir 
seviyeye gelmiştir” diye konuştu.

Tarih: 17 Şubat 2010
Yer: SETA Washington

Konuşmacı

Robert WEXLER, Center for Middle East Peace Başkanı

SETA
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 “Türk Liderler Övgüyü Hakediyor”
 Konuşmasında Türkiye-Ermenistan iliş-
kilerine değinen Wexler, iki ülke arasın-
daki ilişkilerde gelinen noktanın sevindi-
rici olduğunu ifade ederek, her iki ülke-
nin liderlerinin  de barış için büyük risk-
ler aldığını ve övgüyü hak ettiklerini söy-
ledi. Wexler, “Bu konu ABD’deki sosyal 
güvenlik tartışması gibi. Büyük riskler ta-
şıyor. Dünyada az sayıda lider bu riskle-
ri alabilir. Barış için her iki tarafta da li-
derler sadece dış politika değil iç politi-
ka açısından da bu büyük riskler alıyor-
lar. Bu anlamda hem Cumhurbaşkanı Gül 
hem de Başbakan Erdoğan övgüyü hake-
diyor” dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komitesi’nde gelecek ay görüşülecek olan  
Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı’nın, 2010 
yılı Türk-Amerikan ilişkilerine yansıma-
larının ne şekilde olacağına dair değer-
lendirmelerde de bulunan Wexler, bu ko-
nuya Amerikalı yöneticilerin hassasiyet-
le yaklaşmaları gerektiğine işaret ederek, 
“Geçmişte yaşanan acıya büyük saygı du-
yuyorum.  Öte yandan sorulması gereken 

soru şu: Nisan 2010’da Kongre geçmiş-
te yaşanmış bir olayı yeniden ele alırken 
bu hangi amaca, hedefe hizmet edecek? 
Bu aynı zamanda duygusal bir tartışma. 
Buna şüphe yok” diye konuştu.
 
“Türkiye’nin Batıdan koptuğu 
düpedüz yanlış bir saptama”
Wexler, ABD’deki Amerikalı Türklerin 
kendisine Türkiye’nin Batı’dan uzaklaştığı 
ve laiklik ilkesinden farklı bir yöne doğru 
ilerlediği endişelerini aktardıklarını ifade 
ederek bunun düpedüz yanlış bir saptama 
olduğunu söyledi. Wexler başörtüsü so-
runun, Batı’dan uzaklaşma doğuya yakın-
laşma iddiasına yönelik yaşanan tartışma-
larda yeralmasına rağmen, ABD’de bu ko-
nunun özgürlükler bağlamında ele alındı-
ğını belirterek Amerikalıların bunu anla-
malarının zor olduğunu söyledi. Wexler, 
“Amerika’da yaşayan birçok Türk arka-
daşım Türkiye’nin laiklikten kopup fark-
lı bir yöne ilerlediği endişelerini yaşı-
yordu. Türkiye’ye her gittiğimde bunun 
Amerika’yı ilgilendiren bir konu olup ol-
madığını anlamaya çalıştım ancak sonuç 
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olarak deliller ikna edici olmaktan uzaktı. 
Bence Türkiye’nin Batı’dan kopup doğuya 
yöneldiği düpedüz yanlış bir saptamadır. 
Bu görüşler de genellikle taraflı ve önyar-
gılı diğer konuların etkisindeki varsayım-
lardan kaynaklanıyor” dedi.
Wexler, Türkiye’deki muhalefet partilerin-
de ise batı ve ABD karşıtlığının belirgin 
olduğunu belirterek bu partilerin söylem-
lerinin ABD tarafından bölgede süregelen  
uluslararası ilişkilere zarar verici nitelikte 
görüldüğünü söyledi.  
 
“Washington, Kudüs, Avrupa 
Türkiye üzerine daha derin 
düşünmeli”
Türkiye’nin İran ile ilgili politikaları-
nın tamamına evet dememekle beraber 
İran’la yakınlaşmasının uzun vadede ka-
zanımları da beraberinde getireceğini ifa-
de eden Wexler,  bunun uluslararası çev-
relerde de iyi algılanması gerektiğine dik-
kat çekti. Wexler sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Türkiye’nin İran’la yakınlaşmasının 
uzun vadede Türkiye’nin Batı’dan kopma-
sı olarak algılaması yanlış. Bu yakınlaşma-
nın Washington’da, Kudüs’te, Almanya’da 
Fransa’da, Brüksel’de daha derin bir dü-
şünce şekli çerçevesinde algılanması gere-
kiyor. Türkiye’nin Orta Doğu’daki bu yeni 
etkin arabulucu rolünü nasıl pozitif yön-
de kullanabiliriz? Sorulması gereken soru 
budur.” diye konuştu. Wexler, Türkiye’de 
hükümette görev alan bakanların Avru-
pa Birliği’ne tam üyelik konusuna kararlı-
lıkla bağlı olmalarının batıdan uzaklaşıl-
madığının bir diğer ispatı olduğunu be-
lirterek Türkiye’nin doğu ve batının kar-
şı karşıya geldiği değil, doğu ve batıyı bu-
luşturan bir ülke olma özelliğine de dik-
kat çekti.
 
“Türkiye Suriye’nin değil, Suriye 
Türkiye’nin etkisi altında”
Konuşmasında Suriye-İsrail ilişkilerinde 
Türkiye’nin arabuluculuk görevine ilişkin 
değerlendirmelerde de bulunan Wexler, 

barış sürecinin başarısı için öncelikli ola-
rak Suriye’nin İran ekseninden çıkartıl-
ması gerektiğinin düşünüldüğünü ancak 
bir sonraki adımda ne yapılacağının tartı-
şılmadığını, bir sonraki adımda Suriye’nin 
nereye gideceği sorusuna cevap verileme-
diğini söyledi. Wexler, Türkiye’nin rolü-
nün bu anlamda büyük bir fırsat oldu-
ğunu belirterek “Ancak insanlar Suri-
ye Türkiye’ye değil, Türkiye Suriye’ye yö-
neliyor gibi bir fikri öne sürüyorlar ki bu 
neredeyse imkansız.  Türkiye’nin sürek-
li büyüyen dinamik ekonomisi, gelişmek-
te olan demokrasisi ve bölgenin en etkili 
aktörlerinden birisi olarak Suriye’nin etki 
alanına girdiğini düşünmek  mantığa ay-
kırı” diye konuştu.
 
“Türkiye Gazze’ye İnsani Yardımda 
Rol Oynayabilir”
Türkiye-İsrail ilişkisinin gerek her iki ülke 
gerekse de ABD için çok önemli olduğu-
nu vurgulayan Wexler, Türkiye ve İsrail 
yönetimlerinin bunun bilincinde olduk-
larını söyledi. Wexler, İsrail’in Türkiye’nin 
Gazze’ye insani yardımdaki rolünü dü-
şünmesi gerektiğini belirterek Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’de yaşa-
nanlar ve Hamas bağlamındaki görüşle-
rine katılmadığını ancak Gazze’ye insa-
ni yardım konusundaki  heyecanını an-
ladığını ve bunu haklı, adil ve dürüstçe 
bulduğunu söyledi. Wexler, Türkiye’nin 
Gazze’ye insani yardım konusunda oy-
nayacağı rolün Türkiye ve İsrail arasın-
da yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde 
bir köprü  vazifesi görebileceğine de dik-
kat çekti.
Wexler son olarak gerek Başkan Oba-
ma, gerek Başkan Yardımcısı Joe Bi-
den ve gerekse de Dışişleri Bakanı Hil-
lary Clinton’un Türk-Amerikan ilişkile-
rine çok büyük önem verdiğini belirterek 
göreve geldikleri günden bugüne kadar 
Türklerin seçimlerden önce yeni ABD yö-
netiminin Türkiye’ye yönelik tavrının ne 
olacağı konusundaki endişelerini giderici 
bir politika ortaya koyduklarını söyledi 
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Gündem, 19 Şubat 2010
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Yeni Şafak, 19 Şubat 2010
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Kafkasya’daki yeni düzende yer almak is-
teyen ülkeler arasında Rusya ve ABD’nin 
yanı sıra İsrail’den Fransa’ya, İran’dan 
Hindistan’a birçok ülkenin hesabı var. 
Bu hesabın da basitçe ‘bölgede istikrar’ 
olmadığını söylemeye gerek dahi yok. 
Böyle bakıldığında Ermenistan’ın Türki-
ye üzerinden Batı ile entegrasyonu ABD 
için olumlu bir gelişme.

ABD’deki Türk uzman, gazeteci, siya-
setçi ve diplomatlarını aylarca uğraştı-
ran soykırım tasarısı tartışmaları dö-
nemi yine açıldı. Kongre’nin alt kana-
dı Temsilciler Meclisi Dışişleri Komis-
yonu Başkanı Kaliforniya Milletvekili 
Howard Berman’ın, ABD Yönetimi’nin 
1915 Olayları’nı soykırım olarak tanı-

masını isteyen 252 numaralı karar tasa-
rısını 4 Mart’ta komisyonda oylatma ni-
yeti olduğunu açıklaması, zaten karma-
şık olan Türkiye-Ermenistan ilişkileri-
ni daha karmaşıklaştırdı. Türkiye ile Er-
menistan arasında imzalanan protokol-
lerin hayata geçirilmesi konusunda or-
tak bir zeminin oluşmaması zaten ye-
terince gerginliğe yol açarken, buna bir 
de karar tasarısının eklenmesi dengele-
ri de iyiden iyiye değiştirmiş görünüyor. 
Ancak tartışmanın bu yıl geçen yıllarda-
kinden biraz daha farklı olduğunu söy-
leyebiliriz. Öncelikle tasarıyla ilgili du-
rumun ne olduğuna ve bu duruma na-
sıl gelindiğine kısaca göz atmakta yarar 
var. ABD Kongresi’nin her iki kanadında 
da 24 Nisan tarihinin ABD Yönetimi ta-

SETA YORUM

Soykırımın Jeopolitiği
Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerin hayata geçirilmesi konu-
sunda ortak bir zeminin oluşmaması yeterince gerginliğe yol açarken, buna bir de 
karar tasarısının eklenmesi dengeleri de iyiden iyiye değiştirmiş görünüyor. 

NUH YILMAZ
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rafından soykırımı anma günü olarak ta-
nınmasını, başkanın da 24 Nisan tarihli 
konuşmasında soykırım kelimesini kul-
lanmasını isteyen karar tasarısı her yasa-
ma döneminde farklı içeriklerle günde-
me geliyor. Şu anda gündemde olan ta-
sarı Ermeni Lobisi’nin önemli isimle-
rinden Adam Schiff tarafından 17 Mart 
2009’da Temsilciler Meclisi’ne sunulan 
ve halen 435 üyeli Meclis’te 137 destek-
çisi bulunan karar tasarısının herhan-
gi bir yaptırım gücü bulunmuyor. Tasa-
rının Temsilciler Meclisi’nin görüşünü 
yansıtması için alt komisyondan geçtik-
ten sonra, Meclis gündemine alınması, 
akabinde Meclis Genel Kurulu’nda oyla-
narak kabul edilmesi gerekiyor. 2007 yı-
lında Komisyon’dan geçen tasarı, Meclis 
Başkanı Nancy Pelosi tarafından günde-
me alınmamıştı.

Neden şimdi?
Nisan ayının 24’ü yaklaştıkça ABD 
Kongresi’nde etkin Ermeni Lobisi’nin ha-
reketlenmesi her yıl yaşanan bir durum. 
Özellikle seçim yıllarında bu hareketlen-
menin sonuç üretmesi daha da ihtimal 
dahilindedir. Ancak bu yıl Ermenistan 
ile Türkiye arasında devam eden protokol 
müzakereleri nedeniyle tasarının komis-
yonda görüşmeye açılması biraz sürpriz 
oldu. Bu sürprizin dahili ve harici bir çok 
nedeni var. Öncelikle ABD içi sebeplere 
bakarsak, en önemli sebebin Demokrat-
ların kalesi Massachusetts eyaletinin efsa-
nevi senatörü Ted Kennedy’nin ölümüyle 
boşalan koltuğa bir Cumhuriyetçi’nin se-
çilmesi oldu. Obama’ya önseçimler sıra-
sında zafer kazandıran desteğiyle bilinen 
Kennedy, bu sefer ölümüyle Obama’ya 
daha başkanlığının ilk yılında ilk se-
çim yenilgisini tattırmış oldu. Bu yenil-
gide Obama’nın 24 Nisan’da soykırım ke-
limesini kullanmamasına tavır koyan Er-

meni kökenli seçmenlerin kızgınlığının 
da payı olması, seçim bölgesinde Erme-
ni kökenli vatandaş bulunan tüm Kong-
re üyelerini alarma geçirdi. Daha öncele-
ri tasarıyı gündeme almayacağını belir-
ten Berman’ın, ani tavır değişikliğinde-
ki en önemli etken de kendi seçim bölge-
sindeki Ermeni seçmenlerin gazabına uğ-
rayacağından korkması. Ancak bu sade-
ce Berman’ı harekete geçiren sebep olarak 
kayda geçirilmeli.

Kongre işi dengeler değişti
Bunu destekleyen birçok yan sebep 
de mevcut. Bunlara da kısaca değin-
mek gerekirse: Temsilciler Meclisi’ndeki 
Türk Dostluk Grubu Eşbaşkanı Robert 
Wexler’ın ocak ayı başında Kongre’den 
ayrılarak bir düşünce kuruluşunun ba-
şına geçmesi Türkiye’nin etkinliğini za-
afa uğrattı. Kongre’de son derece etki-
li, siyasi vizyonu olan, İsrail Lobisi’nin 
özellikle sol kanadı üzerinde etkisi bi-
linen Wexler’ın yeri henüz doldurula-
madı. Bunun yanı sıra yine Kongre’de 
daha önce Pelosi üzerinde etkisi bilinen 
ve 2007 yılında yaptığı son dakika mü-
dahalesi ile tasarının Genel Kurul’a gel-
mesini engelleyen emektar isimlerden 
Jack Murtha’nın hastalığı nedeniyle bir 
süre Kongre’den uzak kalması ve niha-
yetinde ölümü bir diğer önemli sebep. 
Türkiye’nin tezlerini savunan önem-
li bazı isimlerin kendi seçim bölgele-
rinde Ermeni Lobisi’nin desteğine sa-
hip isimlerle mücadele etmek zorunda 

Washington’daki haleti ruhiye 
Türkiye’nin fırsat bulur bulmaz 
protokolleri tıkayacağı varsayımı-
na dayanıyor.”

“  
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olmaları ise Berman’a desteği artırıyor. 
Yine Türkiye’ye destek veren bazı önemli 
isimlerin bu yasama yılı sonunda emek-
liye ayrılacak olması da Berman’ı hareke-
te geçiren etkenlerden biri. Ayrıca gerek 
sağlık sistemi gerek Afganistan konu-
sunda Kongre’de zor anlar yaşayan Oba-
ma Yönetimi de bir de bu konuda Kong-
re ile karşı karşıya gelmek istemiyor. 
Türkiye’nin İsrail’le yaşadığı gerginlikten 
rahatsız olan, daha önce Türkiye lehinde 
davranan İsrail Lobisi’ne yakın isimlerin 
şimdi daha mesafeli konuşması, Türkiye 
aleyhinde davranmasalar bile, lehinde de 
davramayacakları mesajını vermeleri de 
önemle kayda geçirilmeli. Tüm bunların 
birleşimi Berman’ın tavrını biraz kolay-
laştırıyor gibi.

Obama yönetiminin tavrı
Şu ana kadar tasarı konusunda Kongre’de 
önemli faaliyetlerde bulunulmuşsa da, 
tasarıyı asıl durduran güç Beyaz Saray 
olagelmiştir. Bu Bill Clinton döneminde 
de, George W. Bush döneminde de böyle 
olmuştu. Şu anda durumu Türkiye aley-
hine çeviren en önemli gelişme Barack 
Obama’nın bu konuda Clinton ya da 
Bush gibi davranmamaya meyilli olma-
ması. Beyaz Saray sakini Obama’nın se-
çim kampanyası döneminde soykırım id-
dialarını tanıyacağı sözü vermesi, dahası 
bu sözü sadece basit bir kampanya mal-
zemesi olarak görmeyip ahlaki bir sorun 
olarak algılamasıdır. Bu açıdan bakıldı-
ğında 2009’da Obama’nın soykırım ifa-

desini kullanmaması Türkiye açısından 
önemli bir başarıdır. Ancak Obama da 
kendi ahlaki duruşundan taviz verme-
mek için, verdiği sözü tevil ederek ara-
da bir yol bulmaya çalışmış ve Ermeni-
leri de kısmen memnun edebilecek Metz 
Yegern ifadesini kullanmıştı. Obama 
Yönetimi’nin bu ara formüle razı olma-
sının sebebi Türkiye’nin Ermenistan’la 
ilişkiler konusunda adım atacağı sinyali-
ni vermesiydi. 24 Nisan sonrası ABD Yö-
netimi ilişkilerin normalleşmesi konu-
sunun uzamasından rahatsızlığını muh-
telif platformlarda dile getirmiş, bu ne-
denle de ekimde Zürih’te protokollerin 
imzalanması sürecine aktif destek ver-
mişti. Türkiye’nin bu süreçteki tavrı ise 
Washington’da sürekli bir tedirginlikle 
karşılanıyor. Washington’daki haleti ruhi-
ye Türkiye’nin fırsat bulur bulmaz proto-
kolleri tıkayacağı varsayımına dayanıyor. 
Şu anda geldiğimiz noktada ise Ermenis-
tan Anayasa Mahkemesi’nin protokolle-
ri şerhli kabulü Washington tarafından 
memnuniyetle karşılanıyor, Sarkisyan’ın 
istediği an prokolleri onaylatacağı bir du-
ruma erişildiği için adım atma sırasının 
Türkiye’ye geldiği düşüncesi hakim du-
rumda. Bu nedenle de şu anda ortaya çı-
kan tıkanmada Türkiye sorumlu olarak 
görülüyor. Türkiye’nin tasarı konusunda-
ki en büyük silahı Beyaz Saray’ın şu anda 
gelişmeleri bu şekilde okuması Türkiye 
için 24 Nisan konusundaki en büyük risk 
faktörünü oluşturuyor.

İsrail lobisi etkili mi?
Kongre’de İsrail Lobisi olarak tanına-
gelen farklı çıkar gruplarının bu konu-
da Türkiye’yi desteklediği konusunda 
genel bir anlayış hâkim. Bazı açılardan 
bu iddianın doğru olduğunu kabul et-
mek gerekir. Ancak 2007 yılında Dışişle-
ri Komisyonu’ndaki oylamada, başta Ko-

Söz konusu Kafkasya olduğun-
da gelişmelerin etik temelli yakla-
şımlardan ziyade enerji, ulaşım, 
jeostrateji gibi terimlerle anlaşıl-
ması çok daha gerçekçi.”

“  
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misyon Başkanı Tom Lantos olmak üze-
re Musevi kökenli temsilcilerin 8’inden 
7’si tasarı lehinde oy kullanmıştı. Ayrıca 
yine Boston çevresinde ana damar İsrail 
Lobisi’nden kopan çevreler soykırım ta-
sarısına destek vermek bir yana bu konu-
daki çalışmalara da katılıyor. Bu neden-
le İsrail Lobisi’nin etkisini bu aritmetik 
üzerinden hesaplamak yanıltıcı olur. Bu 
konuda asıl büyük risk Türkiye’nin İsrail 
konusundaki tutumundan rahatsız olan, 
özellikle Obama’nın ikinci halkasın-
da yeralan bazı isimler ile Dışişleri’nde 
daha önce Türkiye lehinde davranan 
bazı önemli isimlerin, bu süreçte tarafsız 
kalması ya da zaman zaman Türkiye’nin 
tezleri aleyhinde davranması. İsrail Lo-
bisi olarak bilinen toplamdan ziyade bu 
tür isimlerin rahatsızlığı kısa vadede 
Türkiye açısından sorun çıkarma potan-
siyeline sahip, orta vadede ise bu rahat-
sızlığın daha kalıcı olumsuz etkilere dö-
nüşme riski var. 

Asıl sorun ikmal yolu mu?

Bu gelişmelerin tamamı göz önüne alın-
dığında ortaya ABD açısından etik te-
melli bir diplomatik manevra resminin 
çıktığı görülüyor. Ancak bu yaklaşım 
Obama’nın genel realist diplomasisi gö-
zönüne alındığında çok da inandırıcı de-
ğil. Hali hazırda protokoller konusunda 
aktif olan tüm ülkelerin Kafkasya’da ku-
rulma sancısı çeken yeni statüko konu-
sunda ayrı planı olduğu, yeni durumun 
oluşumunda pay sahibi olmaya çalıştı-
ğı açık. Söz konusu Kafkasya olduğun-
da gelişmelerin etik temelli yaklaşım-
lardan ziyade enerji, ulaşım, jeostrateji 
gibi terimlerle anlaşılması çok daha ger-
çekçi. Bu nedenle Kafkasya’daki yeni dü-
zende yer alamak isteyen ülkeler arasın-
da Rusya ve ABD gibi doğrudan müda-

hil ülkelerin yanısıra İsrail’den Fransa’ya, 
İran’dan Hindistan’a birçok ülkenin he-
sabı olduğu ortada. Bu hesabın da ba-
sitçe ‘bölgede istikrar’ olmadığını söy-
lemeye gerek dahi yok. Bu çerçevede 
konuya yaklaşıldığında, Ermenistan’ın 
Türkiye üzerinden Batı ile entegrasyo-
nu ABD için son derece olumlu bir ge-
lişme. Ancak aynı şekilde Gürcistan sa-
vaşından sonra ikmal yolları kesilen 
müttefiki Ermenistan’ın nefes alması da 
Rusya’nın da önceliği. Tam da bu açı-
dan neredeyse hiçbir konuda uzlaşama-
yan bu iki ülkeyi bir araya getiren baş-
ka planlara da dikkatlice bakmak gere-
kiyor. Protokoller nedeniyle Türkiye’nin 
Azerbaycan’la arasının açılması, hem 
Rusya’nın uzun vadeli enerji hesapla-
rı açısından hem de İsrail’in Türkiye’nin 
Ortadoğu açılımına alternatif geliştirme-
si açısından memnuniyetle takip edili-
yor. Aynı şekilde ABD’nin artık iyice bu-
naldığı Afganistan’da ikmal yolları arayı-
şına girişmesi, bunun en pratik, en hız-
lı ve en kolay alternatifi olarak da halen 
kapalı bulunan Kars-Gümrü-Tiflis-Bakü 
demiryolunu değerlendirmeye alması-
nın üzerinde önemle durmak gerekiyor. 
Bu demiryoluna alternatif olarak inşaatı-
na başlanan Kars-Tiflis-Bakü demiryolu 
hattının en erken 2012 sonunda hizmete 
açılmasının öngörülüyor olması, yakın-
da Afganistan’daki toplam asker sayısı-
nı 100 bine tamamlayacak ABD için ade-
ta hoşgörülemez bir zaman kaybı yaratı-
yor. Halen hazır durumdaki demiryolu-
nun açılması için gereken şey sadece Er-
menistan ile Türkiye arasında ilişkilerin 
normalleşmesi ve sınırın açılması. Ha-
len Kongre’de hazır bekleyen 1915 Olay-
ları ile ilgili tasarıya hâkim ahlaki dili ya 
da haklılık haksızlık söylemini paranteze 
alıp bir de bu açıdan bakmakta fayda var 
Radikal, 15 Şubat 2010 
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SETA YORUM

Balkanlar’da “Türk” Barışı 

türkiye balkanlar’da yeniden sahne alıyor
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Türkiye’nin yakın çevresi ile ilgili benimsediği sıfır sorun odaklı dış politika sayesinde, Bal-
kanlardaki sorunları çözmeye yönelik barışçıl girişimler hız kazandı. 31 Ocak’ta Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov, Başbakan Erdoğan’ın davetine üzerine Türkiye’yi ziyaret etti. 9 
Şubat’ta Türkiye/Bosna-Hersek/Sırbistan üçlü danışma toplantısı Ankara’da yapıldı ve Tür-
kiye üçlü diyalog girişimlerinde bulundu. 17 Şubat’ta bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı ilk 
tanıyan ülkelerden biri Türkiye olurken, 20 Şubat’ta Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç, 
resmî ziyaret için Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin girişimleri ve bölgedeki aktörlerle kurduğu 
yakın ilişkiler, Balkanlar’daki sorunların diyalog yoluyla ve yapıcı bir biçimde çözümlenme-
si adına atılmış tarihî adımlar olarak kaydediliyor.

Türkiye’nin Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’la yürüttüğü üçlü diyalog 
girişimleri Balkanlar’da adım adım yeni bir düzeni oluşturacak köşe taşları-
nı inşa ediyor. 

BÜLENT ARAS

Balkanlar coğrafi, ekonomik ve kültürel 
anlamda tam bir geçiş bölgesi. Asya’dan 
Avrupa’ya, Baltıklar’dan Akdeniz’e, ge-
niş bir Afro-Avrasya coğrafyasının mer-
kezinde yer alıyor. Bu coğrafyada tarihi 
olarak Doğu-Batı ve Kuzey-Güney hat-
larında ekonomik etkileşim yoğun ya-
şandı. Balkanlar aynı zamanda farklı kül-
türlerin iç içe geçtiği, kaynaştığı bir yer 
oldu. Balkanlar’ın bu çok boyutlu ge-
çiş özelliği bugünkü çok dinli, çokulus-
lu girift yapıyı ortaya çıkardı. Balkan-
lar tarihi olarak Osmanlı dönemi ha-
riç uluslararası sistemin hep çevresin-
de kaldı. Bu coğrafyadan Asya içlerine 

kadar yayılan Büyük İskender’in impa-
ratorluğu, Balkanlar’ı merkezine alma-
dı. Büyük şehirleri Anadolu ve Asya’da 
yer aldı. Aynı durum Roma İmparatorlu-
ğu ve Avusturya-Macaristan imparator-
lukları dönemlerinde yaşandı. Balkanlar 
bu imparatorlukların çevresinde yer aldı. 
Benzer durum halihazırda AB ile yaşanı-
yor. Balkanlar, imparatorlukların ve güç-
lü devlet yapılarının hemen yanıbaşında 
kaos ve istikrarsızlıkla anılageldi.
Balkanlar’ın bu kaotik düzeninin tek is-
tisnası Osmanlı dönemi oldu. Osman-
lı yönetimi altında Balkanlar, imparator-
luğun merkezi haline geldi. Bu dönemde 
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Balkanlar’da istikrar ve refah tesis edil-
di. Bugün Balkanlar’da öne çıkan Sela-
nik, Saraybosna ve Belgrad gibi şehirler 
bu dönemde ortaya çıktı. Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu’nun deyimiyle Sa-
raybosna tüm Balkanlar’ın Osmanlı dö-
nemi deneyiminin bir özeti.
Saraybosna farklı dinler, kültürler ve 
ırkların barış içinde bir arada yaşadığı 
bir şehir oldu. Bu niteliği ile Saraybos-
na halen küçük bir Balkanlar niteliği ta-
şır. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra 
Balkanlar’ı yakan ateşin bu şehirde alev-
lenmesi şaşırtıcı değil. Birlikte yaşama-
nın tam tersi tedbirlerle yürütülen etnik 
temizlik girişimleri Avrupa’nın yanı ba-
şında yüz binlerle ifade edilen Boşnak 
katliamına yol açtı.
Bosna krizini bitiren Dayton Anlaşma-
sı bir ateşkes anlaşmasının ötesine geçe-
medi. Akan kanı durdurmakla birlikte 
Bosna-Hersek’te yaşayan Boşnaklar, Hır-
vatlar ve Sırplar arasında sürdürülebilir 
bir yönetim oluşturamadılar. Dayton’un 
uygulanması için kurulan gözetim meka-
nizması, işlevini yerine getiremedi. Ön-
görülen yönetim modeli etnik toplulukla-
ra yönetimde pay vermekle birlikte, bir-
leştirici değil ayrıştırıcı bir etki oluşturdu.

Türkiye’nin katkısı
Gelinen noktada Dayton süreci tıkandı, 
ülke yönetilemez hale geldi. Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu göreve geldiği ilk aylarda 
Sırbistan ve Karadağ’a iki ziyaret gerçek-
leştirdi. 2010’un bir anlamda Balkanlar’da 
suların ısınacağı bir yıl olacağı öngö-
rüsüyle bu ziyaret trafiği 2009’un sonu-
na doğru ivme kazandı. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Balkan ülkelerine gerçek-
leştirdiği yüksek profilli ziyaretlerle bu 
diplomatik atağı destekledi.
Davutoğlu’nun girişimleriyle Balkanlar’ın 
çatışma jeopolitiğini ters yüz edecek ge-
lişmeler yaşandı. Balkanlar’ı bir çatışma 
coğrafyasına dönüştüren gerilimler dev-
letlerarası güç mücadelelerinin yanı sıra 
Slavlararası rekabet, Hıristiyanlararası 

tansiyon ve İslam düşmanlığı üzerinden 
oluşuyor. Türkiye’nin Medeniyetlerara-
rası İttifak toplantısını Bosna-Hersek’te 
toplaması, Sırbistan ve Karadağ ile ilişki-
lerini geliştirmesi, başkanlığını yürüttü-
ğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ni 
aktif çalıştırmasıyla bu gerilimlerin he-
men hepsinde rahatlamaya yol açtı.
Türkiye’nin Bosna-Hersek, Sırbistan ve 
Hırvatistan’la yürüttüğü üçlü diyalog gi-
rişimleri Balkanlar’da adım adım yeni bir 
düzeni oluşturacak köşe taşlarını inşa 
ediyor. Bosna-Hersek’te tüm bölgenin 
geleceğini tekeli altına alabilecek potan-
siyel sorunun önünü alabilmek için içeri-
de bir uzlaşma zemini aranıyor. Uluslara-
rası topluma ise Bosna-Hersek’in Avru-
pa ve Avrupa-Atlantik yapılarına enteg-
rasyonu konusunda kararlı bir tavır için-
de olmaları çağrısı yapılıyor.

Türkiye Balkanlar’da üst düzey siyasi di-
yalog, çok kültürlü bir arada yaşama, 
ekonomik işbirliği ve herkes için güven-
lik ilkeleri çerçevesinde barışı eksenine 
alan yeni bir düzen kurulması için çaba 
harcıyor. Bölgede barış ve güvenliğin sağ-
lanması için ortak bir bilinç ve birlikte 
çözüm üretme anlayışının gelişmesi yö-
nünde girişimlerde bulunuyor. Balkan 
ülkelerinin bir yanda Türkiye, diğer ta-
rafta özellikle Sırbistan ve Bosna-Hersek 
arasında olmak üzere kendi aralarındaki 
ilişkilerinde gözlenen gelişmeler bu çaba-
ların boşa gitmediğini gösteriyor 
Sabah, 10 Şubat 2010

Balkan ülkelerinin bir yanda Tür-
kiye, diğer tarafta özellikle Sır-
bistan ve Bosna-Hersek arasın-
da olmak üzere kendi araların-
daki ilişkilerinde gözlenen geliş-
meler çabaların boşa gitmediğini 
gösteriyor.”

“  
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1 MART 2010

•	TBMM’de konuşan CHP Grup Başkanvekili 
Hakkı Süha Okay, anayasa değişikliğine destek 
vermeyeceklerini açıkladı. 

•	Ergenekon soruşturması kapsamında 
tutuklanan Albay Dursun Çiçek serbest 
bırakıldı.

•	Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağına 
ilişkin iddianame, Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2 MART 2010

•	Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 
Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, 
Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının 
siyasi intikam olarak değerlendirilmesine 
tepki göstererek, “Bugün yaşananlar bir siyasi 
intikam değil tam tersine millet iradesinden, 
Parlamento’dan, demokratik düzenden ve 
hukuk sisteminden intikam almak isteyenlerin, 
hukuk önünde hesap vermesidir” dedi. 

•	CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin 
Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’de bir darbe girişimini önlemek 
için askerler tutuklanmıyor. Darbe ihtimali 
olmadığı için askerler tutuklanıyor.” dedi.

•	MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 
Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, 
yeni anayasanın 24. dönem TBMM’sinin 
iradesine bırakılması gerektiğini, bunun 
dışındaki görüşleri dikkate almayacaklarını 
ifade etti.

•	“Güney Akım” Doğalgaz Boru Hattı’na dair 
anlaşmayı Hırvatistan da imzaladı.

3 MART 2010

•	“Balyoz Darbe Planı” soruşturması kapsamında 
Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay 
Murat Özçelik, tutuklandı.

•	Cumhurbaşkanı Gül, Kamu Düzeni ve 
Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin 
yasayı onayladı.

•	Anayasa değişikliklerini halkoylamasına sunma 
süresini 120 günden 60 güne indiren yasa 
teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

4 MART 2010
•	İtalya, Hollanda ve Almanya’nın ardından 

Belçika da AB’nin terör örgütü listesinde yer 
alan PKK’ya karşı geniş çaplı bir operasyon 
başlattı. Operasyonlarda Roj TV ve 
Mezopotamya Radyo kapatılırken, aralarında 
PKK Kongra-Gel Başkanı Zübeyir Aydar ve 
Remzi Kartal’ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına 
alındı.

•	ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi 
Ermeni Soykırımını tanıyan 252 sayılı yasa 
tasarısını 22’ye karşı 23 oyla kabul etti. Bu 
gelişme üzerine Türkiye’nin Washington 
Büyükelçisi Namık Tan istişarelerde bulunmak 
üzere Türkiye’ye çağrıldı.

•	TBMM Genel Kurulunda, Hazar Bölgesi 
ve Orta Doğu doğalgazının, boru hattı ile 
Avrupa’ya taşınmasını öngören Nabucco 
Projesinin kabul edilmesine ilişkin tasarı kabul 
edildi.

5 MART 2010
•	Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yargının 

kuşatma altında olduğunu belirten bir açıklama 
yaptı.

•	Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 5–6 
Mart 2010 tarihlerinde Cordoba’da düzenlenen 
Gayrıresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na 
katıldı.

6 MART 2010
•	Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş 

Adamları ve Sanayicileri Konfederasyonunun 
(TUSKON) İstanbul’da düzenlenen Genel 
Kurulunda yaptığı konuşmada, Yargıtay 
Başkanı Hasan Gerçeker’in ‘yapılan 
düzenlemelerle yargı kuşatılmaya çalışılıyor’ 
şeklindeki açıklamalarına değinerek, “Bir defa 
ne yasal uygulamalarla ne de filli uygulamalarla 
bu mümkün değil. Ancak şunu çok rahat 
söyleyebilirim; Türkiye’de yasama da yürütme 
de yargı tarafından kuşatılmıştır. Eğer yasama 
organı 411 ile bir karar çıkartıyor da bu 411 
yok sayılıyorsa yargı tarafından siz bu ülkede 
yasama veya yürütmenin yargıyı kuşatmaya 
çalıştığından bahsedemezsiniz” dedi.
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7 MART 2010
•	Irak’ta genel seçimler gerçekleştirildi. 

Seçimleri, İyad Allavi liderliğindeki el-Irakiyye 
Listesi kazandı.

•	AİHM’nin KKTC’deki eski taşınmaz malları 
için Türkiye aleyhine başvuruda bulunan ve 
pilot dava niteliği taşıyan 8 Kıbrıslı Rum’un 
başvurusunu reddederek, KKTC Taşınmaz Mal 
Komisyonunu yasal iç hukuki organı olarak 
tanıdı.

8 MART 2010
•	Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, referandum 

süresini 120 günden 60 güne indiren yasal 
düzenlemeyi onayladı.

•	Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik 
beldesi Koçyiğit bölgesinde, güvenlik güçlerinin 
arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü 
PKK üyeleri tarafından önceden araziye 
döşenen mayın patladı. Patlamada, 1 asker şehit 
olurken, 3 asker de yaralandı.

•	İspanya’nın 17 özerk yönetiminden biri olan 
Katalonya Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin 
Ermeni iddialarını tanıyan bir karar aldı.

9 MART 2010
•	Arap dünyasının Nobel’i olarak adlandırılan 

“Uluslararası Kral Faysal Ödülü” Suudi 
Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 
törenle Başbakan Tayyip Erdoğan’a verildi.

11 MART 2010
•	Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 

Arınç, Türkiye’de yaşayan azınlıkların ruhani 
liderleri ve cemaat vakıflarının başkanları 
ile İstanbul’da Başbakanlığın Dolmabahçe 
Ofisi’nde bir araya geldi. 

•	Erbil’de Türk başkonsolosluğu faaliyetlerine 
başladı.

•	İsveç Parlamentosu, “Ermeni ve Süryani 
soykırımı” tasarısını kabul etti.

•	Uluslararası Para Fonu (IMF)  ile Türkiye 
arasında yürütülen Stand-by görüşmeleri rafa 
kaldırıldı.

•	ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı “2009 
İnsan Hakları Raporu”nda Türkiye; işkence, 

yargı bağımsızlığı, kadın ve azınlık hakları, 
basın, ifade ve dini özgürlükler konusunda 
eleştirildi. 

14 MART 2010
•	Demokratik Açılım projesi kapsamında 

“Roman Çalıştayı” gerçekleştirildi.
•	Balyoz iddialarını değerlendiren Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Olay ciddidir 
ve bugüne kadar belki yaşanan olayların Türk 
Silahlı Kuvvetleri üzerindeki etkisi açısından en 
önemlilerinden birisidir. Ve en ciddilerinden 
birisidir” dedi.

15 MART 2010
•	AB Genişleme ve Komşuluk Politikasından 

Sorumlu AB Komiseri Stefan Füle 15–16 Mart 
2010 tarihlerinde Türkiye’ye ilk ziyaretini 
gerçekleştirdi.

16 MART 2010
•	Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kamerun’da, 

Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bir araya geldi. 
Görüşmesinin ardından Türkiye ile Kamerun 
arasında resmi pasaportlara karşılıklı vize 
muafiyeti getiren anlaşma ile tarım alanında 
teknik, bilimsel ve ekonomik iş birliğini 
öngören protokol imzalandı.

17 MART 2010
•	YÖK, yeni bir karar alarak, alan içi ve alan dışı 

tercihlerde uygulanacak katsayıyı sırasıyla 0,15 
ve 0,12 olarak belirledi.

•	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 
beraberinde	 bir	 heyetle,	 Sekiz	 Ülke	 Elektrik	
Enterkonneksiyonu Projesi (EIJLLPST) 
çerçevesinde Beyrut’ta gerçekleştirilen 14. 
Bakanlar Toplantısına katıldı.

18 MART 2010
•	CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, 

AKP’nin hazırladığı anayasa değişiklik paketine 
destek vermeyeceklerini açıkladı.

•	5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu TBMM’de 
kabul edildi.

m a r t  1 0
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19 MART 2010
•	İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, “Kafes 

Eylem Planı” iddianamesini kabul etti.
•	Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 

genişletilmiş il başkanları toplantısında, 
“Özür dilenmesi gereken varsa benim Roman 
vatandaşlarımdır. Ben onlardan devlet adına 
özür diliyorum” dedi. 

20 MART 2010
•	Başbakan Tayyip Erdoğan, “Demokratik açılım” 

konusunu görüşmek üzere tiyatro ve sinema 
sanatçılarıyla Beşiktaş’taki çalışma ofisinde bir 
araya geldi.

21 MART 2010
•	“Darfur’un Gelişimi ve İnşası için Donörler 

Konferansı”, İslam Konferansı Teşkilatı’nın 
ev sahipliğinde Mısır ve Türkiye’nin eş 
başkanlığıyla Kahire’de gerçekleştirildi.

22 MART 2010
•	Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 

Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AK Parti 
Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM’de 
düzenledikleri basın toplantısı ile 26 maddelik 
anayasa değişikliği paketini açıkladı.

•	Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Başkanvekili Kadir Özbek, HSYK çıkışında 
gazetecilere anayasa değişiklik taslağı ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, “Elimizdeki metin, 
yargının sorunlarına cevap verecek nitelikte bir 
metin değil. Niye yapıldığı, neden yapıldığı ve 
nasıl bir ortamda hangi düşüncelerle yapıldığı 
konusunda bizim bir takım tereddütlerimiz 
var.” dedi.

•	Afganistan’da görev yapan BM Yardım 
Misyonunun (UNAMA) görev süresi, 23 Mart 
2011 tarihine kadar uzatıldı.

23 MART 2010
•	Türkiye’ye Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 

tarafından ilk resmi ziyaret gerçekleştirildi. 
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın davetlisi olarak 
Ankara’ya gelen IKBY Ticaret Bakanı Sinan 
Çelebi ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

24 MART 2010
•	TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sen, TESK 

ve TZOB tarafından yapılan ortak yazılı basın 
açıklamasında, anayasa değişikliği paketiyle 
gündeme getirilen önerilerin geniş mutabakatla 
çözülmesini bekledikleri, ancak yapılacak 
değişikliklerin önemli olmakla birlikte yeni 
anayasa ihtiyacını tam olarak karşılamadığının 
bilincinde oldukları bildirildi.

25 MART 2010
•	Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(OECD) tarafından yayınlanan raporda, 
Türkiye’de uluslararası ticarette yolsuzluğa karşı 
alınan çaba ve tedbirlerin “memnuniyet verici” 
olduğu bildirildi.

26 MART 2010
•	Ergenekon Davası’nı yürüten İstanbul 13. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nin gönderdiği ve delil 
evraklarının yer aldığı DVD’yi inceleyen 
Emniyet Genel Müdürlüğü, altı sayfalık cevabi 
yazısında Ergenekon yapılanmasının “terör 
örgütü” özelliği taşıdığını ileri sürdü.

•	AB Parlamentosu Karma Parlamento 
Komisyonu Eşbaşkanı Helen Flautre, 
Türkiye’deki anayasa değişikliği tasarısına 
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, anayasanın 
değiştirilme girişimlerini memnuniyetle 
karşıladığını ve desteklediğini belirtti. 

•	BM İnsan Hakları Konseyi, “İslam korkusunu” 
kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

29 MART 2010
•	KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris 
Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde, 
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi 
Taye Brook Zerihoun’un Lefkoşa ara bölgedeki 
resmi ikametgâhında 71. defa bir araya geldiler.

30 MART 2010
•	AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, 

anayasa değişikliği teklifini AK Parti’li 215 
milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanı 
Mehmet Ali Şahin’e sundu.
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•	Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında bir 
mayının patlatılması sonucu 3 asker şehit 
olurken, 2 asker de yaralandı.

•	Türkiye’nin dönem başkanlığını yürütmekte 
olduğu	 Güneydoğu	 Avrupa	 Ülkeleri	 İşbirliği	
Süreci	 (GDAÜ)	 çerçevesinde	 GDAÜ	 Ticaret	
Bakanları Toplantısı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.

•	Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya 
Başbakanı Angela Merkel, İstanbul’da 
düzenlenen Türk-Alman İş Forumu’na 
katıldılar.

•	Sırbistan Parlamentosu 90’ların başındaki 
Bosna Savaşı’nda 8 bin Srebrenica’lının 

katledilmesi nedeniyle özür diledi.

•	Hollanda’da temyiz mahkemesi, “Bosna’nın 
Srebreniça kasabasındaki katliam kurbanlarının 
ailelerinin BM’ye dava açamayacağı“ yolundaki 
Lahey Bölge Mahkemesi’nin kararını onadı. 
Mahkeme gerekçe olarak, “BM’nin uluslararası 
sözleşmelere göre yargılamadan muaf olmasını” 
gösterdi

31 MART 2010

•	BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve 
Almanya, İran’a yeni yaptırımlar üzerinde 
mutabakata vardı.

m a r t  1 0
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SETA ANALİZ

İşgal Altında İstikrar 
Arayışları: Irak Seçimleri 

istikrar arayan ırak’ta kritik seçim
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2003 yılındaki Amerikan işgalinin ardından ortaya çıkan kaos ve şiddet ortamında, Irak’a 
istikrar getirebilecek olan genel seçimler, seçim yasası üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle 
2 ay ertelenerek 7 Mart’ta yapıldı. 26 Mart’ta, seçimleri Irakiye Listesi’yle İyad Allavi’nin ka-
zandığı açıklandı. Sonuçların açıklanmasından bir gün sonra, seçimleri kazanan eski Baş-
bakan İyad Allavi düzenlediği basın toplantısında, çoğunluk hükümeti yerine, geniş katı-
lımlı bir ulusal hükümet kurmaya çalışacaklarını söyledi. Mezhepçi ve etnik çizgiler nede-
niyle kutuplaşan Irak’ta siyasetin kırılgan yapısına, kurulacak olan koalisyon hükümetinin 
olumlu katkı yapması bekleniyor. ABD’nin SOFA Antlaşması gereği geri çekilecek olması-
nın yaratacağı otorite boşluğunu, hükümetin doldurup dolduramayacağı ise henüz ceva-
bı belli olmayan bir soru olarak duruyor.

Irak’ın, bölgenin bir mikrokozmozu olduğu yaklaşımından yola çıkarsak, 
Irak’ın geleceğinin Ortadoğu’nun geleceğiyle ne ölçüde yakından ilintili ve iç 
içe geçmiş olduğunu daha net bir biçimde görebiliriz.

METE ÇUBUKÇU & TAHA ÖZHAN

Irak’ta 7 Mart 2010 tarihinde yapılan ge-
nel seçimler, sadece bu ülkenin değil hem 
bölge ülkelerinin hem de ABD gibi ulus-
lararası güçlerin stratejileri ve gelecek 
projeksiyonları açısından önem taşımak-
tadır. Eski Başbakan Iyad Allavi liderli-
ğindeki Irakiye İttifakı’nın 91 sandalye 
ile kazandığı seçimin sonuçlarına göre, 
şu anki Başbakan Nuri El Maliki’nin Hu-
kuk Devleti İttifakı 89, Irak Milli İttifakı 
70 ve Kürdistan İttifakı Listesi de 43 san-

dalye ile Irak Parlamentosu’ndaki yeri-
ni alacaktır. Bir pazarlıklar ve koalisyon-
lar siyasetine sahne olan Irak, yeni hükü-
metin kuruluş sürecinde de bu mücade-
lelerin yaşandığı bir coğrafya olarak hem 
ABD, hem İran, hem Türkiye ve hem de 
diğer komşu ülkeler tarafından dikkatle 
izlenecektir. Bu nedenle 7 Mart seçimle-
rinin sadece bir Irak seçimi olmadığını 
söylemek ve bu seçimlerin ABD ile İran 
arasındaki denkleme işaret eden, aynı 
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zamanda başta Türkiye olmak üzere di-
ğer bölge ülkelerini de yakından ilgilen-
diren karmaşık bir bulmaca olduğu tes-
pitini yapmak son derece rasyonel bir 
bakış açısını yansıtmaktadır. Irak’ın, böl-
genin bir mikrokozmozu olduğu yakla-
şımından yola çıkarsak, Irak’ın geleceği-
nin Ortadoğu’nun geleceğiyle ne ölçüde 
yakından ilintili ve iç içe geçmiş olduğu-
nu daha net bir biçimde görebiliriz. 
Saddam döneminde olduğu kadar 
2003’le başlayan işgal döneminde de zor 
nefes alan Iraklıların bu seçimlerle hangi 
mesajı vermeye çalıştıkları dikkat çekici-
dir. Herkesin kendi mahallesine oy ver-
diği bir tabloda bile, günün sonunda or-
taya çıkan sonuç, milliyetçi/merkeziyet-
çi bir Irak dileğine işaret etmektedir. Bu 
minvalde, Türkiye’nin başından beri ya-
pıcı bir rolle katkı yapmaya devam ettiği 
Irak’ın siyasal aklının, 7 Mart seçimleri 
zemininde önümüzdeki dönemde daha 
az şiddet/daha çok siyaset denkleminde 
gelişebileceğini söylemek mümkündür.
Irak’ta yapılan seçimler öncesinde yaşa-
nan tartışmalar mercek altına alındığın-
da, ana eksenin yine istikrar arayışı ol-
duğunu görmek mümkündür. Irak, son 
elli yılını istikrara bir türlü kavuşama-
yan, son otuz yılını ise savaşlar ve am-
bargolarla geçirmiş bir ülkedir. Özellikle 
Saddam döneminin son yirmi yılını ne-
redeyse savaşsız geçirmemiş olan Irak, 
Ortadoğu’nun her açıdan mikrokozmo-
zu gibidir. Gerek etnik ve dini yapısı, ge-
rekse de siyasi tarihiyle Irak, Ortadoğu’da 
son yüzyıldır yaşananlara paralel şekilde 
analiz edilebilecek bir örnek konumun-
dadır. Demokratikleşme, mezhep, pet-
rol, milliyetçilik, komşu ülkelerle savaş, 
küresel askeri müdahalelere maruz kal-
ma, insan hakları ihlalleri gibi başlıkla-
rın her birisi Irak örneğinde uzunca ça-
lışmaların konusu olacak kadar malzeme 
barındırmaktadır. 
Irak işgaliyle birlikte bölgedeki siyasetin 
dilinde, alanında ve güçler dengesinde 

yapısal kırılmalar yaşanmıştır. Öncelik-
le Etnik-mezhepçi dil, bölgesel siyasetin 
ana dili olmaya başlamıştır. Ulus-devlet 
sınırlarını aşan etnik ve mezhebi de-
mografinin, siyasi haritalarda çatışma 
tohumlarını yine bu dönemde atma-
ya başladığını görürüz. İkinci olarak, 
Etnik-sekteryan dilin gelişmesinin ta-
bii neticesinde kimlik siyaseti coğrafi sı-
nırları hızla aşarak tartışmaları ve geri-
limleri bütün bölgeye taşımıştır. Son ola-
rak, Amerika’nın işgalden çıkardığı ders-
ler ve yeni stratejiler bağlamında “hege-
monik güç inşasından, yeni güç payla-
şımları” konsepti, bölgesel jeostratejinin 
ana damarı haline gelmiştir. Bu bölge ül-
kelerine yapıcı, barış ve düzen inşa edi-
ci politika imkânı sunarken, diğer yan-
dan da vekâlet savaşlarına neden olabi-
lecek yıkıcı bir alanın açılmasına neden 
olmuştur. Yukarıda sıraladığımız üç so-
nuçtan Ortadoğu siyasetinde yapısal kı-
rılmaların daha da derinleşeceğini çıkar-
mak mümkündür. 
Yapısal kırılmaları doğru okuyabilmenin 
yolu Amerika’nın Irak’ta “kazan-kazan” 
pozisyonunda olduğunu görmekten geç-
mektedir. Başka bir deyişle, Amerika’nın 
Irak işgalinde belli maliyetler ödemesiy-
le, işgalin uzun vadede Amerika’ya açtığı 
stratejik alanları birbirinden ayırt etme-
miz gerekmektedir. Gelinen son nokta-
yı şu sualle de anlamaya çalışmak müm-
kündür: 2010 itibariyle Amerika’nın 
Irak’ta varlığı ile yokluğu neleri değiş-
tirecektir? Mesela SOFA gereği çekilme 
takvimi uygulansa, 2012 itibariyle ne ka-
dar farklı bir Irak bizi beklemektedir?
Maalesef bu suallerin cevabı olumsuz-
dur. Elbette Amerika’nın Irak’tan çekil-
mesi belli değişimleri ve neticeleri be-
raberinde getirecektir. Lakin ortaya çı-
kacak durumun, daha az sorunlu bir 
bölgesel tablo ve iç barışı yakalamış bir 
Irak olmayacağı ortadadır. Ne yazık ki, 
Irak’ın işgaliyle birlikte ortaya çıkan böl-
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gesel çıkar tablosu, ortak bir barışa hiz-
met etmekten ziyade çatışmaları besle-
yen Amerikan planlarına hizmet etmek-
tedir. Böylesine bir acziyet tablosu içe-
risinde Amerika’nın Irak’ta batağa sap-
landığını iddia etmek kolaycılık olacak-
tır. Amerika ister Irak işgalini kendi-
si için bir askeri yenilgiye dönüştürsün, 
isterse de Irak işgalini arzuladığı bir is-
tikamete soksun, bölge halkları arasın-
da ekilen kin ve nefret tohumları orta-
dan kalkmayacaktır. Dolayısıyla asıl olan 
Amerika’nın Irak işgalini bitirmesinden 
ziyade bölgesel güçlerin Ortadoğu’da dü-
zen tesis edecek ortak çıkarlar etrafın-
da bir ittifak kurmalarıdır. Türkiye, İran, 
Suudi Arabistan ve Suriye’nin üzerin-
de durması gereken nokta, Amerika’nın 
varlığı veya yokluğunu tartışmak yeri-
ne, bölgesel barış ve huzuru sağlayacak 
adımları atmak olmalıdır.

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, Irak seçimleri olumlu geç-
miş ve Irak halkı birlikte yaşamak iste-
diği mesajını vermiştir. 2011’de ABD’nin 
çekilmesinin ardından durum daha da 
netleşecektir. Ancak, topyekûn bir istik-
rar için daha uzun zamana ihtiyaç var 
gibi gözükmektedir. Özellikle ülke için-
de karmaşık etnik mezhep yapısının yol 
açtığı tarihi hesaplaşmalar, çıkar denge-
leri göz önüne alınırsa çevre ülkelerin ve 
ABD’nin de Irak’ı çok rahat bırakmaya-
cağı söylenebilir. Başka bir ifade ile bun-
dan böyle Irak’ın kaderi içeriden olduğu 
kadar dışarıdan da belirlenecektir. 
Şiddet, etnik ve mezhepçi bloklar, dış 
etkenler ve işgal ortamına rağmen se-
çimlerin başarıyla tamamlanmış olması 
Irak için, olumlu bir istikamete işaret et-
mektedir. Bir önceki meclisteki 275 ve-
kilden sadece 62 tanesinin yeni meclis-
te yer alacak olması da elit dönüşümü 
ve demokratikleşme açısından olduk-
ça olumlu bir gelişmedir. Mezhepçilik, 

etnik-ulusalcılık ve kabilecilik, Irak siya-
seti ve sosyolojisi açısından hala önem-
li sinir uçları olmaya devam etmekle be-
raber, bu çatışma alanlarının dışına çı-
kan işaretlerin ortaya çıkmış olması da 
ümit vericidir. Aynı şekilde kabilesine 
ya da bürokratik görevine yaslanarak se-
çimlere girmiş önemli sembolik isim-
ler seçimlerde başarısızlığa uğramışlar-
dır. Mesela, Anbar’daki İssavi kabilesin-
den 50.000’e yakın oy bekleyen Hamit 
Şafi El-İssavi, sadece birkaç bin oy ala-
bilmiştir. Aynı şekilde yüz binlerce me-
muru olan kurumların başındaki İçişle-
ri Bakanı Cevat El-Bulani ve Savunma 
Bakanı Abdulkadir Muhammed Casim 
gibi isimler, beklentilerinin tam aksine, 
birkaç bin oyu zor alabilmişlerdir. İttifak 
aday listelerinde seksenli sıralara konan 
bazı isimler, halkın parti yönetimi ter-
cihlerini aşan tavırlarıyla seçimlerde lis-
te başı gelebilmişlerdir. Son seçimlerde 
ortaya çıkan seçmen rasyonalitesi Irak 
siyaseti için olumlu sinyaller vermiştir.
Irak SOFA anlaşmasının hayata geçmesi 
durumunda üç büyük gerilime ev sahip-
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liği edecektir. Birincisi, ABD’nin çekil-
mesiyle ortaya çıkacak siyaset ve güven-
lik boşluğu birçok farklı aktör tarafından 
doldurulmaya çalışılacaktır. İkincisi, iş-
galden bu yana sadece Baasçı element-
ler, İslamcı ve milliyetçi gruplar üzerin-
den vuku bulan direniş ve şiddet orta-
mı, ülke genelinde eksenini hızla geniş-
letebilecektir.	Üçüncüsü,	bölgesel	güçler	
doğan boşluğu doldurmak üzere atacak-
ları adımlar nedeniyle Irak’ta ve bölge-
de gerilimler içerisine girebilirler. Irak’ın 
bu kaos senaryosundan uzak durabilme-
sinin yolu, 2010 seçimlerinde ortaya çı-
kan tabloya bütün kesimlerin saygı gös-
termesinden geçmektedir. 2005’te bütün 
kesimlerin Irak siyasetine müdahil ol-
mamasının maliyeti oldukça büyük so-
nuçlar doğurmuştur. Yeniden bir iç sa-
vaş ortamının oluşması Irak’ta kazananı 
olmayan siyasal bir girdap anlamına gel-
mektedir. 
Irak’ta günlük yaşam ve ekonomi son 
otuz yıldır bir yıkım içerisindedir. Kör-
fez savaşı sonrası ambargo yönetimi al-
tında tamamen çöken Irak ekonomisi iş-
galle birlikle bir büyük tahribata daha 
uğramıştır. 2008’den bu yana toparlan-
ma işaretleri veren Irak ekonomisi doğal 
kaynakları konusunda makro ekonomik 
kararlarını tamamen siyasi geleceğine 
bağlamış durumdadır. Geçen sene içe-
risinde petrol fiyatlarında yaşanan iniş 
çıkışlar Irak ekonomisinin kırılganlığı-
nı bir kez daha göstermiştir. Önümüzde-
ki dönemde kabul edilebilir bir istikrar-
lı tablo ortaya çıkmazsa sosyo-ekonomik 
sorunlar daha da yakıcı hale gelecektir. 
Toplam ihracat gelirinin %95’inden faz-
lasını petrol ihracatının oluşturduğu ül-
kede, gayri safi yurtiçi hâsıla artan pet-
rol gelirlerine paralel olarak 2008 yılın-
da %10’luk bir büyüme sergileyerek dış 
pozisyonunu önemli ölçüde güçlendir-
miştir. Bu trendin devam edebilmesinin 
yegâne yolu, bütün Irak’ı kucaklayan bir 

politik ekonomi yaklaşımında ısrardan 
geçmektedir. 
Irak etnik ve mezhebi bloklar etrafın-
da kutuplaşmış bir siyasi yapıya sahiptir. 
Anayasa tarafından da tescil edilen bu 
kırılgan yapı Irak’ın geleceğindeki en bü-
yük sorunu teşkil etmektedir. Son seçim-
lerde bu fasit daireyi kırma girişimi ola-
rak okunan Irakiye İttifakı, belli ölçüde 
umut vermiş durumdadır. Ancak seçim 
sonuçlarının detaylı analizine bakıldı-
ğında kahir ekseriyetin etnik-mezhepçi 
eğilimler öncülüğünde tercihte bulun-
duklarını söylemek yanlış olmaz. Etnik-
Mezhepçi eğilimler siyasete bu denli yo-
ğun bir şekilde tercüme edildiği sürece 
bölgesel güçlerin Irak’a pozitif katkı sun-
maları da zorlaşmaktadır. Irak’taki bütün 
gruplar, etnik veya mezhebi hassasiyetler 
üzerinden kısa veya orta vadeli alan sa-
vunması siyaseti yapabileceklerini fark 
etmelidirler. Mevzi kazanma ve koruma 
üzerine dayalı bu tarz siyaset, Irak’ta sa-
dece dondurulmuş çatışma alanlarının 
güçlenmesine yol açmaktadır. 
Irak’ta etnik ve mezhepçi siyasetin bir so-
nucu olarak kazanımlar elde ettiğini dü-
şünen gruplar bulunmaktadır. Bu grup-
ların başında Kürtler ve Şiiler gelmekte-
dir. Kısa vadede her iki grubun da bel-
li kazanımlar elde ettiği doğrudur. Fakat 
aynı şekilde, her iki grubun da elde etti-
ği siyasi sermayeyi nerede ve nasıl harca-
yabileceği konusu tartışmalıdır. Kürtle-
rin, elde ettikleri kazanımlar üzerinden 
giriştikleri her büyük siyasi adım diğer 
kesimlerce tepki ile karşılanmıştır. Aynı 
şekilde Şiilerin adımları da sert tepkilere 
maruz kalarak, istifhamların artmasına 
yol açmıştır. Kürtlerin, Irak’ın bir mik-
rokozmozu olan Kerkük konusunda so-
rumsuz adımlar atmaları dondurulmuş 
çatışmaların bir anda alevlenmesi anla-
mına gelebilir. Kerkük meselesinde bü-
tün Irak’ın, bölge ülkelerinin ve uluslara-
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rası kamuoyunun tatmin olacağı bir çö-
züme destek verilmelidir.
Bölge ülkeleri, Irak’taki lokal siyaseti 
aşabilen bir tavır sergileyebildikleri öl-
çüde Irak’ın geleceğine olumlu katkı su-
nabilirler. Aksi her yaklaşım, Irak içeri-
sinde meşruluğu sürekli sorgulanacak 
olan aktörler inşa etmekten, vekâlet sa-
vaşlarının kızışmasını sağlamaktan öte-
ye geçmeyecektir. İşgalden sonraki yedi 
yıl, gelecek vizyonu olmayan bu siyase-
tin maliyetini görmek açısından kâfidir. 
Türkiye’nin bütün kesimleri kucakla-
maya gayret eden siyaseti, bu anlam-
da örneklik teşkil etmektedir. İşgal ön-
cesinde,	Türkiye’nin	Irak’a	Komşu	Ülke-
ler Konferansları ile başlattığı yeni siya-
set dili meyvelerini vermiş durumdadır. 
Irak’ta görece siyasi istikrarın yakalan-
masına önemli katkılar yapan bu yakla-
şım ne kadar çok sayıda aktör tarafından 
benimsenirse Irak’ta normalleşme süreci 
de o denli hızlanacaktır. 
ABD açısından Irak’ı işgali, bir Bush dö-
nemi macerası, Obama dönemi fırsa-
tı olarak değerlendirilmekteydi. Özel-
likle Obama’nın ABD başkanı olması-
nın ardından, Afganistan ve Irak’ta at-
mayı planladığı adımlar bütün bölgeye 
umut vermişti. Başkanlıkta bir yılını dol-
duran Obama, her iki ülke için dile getir-
diği yol haritalarını uygulamak bir yana, 
geri adımlar atmak durumunda kalmış-
tır. ABD yönetiminin Irak’la ilgili olarak 
iki başlıkta süreci tıkayan tavrı bulun-
maktadır. Birincisi, Amerika Irak’la an-
laşma imzalamış olmasına rağmen çekil-
me takvimine dair sürekli farklı sinyaller 
vermektedir. İkincisi İran ile ABD ara-
sında yaşanan gerilim oldukça kolay bir 
şekilde kendisini Irak’ta yeniden üretme 
potansiyeline sahiptir. ABD’nin Irak iş-
galini sonlandırmaya dair adımlarda ya-
şadığı gelgitler ve İran gerilimi devam et-
tiği sürece Irak’ta istikrara katkı yapması 
mümkün değildir 
Analizin tam metni için www.setav.org
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Irak 20 Mart 2003`ten beri ABD işgali al-
tında. Irak, işgalin 7. yılında, 7 Mart’ta ge-
nel seçimlere gidiyor. Irak anayasasına 
göre 31 Ocak’tan önce yapılması gereken 
seçimler, seçim yasası üzerindeki anlaş-
mazlıklardan dolayı iki ay sonraya, Mart 
2010’a ertelendi. İşgal altındaki Irak’ta 
etnik-mezhepçi siyasi kutuplaşma seçim-
leri yine baskı altına almış durumda. An-
cak, son iki yıldır, ABD’nin SOFA antlaş-
masını imzalamasından bu yana, Irak’lılar 
için işgalin –naif bile olsa- 2011’de bit-
me ihtimali belirmiş oldu. Bu ihtimal bile 
Irak’ta merkezi eğilimlerin güçlenmesine, 
etnik veya mezhepçi yaklaşımların nispe-
ten daha durağan kalmasına yol açtı.

Lakin 2010’la birlikte seçim sath-ı mailine 

girildiğinden beri şiddetin hızla yükselerek 
grupları merkezden kopararak işgalin icat 
ettiği kamplarına ya da kafeslerine itmekte 
nispeten başarılı olduğunu söylemek gerek. 
Özellikle kırsal kesimlerde, son saldırılar-
la etnik-sekteryan fay hatları çok daha ko-
lay harekete geçerken; şehir merkezlerin-
de aynı hareketliğin geçerli olmadığı akta-
rılmaktadır. Şehir merkezleri, ortalama bir 
Irak’lının temel arzusunu dile getirmekte-
dir: İşgale son verilsin, günlük hayatta te-
mel ihtiyaçlara (güvenlik, elektirik, temiz 
su vb.) ulaşımda bir sıkıntı olmasın.

Irak’ta seçimlerde partilerden ziyade koa-
lisyon blokları yarışmakta. Bazı bloklar içe-
risinde farklı etnik ve mezhepten Irak’lıları 
barındırmakta. Bu bile Irak’ta yükselen 

SETA YORUM

Irak Seçimleri
Hemen her grup tek başına iktidara gelemeyeceğini çok iyi biliyor. Bütün ke-
simlere ulaşmanın basit bir siyaset teknolojisi olan koalisyon blokları devre-
ye giriyor.

TAHA ÖZHAN
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‘Iraklılık’ duygusunu görmek için yeterli. 
Hemen her grup tek başına iktidara gele-
miyeceğini çok iyi biliyor. Bütün kesimlere 
ulaşmanın basit bir siyaset teknolojisi olan 
koalisyon blokları devreye giriyor.

Bu bloklar şunlar: Irak Milli İttifakı 2005 
seçimlerinde mecliste %47 oranında san-
dalyeye sahip Müttefik Irak İttifakı’nın 
(MIİ) devamı ve öne çıkan ismi İbrahim 
Caferi; 2005’teki MIİ’nın bir başka devamı 
ise Kanun Düzeni İttifakı (Nuri El Maliki); 
Irak’ın Birliği İttifakı 2005’te mecliste %16 
civarında sandalyesi bulunan Irak Muta-
bakat Cephesinin (IMC) devamı (Cevad 
Al-Bolani); Irakiyye de IMC’nin bir deva-
mı olan hareket (İyad Allavi ve Tarık Haşi-
mi); Irak İttifakı da IMC’nin devamı ola-
rak seçimlere giriyor (Eyad Al-Semarai) ve 
son olarak 2005’te meclis sandalyelerinin 
%19’unu alan Kürdistan İttifakı (Barzani 
ve Talabani). Bu ittifakların dışında Şiile-
rin bastırmasıyla, Baasçı olmakla suçlana-
rak seçimlerden dışlanan kalabalık bir liste 
de bulunmakta.

Irak, işgalin 7. Yılında yapacağı genel se-
çimlerine üç baskı altında giriyor: Ame-
rikan işgali, bölgesel güçler ve etnik-
mezhepçi siyasi bölünmüşlük. Bu üç baş 
edilmesi oldukça güç baskının ortala-
ma Irak’lıya yansıması ise gündelik haya-
tın zehir olması. 7 Mart seçimlerinde gün-
delik hayata dair daha fazla umut verme-
yi başaran ittifakın daha güçlü çıkacağı aşi-
kar. Öyleki, onyıllardır kaos içerisinde olan 
Irak’ta, hiç bir dönem, sıradan Irak’lıların 
Amerikan işgali sonrası diktatörlük dö-
nemlerini bile aramalarına şahitlik et-
memiştir. Seçimden şimdiden galip çıka-
cak irade de bellidir: Irak’lıların, ABD’yi 
Saddam’a; Saddam’ı da Amerika’lılara ter-
cihe mahkum olmadığına inanan ittifak 
uzun vadede kazanan olacaktır 

Habertürk, 7 Mart 2010

i s t i k ra r  a ra ya n  ı ra k ’ t a  k r i t i k  s e ç i m

Habertürk, 8 Mart 2010
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SETA POLICY REPORT

Alevi Opening and the 
Democratization Initiative

demokratikleşmede alevi açılımı
M

ar
t 
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22 Temmuz 2007 genel seçimlerinden sonra hükümetin başlattığı Alevi açılımı düzenle-
nen çalıştaylar ile devam ediyor. Hükümet yetkilileri ve Alevilerin önde gelenlerinin bir 
araya geldiği çalıştayların amacı Alevilerin sorun ve taleplerini tartışmak, kaygı ve prob-
lemlerini dinlemek ve bunların aşılması için görüş ve önerilerden yararlanmak. Sonuncu-
su 28 Ocak’ta yapılan 7. Alevi Çalıştayı’nda birçok başlıkta uzlaşma sağlanırken, Devlet Ba-
kanı Faruk Çelik, Alevi Açılımının diyalog sürecini sağlayan yeni çalıştaylar ile devam ede-
ceğini açıkladı.

The Alevi Opening is the first systematic effort to address Alevis’ identity-
based contentions. This step is also part of the broader policy of “Democratic 
Opening.

TALHA KÖSE

Since coming to power in 2002, the Justice 
and Development Party (JDP) govern-
ment has introduced a number of reforms 
to democratize the political system in 
Turkey, which has faced resistance from 
political opposition as well as the bureau-
cratic establishment. After a second con-
secutive electoral victory in 2007, the JDP 
government has undertaken a series of 
steps to understand and respond to Alevi 

identity-based claims. Popularly known 
as the “Alevi opening” (Alevi açılımı), 
the initiative is a turning point in terms 
of the Turkish governments’ approach to 
problems of Alevi citizens in Turkey. The 
Alevi Opening is the first systematic effort 
to address Alevis’ identity-based conten-
tions. This step is also part of the broader 
policy of “Democratic Opening,” which 
addresses the burning problems of vari-
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ous ethnic and religious groups (Kurds, 
Alevis, religious minorities, and the Ro-
mani people) in Turkey. The objective of 
“Democratic Opening” is to reconcile the 
Turkish state and the marginalized seg-
ments of Turkish society. 

This brief provides an analytic back-
ground for understanding the governing 
JDP’s “Alevi opening” initiative, which 
was launched in the summer of 2007. 
The issues mentioned in the list of Alevi 
identity-based claims, obstacles to the ful-
fillment of these issues, and the methods 
and the processes of the ongoing Alevi 
Opening are elaborated. This analysis ar-
gues that only a holistic intervention can 
bring about a sustainable reconciliation 
process between the Alevis and the Turk-
ish state establishment as well as between 
the Alevi and Sunni citizens. In order to 
provide a holistic analysis, political, legal, 
psychological, cultural dynamics of the 
Alevi issue are emphasized here. Inter-

vention insights and policy recommenda-
tions are formulated, consistent with the 
analytic perspective.

Contextualizing The Issue

Alevis, one of the largest groups in Tur-
key, are geographically spread throughout 
Turkey. There is no sect-based data that 
would reflect the actual population of 
Alevis in Turkey but the estimates range 
from 5 million to 25 million. Arguments 
about the population of Alevi citizens are 
part of identity politics; therefore, it is 
better to assume a population somewhere 
between those two figures. Alevi identity 
has traditionally been a strong commu-
nal group identity1 with clear cultural 
boundaries, moral values, rituals, and 
shared collective emotions. This identity, 
historically and culturally, has sectarian 
origins, which have been maintained for 
centuries through an endogamous social 
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order in rural contexts2. Specific rituals 
and cultural practices played important 
roles for the maintenance of a strong 
identity.3 

The “Alevi Issue” is one of the most com-
plicated and, at the same time, largely 
misunderstood problems in Turkey. Con-
flicts, resentments, grievances, and per-
petual fears about Alevis that have existed 
for centuries have been publicly voiced 
through different mechanisms; yet, the 
message had never been understood thor-
oughly by the interlocutors of the Alevis. 
The discussions on the issue in various 
social and political contexts have often re-
volved around a rather limited list of Al-
evi identity-based claims. It would serve 
us better to think of contemporary Alevi 
identity politics and Alevi activism as a 
struggle for recognition of Alevi identity.

The common claim made by a variety of 
groups within the Alevi community in-
volved in this struggle is that they seek 
public recognition of Alevi identity and 
institutions and acknowledgement of 
grievances caused by the Turkish state. 
There is a wide range of disagreements 
among the urban Alevi groups about al-
most all aspects of social and political 
issues, including the very definition of 
Alevism itself, however, they agree on the 
need for recognition. 

Recognition and acknowledgment have 
two main components:

•	First	and	foremost,	the	acknowledgment	
of the past crimes, assaults, and unjust 
practices against the Alevis by the Turk-
ish state and the Sunnis (especially the 
extreme right and Islamist groups).

•	 Secondly,	 the	 legal	 and	 political	 steps	
that would meet the demands related to 
the group rights of the Alevi community.

According to the popular Alevi narra-
tives, for centuries, especially during the 
last four centuries of the Ottoman era, 
Alevis have been persecuted, oppressed, 
discriminated against, and marginalized 
by the central governments. Alevi iden-
tity, culture, and institutions were either 
denied recognition or assimilated into the 
majority Sunni identity during this era. 
Throughout the early years of the Turk-
ish Republic, the Alevis were considered 
citizens loyal to the founding principles, 
in particular secularism, of the Republic. 
Alevis were often portrayed as defenders 
of the modern secular principles against 
bigotry and religious fundamentalism. 
The Dersim episode of 1937-384 was an 
exception, where tribalism and ethnic 
identity also played role in the rebellion.

The discourse of loyalty of the “Repub-
lican values” was based on the Alevis’ 
ability to embrace secular values and to 
abandon their traditional attachments. 
In fact, the purpose of the republican 
identity-building project was to create an 
ethnically and religiously homogenous, 
modern, and secular society. The state 
establishment has never recognized their 
“Alevi-ness” or traditional values and life 
style during the Republican Turkey either. 
There were legal and institutional barriers 
against the traditional Alevi institutions, 
there were also prevailing cultural biases 
against the Alevis at the social level. No 
specific effort has been spared to address 
the identity-based discontents of the Al-
evi citizens. 

Starting from the early 1960s, Alevi citi-
zens have been migrating to the cities and 
rapidly becoming urbanized. Because 
of the processes of rapid urbanization 
and modernization, the traditional Alevi 
identity and social order are being trans-
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formed.5 Today, the majority of the Alevi 
population lives in cities and is getting or-
ganized around new forms of institutions. 
This process of modernization and rapid 
urbanization has a tremendous impact on 
the meaning and implications of the Al-
evi identity. The main objective of Alevi 
identity politics is to create the conditions 
for the maintenance of the Alevi identity 
in the modern urban context and to get 
recognized and accepted as equal actors 
by the Turkish state as well as by the other 
social and political actors and groups in 
Turkey. 

There were efforts by some Alevi activists 
to establish Alevi civil society institutions 
during the 1960s. Parallel to the Kurd-
ish and Islamist identity movements that 
resisted the homogenizing notion of Re-
publican identity-building project, Alevis 
also initiated uncoordinated efforts to 
reinvigorate the Alevi identity. However, 
those earlier efforts were at the periph-
ery of the wide scale left-wing activism of 
Alevi citizens. Although the earlier Alevi 
movement was initiated during the 1960s, 
many Alevis in urban contexts were more 
active in left-wing political activism un-
til the early 1980s. The September 12, 
1980 coup curtailed ideological activism 
and the fall of the Berlin Wall further 
restricted the ideological struggle. These 
transformations paved the way for Alevi 
identity politics. 

Within this new context, Alevi iden-
tity politics formulated certain demands. 
Starting from the late 1980’s, academic 
and popular literature on Alevism has 
often referred to as the “Alevi revival.” 
The “revival/transformation” has mani-
fested itself in the forms of heightened 
group consciousness, greater ease to ex-
press their identity in the public sphere, 

increased public visibility, and making 
claims over Alevi identity in social and 
political arenas. These expressions of 
revival have been achieved not as a con-
sequence of a natural awakening of the 
Alevi and Sunni public in Turkey, but as 
the conscious struggles and hard work of 
the entrepreneurs and activists of Alevi 
identity politics. Identity-based claims of 
Alevi institutions could not find any offi-
cial support, consequently, Alevi citizens 
occasionally resorted to the ECHR (Eu-
ropean Court of Human Rights) to pub-
licize their concerns.

The primary objective of the “Alevi Open-
ing” by the current JDP government is to 
bridge the emotional and perceived bar-
riers between the Alevi citizens and the 
Turkish state as well as between Alevi and 
Sunni citizens, thereby, creating an envi-
ronment conducive to a deeper level of 
reconciliation. The Alevi opening is still 
in its early stages but it has already en-
abled some conciliatory moves. For the 

d e m o k ra t i k l e ş m e d e  a l e v i  a ç ı l ı m ı



140

m a r t  1 0

first time in the history of the Turkish 
Republic and the Ottoman State, state au-
thorities have acknowledged the victim-
hood and traumatic experiences of Alevis. 
A verbal apology for the oppressions and 
direct violence that the Alevis had histori-
cally suffered from the central authorities 
was given by the Minister of Culture on 
behalf of his government and the Turkish 
State,7 A commitment to accommodate 
Alevi requests has been clearly voiced by 
Prime Minister Erdoğan and his cabinet 
ministers. The leaders of the Alevi com-
munity and Alevi associations have been 
recognized by the government. Currently, 
a set of legal reforms are being publicly 
discussed.

The “Alevi Opening” of the government 
is a belated yet sincere attempt to under-
stand the “Alevi Issue” and to respond to 
the demands of Alevi citizens. It is intend-
ed to create a safe, secure, and legitimate 
venue for the leading figures of the Alevi 
community to express their resentments, 
grievances, and public demands directly 
to the state officials. Creating a partici-
patory space for social and political de-
liberation with regard to sensitive social 
problems is a new approach for Turkish 
governments. The workshop series tried 
to bridge the communicative and rela-
tional gaps between Alevi leaders and the 
Turkish government8. Workshops also 
raised public consciousness and aware-
ness of the Sunni citizens about the con-
tentions of Alevi citizens. 

Conclusion
Addressing the Alevi demands is not just 
a matter of political pragmatism for the 
governing JDP administration; it is rather 
a historical opportunity to mitigate cen-
turies old tensions. It is, at the same time, 

a requirement to ensure equal rights for 
all Turkish citizens. It is not clear whether 
the JDP administration will be able to 
accommodate the Alevi requests dur-
ing their tenure because of the enduring 
social, political, legal, and psychological 
obstacles. It is also unrealistic to expect 
resolution of complex historical problems 
within a relatively short period of time. 
However, if the process is managed con-
structively, the engagement process will 
have a positive impact at the political as 
well as at the grassroots levels. Therefore, 
the success of the “Alevi Opening” should 
be evaluated based on its contribution to 
the formation of channels of sustained 
dialogue and deliberation between the 
Alevis and the state, and between Alevi 
and Sunni citizens. 

The Alevi opening process will have both 
direct and indirect constructive conse-
quences. First, the Alevi identity-based 
claims will continue to be on the public 
agenda until they are settled through a 
process of public deliberation. Second, 
the process of dialogue and deliberation 
will empower the Alevi citizens. As a re-
sult of the “Alevi Opening,” the Alevi and 
Sunni citizens will get to know each other 
better through exposure to one another’s 
culture, worldviews, and problems. Third, 
polarizing figures and political discourses 
can be marginalized if the process is man-
aged successfully. There may emerge a 
more constructive leadership on both 
sides and constructive language may 
gradually replace confrontational dis-
courses. To conclude, maintaining the Al-
evi Opening process is vital for the inter-
ests of both the JDP administration and 
the leaders and institutional representa-
tives of the Alevi community 

Policy Reportun tam metni için www.setav.org
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Türkiye’de Demokratikleşme Süreci 
ve Alevi Açılımı
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve SETA Washington Ofisi Araş-
tırma Koordinatörü Dr. Talha Köse Ale-
vi Açılımının tarihi bir adım olduğunu 
belirterek, “Ancak açılımın toplum ta-
banına hitap eden bir şekilde sürdü-
rülebilirliği çok önemli” dedi.
SETA Washington  Ofisinde düzenle-
nen konferansta “Türkiye’de Demok-
ratikleşme Süreci ve Alevi Açılımı” 
başlıklı raporunun bulgularını dinleyi-
cilerle paylaşan Köse, Alevi açılımının Türkiye’de bir yandan diyalog yanlısı olmayan grupların mar-
jinalize olmalarına sebep olurken diğer yandan da Türkiye’yi yüzyıllardır birikmiş sorunlarla muha-
tap bıraktığını söyledi.
Bu nedenlerden ötürü konunun kısa bir zamanda çözümlenmesinin zor olduğunu ifade eden Köse, 
“Diyalog ise karşılıklı anlayışı artıracaktır” dedi.
Açılım kapsamında Alevi liderlerinin muhatap alınmasının çok önemli bir adım olduğuna dikkat çe-
ken Köse öte yandan Alevilerin her kesiminden görüşlerin alınmasının gerekliliğine işaret etti. Köse, 
“Türkiye’de Sünniler ne kadar heterojen ise Aleviler de o kadar heterojen. Bu açıdan sadece bir kesi-
min görüşlerini ve beklentilerini muhatap almak eksiklik olur. Birden fazla kesimin muhatap alınma-
sı gerekiyor” diye konuştu.

“Aleviler için ötekiler: Muhafazakar Sünniler ve Milliyetçiler”
Türkiye’deki “Muhafazakar Sünni” ve “Muhafazakar Milliyetçi” kesimlerin  Aleviler tarafından “Öteki” 
olarak görüldüğünü belirten Köse, AK Parti ve MHP’nin bu kesimleri ağırlıklı olarak temsil ettikleri-
ni söyledi.
Başbakan Erdoğan’ın açılımdan yana tavrının ise Alevi açılımını bu kesimler nezdinde meşrulaştırıl-
dığını kaydeden Köse, “Bu nedenle AK Parti’nin dışarıda tutulduğu bir açılım başarılı olamazdı. Bu 
daha çok kutuplaşmaya neden olabilirdi ve bu açıdan AK Parti’nin katkısı çok önemli” diye konuştu.

“Alevilerin kimlik mücadeleri”
Köse Alevilerin yakın zamana kadar kimlik taleplerinin farklı mücadeleler üzerinden dile getirdikleri-
ni belirterek sağ-sol, seküler-muhafazakar, merkez-çevre, dini ortodoksi-heterodoksi gibi gerilimle-
rin aslında Alevilikle doğrudan ilintili olduğunu dile getirdi.
Diğer yandan Alevi toplumunun içinde açılımı asimilasyon olarak görenlerin de var olduğunu ifade 
eden Köse, “Bunun sebebi açılımı AK Parti’nin yapıyor olması ancak şu da bir gerçek ki bu açılım AK 
Partisiz sürdürülemez” diye konuştu. Köse toplumda daha fazla tanışma ve etkileşim oldukça bu ko-
nudaki olumlu görüşlerin arttığını ve artmaya da devam edeceğini sözlerine ekledi.
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SETA YORUM

ABD’yle Kriz Kapıda

ankara-washington arasında ermeni tasarısı çatlağı
M
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4 Mart’ta ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda görüşülen Ermeni soykırımı 
tasarısı 22’ye karşı 23 evet oyuyla kabul edildi. Sürenin uzatılmasıyla son dakikalarda kul-
lanılan bir oy sonucu kabul edilen tasarı genel kuruldan da geçtiği takdirde, Temsilciler 
Meclisi’nin görüşü olarak 24 Nisan’da dile getirmesi için Obama’ya sunulacak. Tasarının 
kabul edilmesinin herhangi bir yaptırım gücü olmasa da, bu durum Türkiye’nin bir iç so-
rununun pazarlık konusu yapıldığını gösteriyor. Türkiye’ye karşı her yıl kullanılan bu koz, 
Türkiye-Ermenistan arasında normalleşmeyi başlatan Ağustos 2009’da imzalanan diplo-
matik ve ikili ilişkileri geliştirme protokollerinin ardından süreci tıkayabilecek bir gelişme 
olabilir.

Dış politika yaklaşımı ile Türk-Amerikan ilişkilerinin yumuşamasına yar-
dımcı olan Obama’nın siyaset tarzı, bu sefer ilişkileri iyiden iyiye zede-
leyebilir.

NUH YILMAZ

ABD Başkanı’nın 1915 olaylarını soykı-
rım olarak tanıması istemiyle Temsilciler 
Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda gö-
rüşülecek karar tasarısı ABD-Türkiye iliş-
kilerinde kriz yaratma potansiyeli taşıyor. 
Tasarı, hem ABD iç siyasetiyle, hem ABD 
Yönetimi’nin siyasi tavrıyla hem de tıkan-
ma noktasına gelen Türkiye-Ermenistan 
arasındaki protokollerle yakından ilişkili. 
Gerekçesi ne olursa olsun, tasarının geç-
mesi sancılı Bush iktidarı sonrası düzelme 
yoluna giren ilişkileri tehdit ediyor.

Tüm taraflar çözümden yana görünse de 

kimsenin pozisyonundan geri adım atma-
ması çözüm konusunda iyimserliğe engel. 
Her iki tarafın da rest çekme ve blöf yap-
mama gelenekleri gerilimi öngörüleme-
yecek şekilde tırmandırabilir. Yine tarafla-
rın birbirlerinin sınırları ve yapabilecekleri 
konusundaki abartılı iyimserlikleri bir baş-
ka tehlike. Ayrıca sorunun muhataplarının 
iki ülke ile sınırlı kalmayıp bölge ülkelerine 
de yayılma potansiyeli de mevcut.

Obama faktörü

ABD Kongresi’ne gelen bu türden tasarıla-
rı takip edenler, seçim dönemi yaklaştıkça 
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bu tür sıkıntıların yaşandığını, nihai tah-
lilde çıkar ilişkilerinin ağır basarak tasarı-
yı engellediğini savunarak, tasarının geç-
me ihtimalinin düşük olduğunu ifade edi-
yor. Ancak bu sefer Obama faktörü var. 
Dış politika yaklaşımı ile Türk-Amerikan 
ilişkilerinin yumuşamasına yardımcı olan 
Obama’nın siyaset tarzı, bu sefer ilişkile-
ri iyiden iyiye zedeleyebilir. Ancak anali-
ze geçmeden konuyu tasvir etmek gerekir-
se durum kısaca şöyle özetlenebilir: ABD 
Kongresi’nin görüşünü yansıtan, yaptırım 
gücü olmayan bir karar tasarısının Meclis 
Dış İlişkiler Komisyonu’nda görüşülme-
si ve oylanması. Tasarı komisyondan geç-
mezse kadük olacak. Geçtiği takdirde ise 
inisiyatif Meclis Başkanı Nancy Pelosi’ye 
geçecek. Pelosi’nin tasarıyı gündeme alma-
sı durumunda, tasarı genel kurulda görü-
şülecek ve yeterli oyu alması durumunda, 
Kongre’nin tavsiye kararı olarak Başkan 
Obama’ya gönderilecek. Obama’nın tasa-
rı komisyonda kadük olsa dahi, soykırım 
ifadesini kullanmasına hukuki bir engel 
yok. Yine aynı şekilde, tasarı genel kurul-

dan geçse dahi Obama istemezse soykırım 
ifadesini kullanmayabilir. Şu an itibarıyla 
Ankara’nın önceliği tasarının komisyonda 
kadük bırakılmasına yönelik. Türkiye, bu 
konuda tasarının yaratacağı sonucun nor-
malleşme sürecine zarar vereceği, ilişkile-
rin tasarı ile sil baştan olabileceği mesajını 
veren sakin bir strateji izliyor.

Tasarıya karşı normalleşme
Peki Türkiye’nin tasarının geçmesine kar-
şı geliştirdiği strateji nedir? Türkiye hangi 
durumda ne yapacak? Kâh ileriye dönük 
bir stratejinin parçası olduğundan, kâh ya-
şanacak krizin şiddetinin öngörülememe-
sinden dolayı bu konuda net bir bilgi mev-
cut değil. Ancak Ankara’nın her yıl yaşa-
nan tasarı oyunundan artık sıkıldığı açık. 
Ankara’nın en önemli silahı da bu sıkılma 
duygusu. Zira bu duygu ciddi riskleri göze 
almayı beraberinde getirebileceğinden, 
Ankara’nın tavrı kestirilemiyor. Normal-
leşme süreci de artık bıkkınlık veren ta-
sarıya karşı Ankara’nın getirmeye çalıştığı 
yapısal çözüm ihtiyacından doğdu esasen. 
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Ankara’nın normalleşme stratejisinden 
beklentisi bölgedeki gerginliklerin azaltıl-
ması, Kafkaslar’a istikrar ve barış gelmesi 
ve tasarı oyununa son verilerek tasarıdan 
güç devşirerek Türkiye üzerinde orantısız 
koz elde eden odakların engellenmesiydi. 
Bunun alternatifi olarak, tasarının ABD iç 
dinamikleriyle durdurulmasını hedefleye-
cek bir çözüm ise hem çok uzun bir süre-
ci kapsayacak, hem de zahmetli ve masraf-
lı olacaktı. Her geçen gün daralan zaman 
baskısı ve iç siyasi dengeler ise tasarının 
bir silah olarak bir an evvel etkisizleşmesi-
ni gerektiriyordu. O halde yapılması gere-
ken tasarının kaynağında karşılanması ve 
normalleşme süreci ile bu sorunun ABD’de 
değil, Ermenistan’da sona erdirilmesiydi. 
Gürcistan Savaşı da protokollere giden bu 
sürecin başlaması için gereken somut şart-
ların oluşmasına yardım etti. Ancak Er-
menistan Anayasa Mahkemesi’nin kara-
rı ve Azerbaycan’ın tavrı süreci bitirmese 
de baltalamayı başardı. Ankara halen pro-
tokollere bağlılığını ifade etse de, ruhunun 
zedelendiğini düşündüğü protokollerden 
doğan beklentilerinin, hukuki bir kayıtla 

garanti altına alınmasını bekliyor. Ancak 
protokol tecrübesi de gösterdi ki tasarıdan 
nemalanan çeşitli gruplar bu altın yumurt-
layan tavuğun kesilmesine izin vermeye-
cek. En azından kolaylıkla sonlanmasını 
seyretmeyecekler.

Riskler ve tedbirler

Tasarı konusunda tavır ne olursa olsun, 
ciddi bir risk analizine ihtiyaç olduğu açık-
tır. Her ne kadar bazı şartları analiz dışında 
tutulsa da, kamusal bir risk egzersizi yap-
mak artık bir gereklilik haline gelmiştir. İlk 
ihtimal olan tasarının komisyonda kadük 
olması Türkiye için en istenen durumdur. 
Bu gerçekleşirse Türkiye en azından bir 
sene kazanır. Bu zaman, tıkanan protokol 
sürecinin açılmasına ve Kafkasya’daki so-
runların çözümüne hasredebilirse, gelecek 
yılın daha yumuşak geçme, tasarı sorunu-
nun da kontrol altına alınma ihtimali yük-
sek. Ancak bu durumda Ankara’nın hedef 
küçültüp, protokolleri Karabağ sorununun 
çözümüne değil, Karabağ sorununda bir-
takım somut gelişmelere bağlaması, kendi-
sine çıpa olarak bu gelişmeleri alması ge-
rekiyor. Bu da Ermenistan tarafından işgal 
edilen reyonlar konusunda kısmi gelişme-
ler ve bunu müteakip gerçekçi bir takvim-
le mümkün olabilir. Bu konuda Ankara’nın 
şu ana kadar başarıyla izlediği yaratıcı dış 
politika tecrübelerini takip ederek umutlu 
olabiliriz. Bu durumda haftada bir gün ge-
çişli sınırdan, sadece belli saatlerde geçişli 
sınırlara kadar en saçma görünen ihtimal-
ler bile ciddiyetle analiz edilip değerlendi-
rilmelidir. Aksi halde gelecek yıl da benzer 
bir sorunun yaşanması işten bile değil.
İkinci ihtimal, tasarının komisyondan geç-
mesi: Bu durumda inisiyatif de Pelosi’ye 
geçecektir. Ankara’nın ise 2007’deki tav-
rını ya da benzerini tekrar etmesi, henüz 

Ankara’nın hedef küçültüp, pro-
tokolleri Karabağ sorununun çö-
zümüne değil, Karabağ soru-
nunda birtakım somut gelişme-
lere bağlaması, kendisine çıpa 
olarak bu gelişmeleri alması ge-
rekiyor. Bu da Ermenistan tara-
fından işgal edilen reyonlar ko-
nusunda kısmi gelişmeler ve 
bunu müteakip gerçekçi bir tak-
vimle mümkün olabilir.”

“  
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yeni göreve başlayan Washington Büyü-
kelçisi Namık Tan’ın istişareler için geri ça-
ğırması beklenir. Bu ise iki ülke ilişkileri-
nin kazandığı ivme açısından arzu edilebi-
lecek bir seçenek değil. Böylesi bir gelişme 
Bush sonrası kurulan güven ilişkisinin ze-
delenmesine, karşılıklı güvensizlik atmos-
ferinin yeniden doğmasına neden olacak-
tır ki, buradan doğacak zararın neye yola-
çabileceğini kestirmek son derece zor. Bu 
süreçte Başbakan Erdoğan’ın Nisan ayın-
daki Washington ziyareti gözönüne alın-
dığında, büyükelçisinin olmadığı bir ül-
keye devlet başkanı ziyaretinin garip kar-
şılanması krizi daha da büyütebilir. Buna 
içeride oluşacak milliyetçi tepkinin tüm si-
yasi grupları daha radikal bir söyleme zor-
laması da eklenirse, Türkiye’deki genel si-
yasi atmosferin dışarıda izahı kolay olmaz. 
Bu tepkiler protokollerin tamamen ölme-
sinden, Türkiye karşıtı yayınların dış ba-
sında artmasına kadar bir dizi sonuca yol 
açabilir. Bu tepkilerin Türkiye iç siyasetin-
de karşılık bulması ise nispeten kabulleni-
lebilir düzeyde kalacaktır.

Gündeme alınması
Üçüncü	 ihtimal	 tasarının	 komisyon-
dan geçmesi sonrasında Pelosi’nin tasarı-
yı gündeme almasıdır: 2007’de, geçtiğimiz 
günlerde vefat eden yakın arkadaşı Jack 
Murtha tarafından eleştirilen Pelosi’nin, 
tasarının genel kuruldan geçmesini ga-
rantileyecek bir sayıya ulaşmadan tasa-
rıyı gündeme almayacağı biliniyor. An-
cak Türkiye içinde yükselebilecek orantı-
sız bir muhalefetin, Kongre’de tersine bir 
tepki üreterek bu kritik sayıya ulaşılması-
na yardım edebilir. Bu noktada hem Be-
yaz Saray’ın hem de Dışişleri’nin, hat-
ta Pentagon’un devreye girmesi beklene-
bilir. Ancak komisyon sonrası yaşanabile-
cek gelişmelerin ikili ilişkileri yıpratma po-

tansiyeli, milliyetçi dalganın nerede dura-
cağının kestirilememesi, bu dalga nede-
niyle yapılması zaruri hale gelebilecek si-
yasi çıkışların yolaçacağı gerilim sonucun-
da sürecin o noktada duracağını söylemek 
makul olsa da fazlasıyla iyimser bir yorum 
olur. Bu noktada Türkiye’nin alabileceği ta-
vır, Afganistan’dan Kafkasya’ya, Irak’tan 
Ortadoğu’ya kadar doğrudan ya da dolay-
lı şekilde ilgili aktörleri hedef almak ola-
caktır. Bu tavrın Türkiye’nin uluslararası 
durum ve duruşunu zedeleme potansiye-
li ise oldukça yüksek. Gösterilecek tepkile-
re verilecek muhtemel ABD karşılığının da 
benzer şiddette olması ise geri döndürüle-
meyecek bir sürece yol açarak Türkiye’nin 
hâlâ tam oturmamış iç siyasi dengelerini, 
ekonomisini, hatta siyasi yapısını ciddi şe-
kilde tehdit edebilir. Böylesi bir durumda 
oluşacak uluslararası görümün yarataca-
ğı riskler ABD’ye de zarar verecektir elbet-
te. Ancak zincirleme reaksiyonla oluşacak 
tepkilerin Türkiye’yi bir süre devam edecek 
bir istikrarsızlığa zorlayabilecek bir sonu-
ca yol açabilme potansiyeli de göz önüne 
alınmalıdır.

Son olarak, tüm bu aşamalardan sonra 
Obama’nın 24 Nisan konuşmasında soy-
kırım kelimesini kullanması, tüm ilişki-
leri tamir edilmesi imkansız hasara uğra-
tabilir. Bu durumun sadece Türkiye’yi ya 
da ABD’yi değil, tüm bölgeyi etkileyece-
ğini görmek için kahin olmaya gerek yok. 
Tüm bu karamsar tablonun engellenme-
si için gerekense hamasete ara verip, cid-
di risk analizi yaparak, muhtemel sonuçla-
rı açık yüreklilikle tartışmaktır. Aksi halde 
tasarının sadece ‘tasarı’ olmadığını, konu-
nun sadece ahlaki bir konu olmadığını öğ-
rendiğimizde birçok şey için çok geç kal-
mış olabiliriz 

Radikal, 4 Mart 2010
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SETA YORUM

A Diplomatic Mistake 
Over Armenia

It was a disappointing moment for Turks 
to learn that the foreign affairs committee 
of the US House of Representatives has 
narrowly voted to approve a resolution 
describing the massacre of more than a 
million Armenians by the Ottoman Em-
pire during the first world war as genocide. 
Turkey recalled its newly appointed am-
bassador to Washington, Namık Tan, for 
consultation a few minutes after the vote. 
It is no secret that there is an “Armenian 
question” in Turkish-American relations, 
which has resulted in a seasonal oscillation 
in bilateral relations around this time of 
year for many years.

As Stephen Kinzer has noted, this vote 
has already harmed US-Turkish rela-
tions because it has angered many Turks. 
However, this year the usual political 
dance occurred in a different context. It 
may be surprising to hear, but the geno-
cide ruling has also harmed the nor-
malisation of relations between Turkey 
and Armenia. In Switzerland in October 
2009, two protocols were signed by for-
eign ministers of both countries to set a 
framework for the normalisation of rela-
tions between the two and the opening 
of their border.

It is no secret that there is an “Armenian question” in Turkish-American 
relations, which has resulted in a seasonal oscillation in bilateral relations 
around this time of year for many years.

BÜLENT ARAS
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The implementation of the protocols is 
only possible after ratification by both 
parliaments. These protocols have al-
ready been a matter of serious discussion 
and controversy in the domestic politics 
of Turkey and Armenia. The Armenian 
constitutional court’s legal assessment of 
the protocols was seen to be an uncon-
structive move in Turkey. However, there 
is still a strong political will and popular 
support for an improvement in Turkish-
Armenian relations.
After the genocide ruling, the Turkish 
foreign minister, Ahmet Davutoglu, un-
derlined once again that Turkey is deter-
mined to continue efforts to normalise 
ties with Armenia. Davutoglu is the intel-
lectual architect of a new foreign policy 
– his so-called “backdoor diplomacy” – 
which has the ambitious vision of “zero 
problems” with all Turkey’s neighbouring 
countries. This vision aims to not only 
minimise problems with neighbouring 
states but also constructively address any 
problems beyond its immediate neigh-
bourhood. Turkey’s mediation in the in-
direct talks between Syria and Israel, its 
positive role in Lebanese and Iraqi rec-
onciliation, mediating in the Syria-Iraq 
dispute and bridging the gap between 
Bosnia-Herzegovina and Serbia are just 
few examples of this.
Turkey was the first country to initiate 
regional shuttle diplomacy following the 
Russian-Georgian conflict, resulting in 
the creation of the Caucasus Stability and 
Co-operation Platform to facilitate com-
munication between the countries of the 
region, including Russia. Turkey invited 
Armenia to the platform, and this initia-
tive is the first of its kind, with an all-in-
clusive approach to addressing problems 
in the Caucasus. There is strong evidence 
that Turkish foreign policy makers would 
pursue the normalisation process with 
utmost care and sensitivity.

Davutoglu’s vision relies on a win-win 
strategy in regional policy with the prin-
ciples of security for all, multicultural 
coexistence, economic interdependence 
and high-level political dialogue. He was 
right when he commented on the com-
mittee vote as the result of a lack of stra-
tegic vision. The Turkish-Armenian nor-
malisation process also helped efforts to 
solve the Nagorno-Karabakh issue, such 
as the Minsk process and Russian media-
tion attempts. For the sake of such peace 
initiatives it is vital to keep the normali-
sation process alive. Any progress in 
Azeri-Armenian relations will have a 
positive impact on Turkish-Armenian 
relations and vice versa. The alternative 
is status quo in the Caucasus, which is 
not sustainable for regional and interna-
tional security.

The genocide bill simultaneously harms 
Turkish-Armenian normalisation and 
the intensified peace attempts to solve 
the Karabakh problem. It is for the ben-
efit of the US, Turkey and Armenia to 
pursue constructive policies for the nor-
malisation process. There is a historic 
chance of making real progress in Turk-
ish-Armenian relations, which is likely 
to make the Caucasus a better place to 
live. The Obama administration should 
think twice about blocking this land-
mark opportunity 
guardian.co.uk, 5 Mart 2010

There is a historic chance of 
making real progress in Turkish-
Armenian relations, which is like-
ly to make the Caucasus a better 
place to live.”

“  
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SETA YORUM

Ermeni Tasarısı Kaç 
Bahar Daha Gerecek?

ABD Başkanı’nın 1915 olaylarını soy-
kırım olarak adlandırmasını isteyen 
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komisyonu’ndaki 252 no’lu karar tasarı-
sı Perşembe günü oylanarak kabul edildi. 
Tasarı sadece bir oyla 22-23 şeklinde ko-
misyondan geçti. Bir sonraki aşamada ta-
sarının kabulü için, tasarının Temsilciler 
Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme alın-
ması, burada oylandıktan sonra da salt 
çoğunluk ile geçmesi gerekiyor.
Eğer tasarı genel kuruldan da geçerse bu 
durumda Temsilciler Meclisi’nin görüşü 
olarak Başkan’a sunuluyor ve başkandan 
bu görüşü 24 Nisan konuşmasında dik-

kate alması isteniyor. Herhangi bir yaptı-
rım gücü olmayan tasarı, bu nedenle baş-
kan tarafından veto edilemiyor. Hele bir 
de şimdiye kadar buna benzer tasarıların 
daha önce iki kere genel kuruldan geç-
miş olması, bir kaç defa da benzer tasa-
rıların komisyondan geçmiş olduğu ha-
tırlanırsa ve henüz 2007 yılı Ekim ayında 
benzer bir tasarının yine aynı komisyon-
dan geçtiği düşünülürse. Peki bu yıl farklı 
olan nedir? Neden bu tasarı bu kadar gü-
rültü çıkarıyor?

Beyaz Saray’ın mesajı ne?
Tasarının gerçek değerini takdir etmek 
için oylamanın sonucunu biraz soğuk 

Tüm bu konular birlikte ele alındığında aslında sıradan bir konu olan ABD 
Temsilciler Meclisi’ndeki bir karar tasarısının nasıl bir koza dönüştüğü gö-
rülür.

NUH YILMAZ
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kanlılıkla ve mesafeli bir şekilde değer-
lendirmek gerekir. Oylama sonucunun 
bu kadar yakın çıkması herkes için sürp-
riz oldu. Zira geçen yıllarda, Türkiye’nin 
önemli avantajları olduğunda dahi tasa-
rı komisyona geldiğinde rahatlıkla ve bü-
yük oy farklarıyla geçiyordu. Bu yıl ise 
iki önemli dezavantaj olduğunu kaydet-
mek gerekir: İlk olarak, Washington’da 
Türkiye’nin en büyük lobicisi olarak anı-
lan Beyaz Saray’ın tasarıya son güne ka-
dar hiç müdahale etmediğini görmek ge-
rekir.	Üstelik	de	Cumhurbaşkanı	Abdul-
lah Gül’ün telefon açmış olmasına rağ-
men. Sadece oylama günü sabahı, ker-
hen yapılan bir Beyaz Saray açıklama-
sında komisyon üyesi milletvekillerin-
den tasarı sürecine devam etmemeleri is-
teniyordu. Oysa Washington’un iç işleyi-
şini bilenler, yönetimin gerçekten tasarı-
yı engellemek istese bundan daha fazlası-
nı yapacağını bilir. Beyaz Saray bu tür du-
rumlarda yakın danışmanlarını ve önem-
li isimleri bizzat Kongre’ye gönderip ge-
rekli isimlerle konuşturur, vekillere ka-
palı toplantılarda brifing verilir, vekiller 
başkan tarafından aranır, edilmeye çalı-
şılır. Yani Beyaz Saray tasarının geçmesi 
lehindeki tavrını göstermiş oldu. Komis-
yon Başkanı Berman da bunu defaaten 
çeşitli demeçlerinde dile getirdi. 
Türkiye açısından ikinci önem-
li dezavantaj ise İsrail lobisi olarak bilen 
Washington’un en güçlü teşkilatlanmala-
rından birini oluşturan grupların bu ta-
sarıda geçen yılların aksine Türkiye le-
hinde çalışmaması oldu. Türkiye lehinde 
olduğu kadar aleyhinde de çalışan bazı 
küçük gruplar vardı ancak bunların et-
kisi de kayda değecek düzeyde değildi. 
Türkiye Musevi Cemaati’nin açıklama-
sı ise sevindirici olsa dahi sonucu etki-
leme gücüne sahip değildi. Zaten bu lo-
biye yakın isimler de yaptıkları açıkla-
malarda, bu pozisyonlarını gizlemedi-
ler ve Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri konu-
sundaki rahatsızlıklarını zaman zaman 
açıkça dile getirmekten çekinmediler. Bu 
da sürpriz olmayan bir gelişme idi. An-

cak şunu da unutmamak gerekir ki İsrail 
Lobisi tasarı lehinde de çalışmadı. Daha 
önceki yıllara nazaran bu iki dezavan-
tajla işe koyulan Türkiye’nin bu miktar-
da oyu komisyonda toplaması bile Was-
hington şartlarında neredeyse mucizedir. 
Bu başarı da bundan sonra Türkiye’nin 
Washington’daki çalışma şeklini değişti-
recek, kendine güvenini biraz daha ge-
liştirecek, ABD içindeki Türkleri de daha 
örgütlü tavırlar sergilemeye itecek, İsra-
il lobisi ile ilişkisini de daha rasyonel ve 
gerçekçi bir düzeye çekmesine yardımcı 
olacaktır. Bu anlamıyla tasarının geçme-
si sürecinde Türkiye hem kendi değerini 
ölçmüş oldu, hem de Washington’da sa-
dece kendi gücü ile hareket etmek zorun-
da kaldığından bazı alanlarda kapasitesi-
ni geliştirmek zorunda kaldı. Eğer bu ref-
leksler korunabilirse orta vadede Türkiye 
için son olumlu derece sonuçlar doğura-
bilir bu tecrübe
 
Obama sadece seyretti
Öte yandan Obama’nın tasarının geçme-
sini seyretmesi son derece iyi tahlil edil-
melidir. Tasarıdan daha önemlisi Obama 
yönetiminin vermek istediği mesajdır. 
Tasarıdan bağımsız olarak Obama yö-
netimi tam da model ortaklıktan ve stra-
tejik işbirliğinden bahsedilirken neden 
Türkiye’nin bu konuda ‘cezalandırılması-
nı’ seyretti? Obama Yönetimi Türkiye’nin 
bir kaç konudaki tavrından kaynaklanan 
rahatsızlığını bu konuda sessiz kalarak 
gösterdi. Bu konuda doğrudan ve dolay-
lı rahatsızlıklar bahsedebiliriz. Öncelik-
le Obama Yönetimi Ermenistan’la Tür-
kiye arasında imzalanan protokoller sü-
recinin tıkanmasının sorumlusu olarak 
Türkiye’yi görüyor. İç politikadaki denge-
leri ve iktidarın yaşayacağı sorunları ye-
terli gerekçe olarak kabul etmeyen yöne-
tim, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dü-
zeyinde destek verdiği, basında çokça yer 
almasını istediği ve başarı hanesine geçir-
mek konusunda oldukça hevesli olduğu 
bu protokollerin tıkanmasının sorumlu-
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su olarak Türk hükümetini görüyor. Was-
hington Türkiye’nin Ermenistan Anaya-
sa Mahkemesi karar konusundaki gerek-
çesini inandırıcı bulmuyor. Bu kararın, 
Türkiye’nin biraz abarttığı bir mazeret ol-
duğunu düşünüyor. Yine yönetim, ikti-
dar partisinin istediği takdirde bu proto-
kolleri Meclis’ten geçirebileceğini ancak 
bu konuda tavır almayarak Washington’u 
zor duruma düşürdüğü tahlilini yapıyor. 
Obama’nın tasarıyı seyretmesindeki en 
önemli etkenlerden biri bu.
 
Washington’un İran talebi
Bir diğer neden Obama Yönetimi’nin 
İran konusundaki talepleri. Obama 
Türkiye’nin İran konusunda arabulucu-
luk yapmasını, kolaylaştırıcı olarak faali-
yet göstermesini önemsiyor ancak diplo-
matik kanallar tıkandığında Türkiye’nin 
İran konusunda ABD ile birlikte hare-
ket etme kararlılığını görmek istiyor. 
Türkiye ise bu konuda uluslararası ku-
rumların çizgisini tercih ediyor. Oba-
ma Türkiye’den ABD Kongresi’nin yap-
tırım ve ambargo kararlarını uygu-
lamasını, BM Güvenlik Konseyi’nin 
(BMGK) İran konusunda alacağı karar-
larda Türkiye’nin ABD’nin istediği doğ-
rultuda hareket etmesini istiyor. Türki-
ye ise bu konuda BMGK kararlarını ta-
kip edeceğini, BMGK’nın yaptırım ka-
rarlarını tüm üyelerini bağlayan yedinci 
başlık altında alması durumunda bu yolu 
takip edeceğini, aksi halde İran’la ilişki-
lerini ikili düzeyde ele alacağını söylüyor 
ya da ima ediyor. Türkiye’nin bu pozis-
yonu ABD başkentinde pek de hoş kar-
şılanmıyor. Bu nedenle de adeta İran me-
selesi bir test konusu olarak ele alınarak, 
Türkiye’ye bu mesaj verilmeye çalışılıyor. 
Elbette bu konuda İsrail’e yakın isimle-
rin de Türkiye’nin tavrını reel politik de-
ğil, ideolojik bir tavır olarak sunmasının 
da payı var.
Bir diğer konu ise geçtiğimiz aylar-
da gündeme gelen Balistik Füze Kalka-
nı. Bu konuda ABD Türkiye’nin kendi is-
teği doğrultusunda hareket ederek, ko-

nuyu ikili düzeyde ele almasını istiyor. 
Türkiye’nin tavrı ise bu konunun ulusla-
rarası kurumların meşruiyeti çerçevesin-
de ele alınması. ABD ikili anlaşmalar çer-
çevesinde füze kalkanın Türkiye’ye yer-
leştirilmesini isterken, Türkiye ise bunun 
ancak kendi toprağında konuşlanan sis-
temde inisiyatif sahibi olmasına izin ve-
recek tarzda, NATO şemsiyesi altında ele 
alınmasını istiyor.
Ayrıca kalkanın net olarak ne tür bir sa-
vunma sistemi olduğu, kimleri hedef al-
dığı, nasıl çalışacağı konusunda net bilgi 
istiyor. Bu konu da başta Pentagon olmak 
üzere, Washington’da rahatsızlık yaratan 
konuların başında geliyor.
 
Tasarı yeniden düşünülmeli
Ayrıca Washington İsrail konusun-
da Türkiye’nin aldığı tavırdan tamamen 
ayrı düşünmese de bu konuda hüküme-
tin tarzını biraz yumuşatmasını tercih 
edeceği mesajını dolaylı olarak veriyor. 
Hele ki Obama’nın Ortadoğu barış süre-
cine özel temsilci olarak atadığı, pozis-
yonu Türkiye’ye son derece yakın Geor-
ge Mitchell’in istifa ettiği şeklindeki de-
dikoduların Washington’da konuşulduğu 
günlerde, bu pozisyonun mevzi kaybet-
mesine tanık olunabilir.
Tüm bu konular birlikte ele alındığın-
da aslında sıradan bir konu olan ABD 
Temsilciler Meclisi’ndeki bir karar tasa-
rısının nasıl bir koza dönüştüğü görü-
lür. Türkiye’nin bölgesel ilişkileri, savun-
ma stratejisi ve uluslararası konumunu 
tartışma konusu haline getirebilme kud-
retine sahip bir tasarının neden bir tür-
lü çözülemediği de bu tartışmalar ekse-
ninde ortaya çıkıyor. Elbette tasarı ko-
nusunda ABD’nin iç dengeleri de önem-
li pay sahibi. Bu konuda Kongre’nin ya-
pısından Ermeni Lobisi’ne, yerel siyaset-
ten güçler ayrılığına kadar bir çok  gerek-
çe ileri sürülebilir. Ancak bu karar tasa-
rısının tüm bunların ötesinde bir anlamı 
olduğunu görmek gerekir. Türkiye için 
hayati önemdeki konuların böylesi bir ta-
sarı ile aynı diplomatik değerde ele alı-
narak, pazarlık konusu yapılması ise so-
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runun ciddiyetini ve çözüm gerekliliği-
nin aciliyetini gösteriyor. Tasarı aleyhin-
de lobi yapmak için Washington’da bu-
lunan TBMM Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Murat Mercan’ın tasarının geç-
mesinin akabinde Türkiye’nin Washing-
ton Büyükelçiliği’nde yaptığı basın top-
lantısında, ‘tasarının geçmesinin ya da 
geçmemesinin değil, bu konunun neden 
Washington’da bu düzeyde tartışıldığını 
sorgulamamız gerekir’ mealindeki söz-
lerine ciddiyetle kulak vermemiz gere-
kir. Zira artık konu tasarının nereye gel-

diği ya da kaç oy aldığı gibi konulardan, 
tasarının Türkiye’ye maliyetinin ne oldu-
ğu ve bu maliyetten nasıl kurtulunabile-
ceğine doğru evrilmelidir. Bu konu tüm 
açıklığı ile tüm siyasi aktörlerin katılaca-
ğı kamusal bir tartışma ile yapılmadıkça, 
Türkiye’nin tasarı kamburundan kurtul-
ması mümkün olmayacak.  Böylece Tür-
kiye hem son derece ucuz bir kozu, eliyle 
bir başka ülkeye teslim etmekten kurtul-
muş olacak, ABD ile gereksiz gerilim bir 
gerilim yaşamayacaktır 
Açık Görüş, 7 Mart 2010

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci
SETA olarak 09.03.2010 tarihinde düzenlemiş 
olduğumuz “Güncel Gelişmeler Işığında 
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci: 
Sonun Başlangıcı mı?” başlıklı panele Prof. 
Dr. Talip Küçükcan (SETA) oturum başkanlığı 
yapmış, Prof. Dr. Bülent Aras (SETA, İTÜ), Fatih 
Özbay (İTÜ) ve Nasuhi Güngör (Star Gazetesi) 
konuşmacı olarak katılmışlardır.
Panelde ortaya çıkan somut tablo, ABD 
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edilen sözde “soykırım” tasarısının hem Türkiye 
ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine hem de Türk-Amerikan ilişkilerine olumsuz etki 
edeceği yönündedir. Ayrıca toplantıya katılan bir parlamenter, tasarının oylandığı gün kendisine “Eğer 
protokolleri önümüzdeki hafta Meclis’te gündeme getirebilirseniz bu tasarı kabul edilmez” şeklinde 
Amerikan yönetiminin yaklaşımını ifade ettiğini söyledi. Dolayısıyla Afganistan ve Irak konularında 
ciddi olarak zorda olan Obama yönetiminin bu konuda Türkiye’yi karşısına almak istemediği, ama 
protokoller üzerinden kendine bir tutunma zemini aradığı şeklinde bir görünüm ortaya çıktı.
Panelde ilk sözü alan Fatih Özbay, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin sözde 
“soykırım” boyunduruğundan kurtarılması, Karabağ sorununun hemen çözülecek bir mesele olmaması 
sebebiyle orta vadede çözümüne yönelik adımlar atılması ve üçüncü taraf ülkelerin/parlamentoların 
sürece olumsuz katkı yapmaması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda ABD’de alınan karar bir bakıma 
ABD’nin kendi yaklaşımlarına da uymamaktadır. Bülent Aras ise daha çok meselenin bölgesel 
ilişkiler boyutuna temas ederek Soğuk Savaş sonrasındaki süreçte bölgedeki ülkelere modern ulus-
devlet gömleğinin giydirilmesinin sorunları çözmediğini, hatta bunları uzatılmış sorunlar haline 
getirdiğini vurguladı. Türk dış politikasının bu bağlamda yapmaya çalıştığı şey de bölgenin tarihi ve 
kültürel dokusuna uygun olarak, sınırlar varlığını korusa da, ulus-devlet mantığını aşan işbirliklerinin 
geliştirildiği bölgesel bir yaşam alanı oluşturmaya çalışmaktır. Nasuhi Güngör de Türkiye’nin yumuşak 
güç unsurlarını son yıllarda daha iyi değerlendirmeye başladığını, Yahudi lobisinin desteği olmaksızın 
Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki tasarının, geçmişte olduğundan farklı olarak, zorlama ile ve sadece bir 
oy farkla geçtiğini anlattı. Ayrıca tasarının bundan sonraki süreçte ilerlemesinin de pek mümkün 
olmadığına işaret etti.
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eğitim sisteminde katsayı uygulaması
17

 M
ar

t 
20

10

1998’de yükseköğrenimde geçerli olmak üzere alan içi ve alan dışı farklı katsayı uygulama-
sı getirilmişti. Zaman içerisinde birçok değişime ve tartışmaya neden olan katsayı uygu-
lamasını YÖK, 2009’da kaldırma kararı aldı. Kararın Danıştay tarafından durdurulması üze-
rine 17 Aralık 2009’da yeni bir düzenleme yapıldıysa da, Şubat 2010’da Danıştay 8. Daire-
si yeniden durdurma kararı verdi. Bunun üzerine 4 Mart’ta YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, 
Danıştay’ın katsayı konusundaki gerekçeli kararına istinaden işin sürüncemede kalması-
nı istemediklerini ve katsayı aralığını yeniden düzenleyeceklerini söyledi. 17 Mart’ta Yük-
seköğretim Kurulu, üniversiteye giriş sisteminde yeni katsayı oranlarının alan içi 0,15; alan 
dışı 0,12 olarak değiştirildiğini açıkladı.

SETA YORUM

Kim Demiş Eğitim Sistemini 
Hep Askerler Yapar Diye?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu eğitim sistemindeki eşitlikçiliği 11 yıldır zedele-
yen katsayı uygulaması sonucunda, eğitim sisteminde ve toplumda ortaya çıkan 
sınıflaşma ve tabakalaşmanın daha da keskinleşmesi riski söz konusu.

BEKİR GÜR

Türkiye’de eğitim sistemi kurmak, es-
kiden beri askerlerin icra ettiği bir vazi-
fe olarak anlaşılıyordu. Anayasa’dan, Mil-
li Eğitim Temel Kanunu ile Yükseköğre-
tim Kanunu’na kadar eğitim sisteminin 
kurucu yapıtaşları hep demokrasinin sek-
teye uğradığı dönemlerin ardından belir-
lenmişti. 28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik 
Kurulu tarafından alınan ve demokrasi-
ye “rot balans” ayarı olarak sunulan karar-

ların çoğu da eğitime ilişkindi. Kararların 
en fazla öne çıkanı, imam hatip liselerinin 
orta kısımlarını kapatan ve 8 yıllık kesinti-
siz eğitimi öngören karardı. Eski bir Mil-
li Eğitim Bakanı’nın tespitiyle söyleyecek 
olursak, siviller milli eğitim sistemini be-
lirlemeyi bir tabu olarak görmüş ve asker-
lerin kurduğu sistemin dışına çıkmamaya 
özen göstermişlerdi. Pekâlâ, eğitim siste-
mini hep askerler mi yapar?
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1998’de yükseköğretime giriş sistemin-
de alan içi ve alan dışı için farklı katsa-
yı uygulamasını başlatan Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), çok tartışmalı bir karara 
imza atmış oldu. O günden beri bir türlü 
bitmeyen tartışmaları bitirmek niyetiyle 
YÖK, 2009’da, alan içi ve alan dışı arasın-
daki katsayı farkını kaldırdı. YÖK’ün bu 
düzenlemesinin yürütmesi, “yargı karar-
larıyla istikrar kazanmış” eğitim sistemi-
nin bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle 
Danıştay tarafından durduruldu. Bunun 
üzerine YÖK 17 Aralık 2009 tarihin-
de yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, 
üniversite giriş sınavında adaylara alan 
içi ve alan dışı tercihine göre farklı katsa-
yı uygulanması öngörüldü. Yeni düzen-
lemede puanlar hesaplanırken adayla-
rın kendi alanlarından tercih yapmaları 
durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başa-
rı Puanları (AOBP) 0.15, alan dışı tercih-
te 0.13 ile çarpılacaktı (2. madde). YÖK 
ayrıca, öğretmen lisesi ve meslek lise-
si mezunu olanların kendi alanlarında-
ki programları tercih etmeleri halinde, 
ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puan-

larının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulu-
nan puanın toplam puana ayrıca eklene-
ceği kararını aldı (3. madde). YÖK’ün al-
dığı bir diğer karara göre, Türkiye gene-
linde ilk bin kişi arasına giren adayların 
yerleştirme puanı hesaplanırken alan içi 
katsayı oranının uygulanması öngörüldü 
(6. madde).

Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün yeni kara-
rının yukarıda zikredilen 2. ve 3. mad-
delerinin ve bunlara bağlı diğer bir mad-
denin yürütmesini 8 Şubat 2010 tarihin-
de oybirliğiyle durdurdu. Danıştay 8. 
Dairesi’nin kararında tuhaf olan bir du-
rum, 6. maddenin yürütmesinin oyçok-
luğuyla durdurulmaması ve “başarının 
ödüllendirilmesi amacına yönelik oldu-
ğu anlaşılan bu kuralın, yargı kararları-
na aykırı bir yönü bulunmadığı gibi hu-
kuka, hakkaniyete ve mevzuata uygun 
olduğu” şeklindeki gerekçe. Doğrudan 
söylemek gerekirse, bu gerekçe olduk-
ça çelişkili, çünkü katsayı farkının tama-
men kaldırılmasını ve böylece öğrenci-
nin okuduğu alan veya okulunun türü 
değil, bireysel başarının ödüllendirilme-
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sini amaçlayan YÖK’ün ilk düzenleme-
si bizatihi Danıştay tarafından durdurul-
muştu.

YÖK ikinci düzenlemesinin yürütmesi-
nin durdurulması üzerine, Danıştay İda-
ri Dava Daireleri Kuruluna itirazını bil-
dirdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Ku-
rulu, YÖK’ün itirazını 18 Şubat 2010 
günü oyçokluğuyla reddetti. Basından 
anlaşıldığı kadarıyla Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi’nin 
gerekçesinin tamamına katılmıyor. Ama 
konu ile ilgili farklı bir gerekçe yazıla-
cak. Dahası, Danıştay İdari Dava Daire-
leri Kurulu, bir öğrenci velisinin yuka-
rıda zikredilen 6. maddeye ilişkin itira-
zını da kabul ederek, maddenin yürüt-
mesini durdurdu. Böylece, Danıştay 8. 
Dairesi’nin tuhaf bir şekilde yürütmesi-
ni durdurmadığı maddenin de yürütme-
si durdurulmuş oldu.

Bütün bu olan biteni nasıl 
anlamalıyız?
YÖK’ün ikinci düzenlemesinde öngörü-
len katsayı farkı Danıştay tarafından ye-

terli görülmedi. Ne kadarlık bir katsa-
yı farkının yeterli görüleceği ve YÖK’ün 
ne karar alacağı ise, şimdilik meçhul. 
Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı-
nın gerekçesinde katsayı farkının aşı-
labilir bir nitelikte olmasının yargı ka-
rarlarına uygun olmadığını açıkça be-
lirtmişti. Bir başka ifadeyle, Danıştay’a 
göre, maksimum 10 puanlık bir far-
ka tekabül eden 0.13 ve 0.15’lik katsayı 
farkı, “aşılabilir”di. Oysa değil 10 puan, 
1 puan bile hiçbir şekilde aşılamaz bir 
fark. Çünkü her halükarda bir öğren-
ci alan dışı tercih yaptığında puanı ke-
siliyor. Puan kesilmesinin hiçbir şekilde 
telafisi olmadığı için, aşılabilir bir fark-
tan söz edilemez. Düşünün iki başarılı 
öğrenci bütün soruları doğru bir şekil-
de cevaplıyorlar; biri alan dışı tercih ya-
pıyor ve diğerinden 10 puan daha düşük 
alıyor! Böyle bir fark, nasıl olur da aşıla-
bilir? Bu fark, sadece meslek liselerini il-
gilendiren bir fark da değil; tüm öğrenci-
leri ilgilendiren bir fark. Örneğin, bir fen 
lisesinin fen bölümünden mezun birisi, 
hukuk okumak istediğinde puanı düşük 
katsayıyla hesaplanıyor.

Her türden katsayı farkıyla karşımıza çı-
kan küçük bir fark bile, her yönüyle aşı-
lamaz. Çünkü öğrencinin önüne konan 
engeli aşması için, hiçbir telafi imkânı 
sunulmuyor. Danıştay’ın katsayı farkı-
nı yeterli görmeyen kararının gerekçesi, 
Türkiye’de 11 yıldır uygulanan farklı kat-
sayıların dahi geride bırakılmasını işaret 
ediyor. Çünkü bugüne kadar idarenin bir 
düzenlemesinden ibaret olan ve toplum-
da çokça tartışılan bir uygulama, idare-
nin yeni düzenleme yapmak istemesi-
ne rağmen, bugün hukuk ve adalet adı-
na engelleniyor.

Danıştay’ın idealize ettiği şekliyle herkes 
alanında yükseköğretime devam ederse 

Danıştay’ın katsayı farkını yeter-
li görmeyen kararının gerekçesi, 
Türkiye’de 11 yıldır uygulanan 
farklı katsayıların dahi geride bı-
rakılmasını işaret ediyor. Bugü-
ne kadar idarenin bir düzenle-
mesinden ibaret olan ve toplum-
da çokça tartışılan bir uygula-
ma, bugün hukuk ve adalet adı-
na engelleniyor.

“  
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Türkiye’de 1981’den beri yürürlükte olan 
yükseköğretim sisteminin üniter yapı-
sı yasal olarak sonlanmış olur. Böylece 
yükseköğretim sistemi, ikili bir yapıya 
dönüşür. Bir başka ifadeyle, genel liseler 
daha çok akademik eğitim veren yükse-
köğretim programlarına, meslek liseleri 
ise daha mesleki alanlarda yükseköğre-
time (meslek yüksekokulu, yüksekokul, 
vs.) devam ederler. Dolayısıyla, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurduğu eğitim siste-
minin geleneksel bir özelliği olan eşitlik-
çiğini 11 yıldır zedeleyen katsayı uygula-
ması sonucunda, önce eğitim sisteminde 
sonra toplumda ortaya çıkan sınıflaşma 
ve tabakalaşmanın daha da keskinleşme-
si riski söz konusu.

Katsayı engeli modern eğitim 
sistemine aykırı

Yazımızın başında sorduğumuz soru-
ya dönecek olursak, son tecrübeler bize, 
şimdiye kadar askerlerin yaptığı eğitim 
sisteminin yerini yargı kararlarıyla olu-
şan eğitim sisteminin aldığını gösteri-
yor. Yani, eğitim sistemini artık askerler 
değil, yargıçlar düzenliyor. Oysa eğitim 
sistemini düzenleme görevi, esasen Mil-
li Eğitim Bakanlığı (MEB)’na ait. Yük-
seköğretime giriş konusunda da MEB’e 
önemli sorumluluklar düşüyor. 1739 sa-
yılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 31. 
maddesi şu şekilde: “Hangi yükseköğre-
tim kurumlarına, hangi programları bi-
tirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları 
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapı-
larak Yükseköğretim Kurulu tarafından 
tespit edilir.” Bu kanun maddesinin ye-
terince işletildiğini söylemek zor. Geli-
nen noktada katsayı tartışmalarını son-
landırmak için MEB’in söz konusu göre-

vini sahiplenmesi gerekiyor. Eşit bir kat-
sayı uygulaması sözkonusu olmayacak-
sa, katsayı sorununun uzun vadede bir 
çözümü daha var. Genel liseye denk bir 
müfredatı içeren bütün farklı lise türleri 
mezunlarına, genel lise diploması alma 
hakkı verilmeli. Yani üniversiteye giriş-
te genel lise mezunları olarak değerlen-
dirilmeleri gerekiyor. Genel liseye denk 
bir müfredatı içermeyen lise türlerinden 
mezun olanlara veya bu okullarda öğren-
ci olan kişilere, genel lise fark derslerini 
tamamlama ve böylece genel lise diplo-
masına sahip olma imkânı verilmeli. Bi-
reysel tercihleri anlamsızlaştıran aşıla-
maz bir katsayı farkı konması, çağdaş 
pedagojinin ilkeleri ve uygulamalarıyla 
bağdaştırılamaz. İnterdisipliner öğren-
menin öne çıktığı çağdaş eğitim süreçle-
rinde, 14 yaşındaki çocukların veya aile-
lerinin geçmişte yaptıkları okul ve alan 
tercihi değil, bugünkü ilgileri, amaçları 
ve istekleri esas alınır 

Mostar, Mart 2010, s. 20-22
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Psikoloji daha emekleme çağındayken, 
yani en azından 20. yüzyılın başından iti-
baren üniversitelerde eğitimle ilgilenen 
psikolog ve eğitimciler kendilerini, temel-
de muhafazakâr bir alan olarak gördükle-
ri eğitimi gelenekten özgürleştirmeye ve 
modern bilimin ışığında yenilemeye ada-
mışlardır. Öyle ki yüzyılın başında, sözge-
limi, Amerika Birleşik Devletleri’nde sayı-
ları hızla artan eğitim bölümlerinin esas 
misyonu, geleneksel eğitimin bütün ka-
bullerini reddetmek olmuştur. Gelenek-
sel eğitimin eleştirisi olarak doğan ilerle-
meci eğitim, Rousseau ve takipçileri tara-
fından ortaya atılmış, Spencer gibi eğitim-
ciler tarafından geliştirilmiş ve Avrupa’da 
yaygınlaştırılmıştır. Dewey ve Kilpatrick 

gibi isimlerle Amerika’ya yerleşen ilerle-
mecilik, Teachers College örneğinde oldu-
ğu üzere, eğitim fakültelerinin temel felse-
fesi olmuştur. Orta-Avrupa kökenli olup 
Avrupa’da sadece bazı okullarda ve bölge-
lerde uygulanma imkânı bulan ve - Han-
nah Arendt’in deyişiyle - “mantığın ve zır-
vanın hayret verici bir karışımından olu-
şan” ilerlemecilik, Amerika’da büyük bir 
dönüşüme neden oldu ve eğitimdeki bü-
tün gelenekleri ve oturmuş yöntemleri 
“âdeta akşamdan sabaha, ıskartaya çıkar-
dı” (Arendt, 2006, s. 15).

Bu yazıda, ilerlemeciliğin gelenek, bilgi ve 
otorite ile kurduğu ilişkinin bir eleştirisi 
sunulmuştur. Öncelikle ilerlemeciliğin ta-
rihsel kökenleri ele alınmıştır. Ardından, 

SETA YORUM

Geleneksiz Eğitim
Geleneksel eğitimin eleştirisi olarak doğan ilerlemeci eğitim, Rousseau 
ve takipçileri tarafından ortaya atılmış, Spencer gibi eğitimciler tarafından 
geliştirilmiş ve Avrupa’da yaygınlaştırılmıştır.

BEKİR S. GÜR, MURAT ÖZOĞLU, ZAFER ÇELİK
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Türkiye’nin Batı’dan yeni eğitim usulleri-
ni almasının tarihsel bir değerlendirme-
si sunulmuştur. Daha sonra, ilerlemecile-
rin otorite ve iktidar ile öğretmenin baskı-
sını eşitlemelerinin kavramsal bir eleştirisi 
sunulmuştur. Son olarak, günümüzde yeni 
eğitim yaklaşımlarını öne çıkarmak ve kı-
yaslamak için eğitimbilimciler tarafından 
bir eleştiri nesnesi olarak kullanılan “gele-
neksel eğitim” tanımlamasının kavramsal 
sefaleti ortaya konmuştur.

Anti-Entelektüellik

19. yüzyılın teknolojik buluşlarıyla gözleri 
kamaşmış ilerlemeci düşünür ve eğitimci-
ler, ilerlemenin mutlak iyi olduğuna ve in-
sanlığın giderek iyiye gittiğine inanmışlar-
dır. Spencer, Dewey ve ilerlemeci takipçile-
ri okullarda asırlardır öğretilen geleneksel 
akademik derslerin faydasız olduğunu ve 
müfredatın öğrencilere pratik beceriler ka-
zandıracak derslerle donatılması gerektiği-
ni savundular. Hem Rousseau hem de De-
wey çocuklar için kitapları değersiz görür. 
Rousseau faydalı bir zanaat öğrenmeyi tav-
siye ederken, Dewey de pratik ve mesleki 
eğitimi öne çıkarır. Batı tarihinin tarihsel 
birikimini öğrencilere öğretmek, “laf-ü gü-
zaf” yani boş sözleri öğretmek olarak tem-
sil edildi. Böylece, eğitimde “gerçek”leri 
öğretmek esas alındı. Harvard’ın ünlü rek-
törü Eliot, bizatihi kendisinin önceki görü-
şünün aksine, geleneksel akademik müf-
redatı yerle bir etmiş ve tamamen “seçme-
li” bir sisteme geçmiştir. İlerlemeciler, ço-
cuklara “kitap kokan” bir müfredatın öğ-
retilmesi yerine, pratik ve gerçekçi (haya-
tın içinden) bir müfredatın esas alınmasını 
savundular. Çocuk merkezli bir yaklaşımı 
esas aldılar; böylece, daha “insancıl” öğret-
me yöntemlerini ve öğrencilerin farklı şe-
killerde öğrendiklerini savundular. İlerle-
mecilik, sınıfta kullanılan geleneksel yön-

temleri hedef almakla yetinmedi; bizati-
hi bazı geleneksel konuları da hedef aldı. 
Böylece, gelenek, tarih, klasik diller ve ah-
lak felsefesi gibi konuların yerlerini mo-
dern yabancı diller ve konular aldı (Egan, 
2002; Ravitch, 2001).

Akademik bir eğitimin bütün çocuklara 
uygun olduğu şeklindeki geleneksel yak-
laşımı reddeden Amerikalı ilerlemeci-
ler, akademik ve “kitap kokan” müfreda-
tın sosyal ilerlemeye engel olduğunu sa-
vundular. Aynı ilerlemeciler, kent okulla-
rını doldurmaya başlayan göçmen çocuk-
larının cebir ve edebiyata ihtiyaçları ol-
madığını, bu çocukların sanayideki işler 
için talime ihtiyaç duyduklarını savundu-
lar. Bir başka deyişle, ilerlemeci eğitim re-
formcularının amacı, akademik bir müfre-
datı yaygınlaştırarak daha çok çocuğa (ve 
göçmene) ulaştırmak değil, işgücüne ka-
tılacak olan özellikle de fakir, göçmen ve 
beyaz-olmayan çocuklara pratik bir müf-
redat (mesleki eğitim, vs.) sunmaktı. Kal-
dı ki, dönemin yaygın kanaatine göre, İn-
giltere, Almanya ve diğer kuzey Avrupa ül-
kelerinden gelen ilk göçmenlerden farklı 
olarak sonradan gelen göçmenler, akade-
mik bir müfredatı alabilecek zekâ kapasi-
tesine zaten sahip değillerdi; onlara manü-
el beceriler kazandırılmalıydı! Özetle, eği-
tim dünyasının yeni “uzman”larına göre 
bütün öğrencilere aynı akademik müfre-
datı vermek demokratik değildi. Bu uz-
manlara göre, fırsat eşitliği denen şey, sa-

Hem Rousseau hem de Dewey 
çocuklar için kitapları değersiz 
görür. Rousseau faydalı bir za-
naat öğrenmeyi tavsiye ederken, 
Dewey de pratik ve mesleki eğiti-
mi öne çıkarır.”

“  
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dece bir azınlık grubun akademik bir eği-
tim alması, geriye kalan çoğunluğun mes-
leki eğitim veyahut sanayi eğitimi almasıy-
dı (Ravitch, 2001).

Spencer’den Piaget’ye ilerlemeciler 
“doğa”ya karşı naif bir inanç beslemiş ve 
bütün öğrenmelerin “doğal” olması ge-
rektiğini savunmuştur (Egan, 2002). Böy-
le bir doğanın gerçekten var olup olma-
dığı ve varsa böyle bir şeyi esas almanın 
pedagojik olarak anlamlı olup olmadığı-
nı sorgulamayan eğitimcilerin elinde ka-
lan çocuklar, kendilerini zorlayacak aka-
demik bir müfredatla karşılaşmadılar. Bu 
durumda öğrencilerden beklentiler de ha-
liyle oldukça düşük tutulmuştur. İlerleme-
ciler, geleneksel eğitimin temel taşlarından 
olan ezber ve tekrar yoluyla öğrenmeyi de 
reddetmişler ve kavrayarak öğrenmeyi sa-
vunmuşlardır. Böylece, ezber ile ezbercilik 
arasında ciddi bir ayrım yapılmaması so-
nucu, ezberin özellikle mantıksal muhake-
mesi henüz olgunlaşmamış küçük çocuk-
ların temel kavramları öğrenmesinde oy-
nadığı pozitif rol aşağılanmıştır. Zira çar-
pım tablosunu ezberleme örneğinde oldu 
gibi, ezber pekâlâ karmaşık düşünme be-
cerileri gerektiren kavramları öğrenmeyi 
kolaylaştıran bir işlev görebilir.

Amerika’dan bütün dünyaya yayılan iler-
lemecilik, insanoğlunun binlerce yıllık bi-
rikimini temsil eden tarihi ve geleneği sü-
rekli küçük gördü ve aşağıladı. İlerleme-
ciliğin ütopyacılığına göre, tarih hayata 
rehber olarak yetersizdir; gelecek faydalı 
ve hayırlıdır. Amerikan Yaşamında Anti-
Entelektüellik adlı ünlü kitabın yazarı Ric-
hard Hofstadter’in işaret ettiği gibi, iler-
lemeci eğitimin çocuk-merkezli yaklaşı-
mı, özellikle yetenekli çocukları ihmal etti 
ve sosyalleşmeyi öne çıkardı (Hofstadler, 
1966). Hofstadter’e göre, Dewey’in kendisi 
anti-entelektüel değildi ama demokrasi ve 
uyumluluk kaygısı, özellikle sayıları artan 
göçmen çocukları için entelektüel olarak 
zorlayıcı bir eğitimden ziyade, bu yeni va-
tandaşları Amerikan yaşamının temel eko-
nomik ve siyasal dinamikleri ile uyumlaş-
tırmayı öne çıkardı. Gerçekten de,  20. yüz-
yıl boyunca ilerlemeciliğin yol açtığı muh-
temelen en büyük sorun, akademik ders-
lerin okullardaki ağırlığının azalmasıdır 
(Egan, 2002; Ravitch, 2001).

Usûl-i Cedid

Batı’da yeni eğitim akımlarının ve ilerleme-
ciliğin doğup geliştiği dönemlerde Türki-
ye, kendine özgü sorunlarla baş etmeye ça-
lışıyordu. II. Meşrutiyet döneminin aydın-
ları, Osmanlı’nın geri kalmasını ve özel-
likle de Balkan Harbinde alınan ağır mağ-
lubiyetini, sadece askeri bir yenilgi olarak 
görmemekte, bu mağlubiyetin daha esaslı 
nedenlerinin olduğunu ve bunların asker-
lerin ve halkın eğitimsizliğinden geldiğini 
iddia etmişlerdir (Gündüz, 2007). Yenilgi 
psikolojisi içerisinde Avrupa’dan geri ka-
lışımızı, eğitim sistemine bağlayan aydın-
lar, Batı’daki eğitim yaklaşımı ve yöntemle-
rine eğilmişlerdir. Açık bir hayranlıkla iz-
ledikleri Batı’nın göz kamaştırıcı teknolo-
jisini ve maddi refahını eğitimle ilişkilen-

II. Meşrutiyet döneminin aydın-
ları, Osmanlı’nın geri kalması-
nı ve özellikle de Balkan Harbin-
de alınan ağır mağlubiyetini, sa-
dece askeri bir yenilgi olarak gör-
memekte, bu mağlubiyetin daha 
esaslı nedenlerinin olduğunu ve 
bunların askerlerin ve halkın eği-
timsizliğinden geldiğini iddia et-
mişlerdir.”

“  
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dirdikleri için, Batı’da bile yaygın olmayan 
ve yeni ortaya çıkan eğitim yaklaşımları-
na eleştirel bir gözle bakamadılar. Cumhu-
riyetin kurulmasıyla birlikte Batı hayran-
lığı, resmi ideoloji haline geldi ve böyle-
ce Batı’daki yeni eğitim yaklaşımları resmi 
programların bir parçası haline geldi.

İlerlemeciliğin tarih ve gelenekle kurduğu 
negatif ilişki, geçmişle arasına kalın duvar-
lar örmeye çalışan yeni Cumhuriyet’in ya-
rarlanmaktan geri kalmayacağı bir husus-
tu. Yeni kurulan rejimi oturtma ve pekiş-
tirme kaygısı, genç nesilleri yeni rejimin 
savunduğu değerlerle eğitmeyi öne çıkardı 
ve böylece devlet nezdinde eğitime önem-
li bir rol biçildi. 1924 gibi erken bir tarih-
te John Dewey Türkiye’ye davet edilmiş ve 
iki ay Türkiye’de incelemelerde bulunmuş-
tur. Dewey ve ilerleyen yıllarda davet edi-
len kimi yabancı uzmanların, fikirlerin-
den faydalanılmıştır. Cumhuriyet dönemi-
nin ünlü eğitimcisi İsmayıl Hakkı Baltacı-
oğlu 1934 yılında ifade ettiği bazı tespitler 
dönemin psikolojisini ve dönemin eğitim-
cilerinin gelenekle kurduğu ilişkiyi iyi an-
latmaktadır:

Türkiye yaşayışının her yönünde büyük 
değişiklik yaptı. Bu işde en yüksek yaratma 
gücünü gösterdi. Bütün bunlar Türklere 
yepyeni bir vazife yüklüyor: yarını omuz-
larında taşıyacak kadar sağlam bir gençlik 
yetiştirme vazifesi. Bu vazife nasıl yapılabi-
lir? Eski terbiye fikirlerini, usullerini, yer-
lerini unutarak, değiştirerek, atarak, yepye-
ni usuller kullanarak, yepyeni insanlar ye-
tiştirerek… (Baltacıoğlu, 1964, s. 5’den ak-
taran Deren, 2006, s. 605).

Her ne kadar çağdaş eğitim yaklaşımlarına 
yer verilse de, Cumhuriyet’in ilk dönemin-
de eğitim, yeni rejimin istikrarını sağlaya-
cak meşruiyet ve rızayı üretme hedefi doğ-
rultusunda örgütlenmiştir. Gençlere sunu-
lan eğitim, eleştirelliğe kapalı olmuştur ve 

otoriter bir toplum algısına zemin hazırla-
mıştır (Deren, 2006). Bir başka deyişle, her 
ne kadar modern ve çağdaş bir eğitim yak-
laşımının esas alındığı iddia edilse de, uy-
gulamada endoktrinasyon ön plana çık-
mıştır. Ayrıca, ideolojik angajmanlar do-
layısıyla, eğitimin içeriğinde özellikle Os-
manlı geleneğine pek yer verilmemiştir. 
İşin hazin tarafı, bir yandan gelenek gör-
mezden gelinirken, öte yandan Türkiye’nin 
Maarif Davası adlı kitabın yazarı Nurettin 
Topçu’nun belirttiği gibi, medreselerde şi-
kayet edilen skolastik zihniyet okullarda 
olduğu gibi devam etmiştir (Topçu, 1998). 
Yani Batı dünyasında ortaya konan fikirler, 
çevrilerek tekrarlanıp ezberlenmiş ve eleş-
tirel bir sorgulamaya tabi tutulmamışlar-
dır. Bugün de eğitimci araştırmacılarımı-
zın önemli bir bölümü, bazı yaklaşımları 
–yabancı dildeki kifayetsizliklerinden do-
layı zaman zaman yanlış bir şekilde- çevir-
mekle ve tekrarlamakla yetinmektedirler.

Otorite, İktidar ve Özgürleşme

İlerlemeci eğitimcilerin gelenekle negatif 
bir ilişki kurmaları ve geleneği özgürlüğe 
bir engel olarak görmeleri, geleneğin oto-
ritesini ve dolayısıyla genel olarak otorite-
yi olumsuzlamalarına yol açmıştır. Bu yö-
nüyle ilerlemeciler, Aydınlanmacı filozof-
ları izlemektedirler. Aydınlanma ile bir-
likte tahrif edilen otorite kavramı, aklı ve 
özgürlüğü dışlayan bir tür “körü körüne 
bağlılık” olarak sunulmuştur (Gadamer, 
1975). Oysa otorite ile özgürlük veya aklı 
karşı karşıya koymak, doğru değildir çün-
kü otoritenin esası kabul, tanıma ve tasdik 
olduğu için, otoritenin körü körüne bağ-
lılıkla hiçbir ilişkisi yoktur. Otorite, en te-
melde, bilgiye ilişkin bir şeydir. Otorite-
yi kabul etme veya tasdik etme, otoritenin 
söylediği şeyin akla yatkın olduğu ve pren-
sipte doğru olduğu anlayışına dayalıdır. 
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Buna göre, bir kişi bir otoriteyi kabul etti-
ği zaman, kendi bilgi eksikliğini kabul et-
miş oluyor ve kendisinden daha bilgili bi-
rine başvuruyor demektir. Bir öğretmenin 
gerçek anlamda otorite olması, öğrencile-
rin korkusundan ileri gelmez. Aksine, öğ-
retmenin bilgili olması ve öğretilen şeyin 
rasyonel ve makul bulunduğu kabulünden 
gelir. Öğrencilere baskıyla bir şey öğretil-
diği bir ortamda, geleneksel bir öğrenme-
den değil, indoktrinasyondan bahsedebili-
riz. İndoktrinasyon ise, daha sonra değişe-
neceğimiz üzere, modern kitle eğitimin te-
mel hedefidir.

İlerlemeci/öğrenci-merkezli yazılarda yer 
eden zihniyete göre, geleneksel eğitimde 
iktidar öğretmenin baskıcı şahsında top-
lanmıştır. Buna göre, özgürlük, öğretme-
nin etkisini veya baskısını kaldırmakla eş 
anlamlıdır. Bu iktidar ve özgürlük algısı, 
iktidarın modern (ve post-modern) biçim-
lerini anlamak hususunda tamamen başa-
rısızdır. İnşacılık (yapılandırmacılık) dâhil 
gerek liberal gerekse eleştirel teoriden bes-
lenen öğrenci-merkezli yaklaşımlar, öz-
gürlük vaat eden bir yüzle ortaya çıkmış 
fakat öğrencileri daha “demokratik” yol-
lardan ezen yüzlerini gizlemişlerdir (Gür, 
2006). Burada iktidar ve tahakküm arasın-
da bir ayrım yapmak gerekir; iktidar, bas-
kı ve zor kullanma yoluyla işlemez. Fouca-
ult (2000c) iktidar/iktidar ilişkisi ile bir ki-

şinin başkasının davranışını yönlendirme-
ye çalıştığı ilişkiyi kastettiğini, bu ilişkile-
rin verili değil sürekli hareket halinde ve 
değişim yaşayan bir şey olduğunu söyler. 
İktidar ilişkisi, ancak öznelerin özgür ol-
duğu zeminde gerçekleşir. Hiçbir direniş 
imkânının olmadığı, tamamen sonsuz sı-
nırsız şiddetin uygulandığı bir ilişki, ikti-
dar ilişkisi kapsamında değerlendirilemez. 
Eğer bir yerde iktidar ilişkisinden bahsedi-
liyorsa orada mutlaka özgürlük vardır. Ta-
hakküm ise iktidar ilişkilerinin sabitlen-
diği, asimetrik bir hal aldığı ve özgürlüğe 
imkân tanımadığı alanda gerçekleşmekte-
dir. Tahhakküm kişinin belirli bir şekilde 
davranmasını sağlar ancak üretken değil-
dir. Foucault (2000c, s. 244), iktidar ve ta-
hakküm ilişkisi arasındaki farkı öğretmen-
öğrenci arasındaki ilişkiye değinerek şu şe-
kilde açıklar:

Belirli bir hakikat oyununda başkasından 
daha fazla bilgi sahibi olan, bu başkası-
na ne yapması gerektiğini anlatan, ona bir 
şeyler öğreten, bilgi aktaran, hüner ve be-
cerilerini ileten birisinin pratiğinde kötü-
lüğün nasıl olabileceğini anlayamam doğ-
rusu. Sorun, daha çok, sizin bu pratikler-
de (iktidarın etkili olamayacağı ve kendi 
başına kötülük sayılamayacağı durumlar-
da), bir çocuğu bir öğretmenin keyfi ve ya-
rarsız otoritesine tabi hale getirecek ya da 
bir öğrenciyi otoritesini kötüye kullanmayı 
alışkanlık edinmiş bir hocanın etkisine so-
kacak olan tahakkümün etkilerinden nasıl 
uzak duracağınızı bilmenizdir.

İlerlemecilerin sandığının aksine, öğren-
ci öğretmenin baskısından kurtulduğun-
da özgür olmuyor; sadece daha farklı ik-
tidar ilişkilerine teslim ediliyor. Öncelikle, 
öğretmenin baskısından kurtulan öğrenci-
ler, sınıf içerisinde başka öğrencilerin veya 
öğrenci gruplarının baskısına maruz kal-
maktadır. Arendt (2006) bunu “çoğunlu-

İnşacılık (yapılandırmacılık) 
dâhil gerek liberal gerekse eleş-
tirel teoriden beslenen öğrenci-
merkezli yaklaşımlar, özgürlük 
vaat eden bir yüzle ortaya çık-
mış fakat öğrencileri daha “de-
mokratik” yollardan ezen yüzle-
rini gizlemişlerdir.”

“  



163

ğun baskıcılığı” olarak ifade etmiş ve öğ-
rencilerden de oluşsa çoğunluğun baskı-
sının tek bir şahıs olarak öğretmenin bas-
kısından çok daha katı olduğunu vurgula-
mıştır (s. 18).  Ayrıca, yeni teknolojiler ve 
ders materyalleri yoluyla serbest piyasa-
da hâkim ideolojiler ile ekonomik ve top-
lumsal güçler, öğrencileri etkilemektedir-
ler. Etkilenme ve şekillenme, tam da öğ-
renciler aktifken ve üretkenken söz konu-
su olmaktadır. Benzer şekilde, yapılandır-
macı yaklaşımın öne çıkardığı bazı yön-
temler (probleme dayalı öğrenme, vs.) de, 
toplumdaki eşitsizlikleri görmezlikten gel-
me ve dolayısıyla eşitsizlikleri artırma gibi 
bir işlev görebildiğinden bu tür yaklaşım-
ları iktidardan ari göremeyiz (Popkewitz, 
1998).

“Ölü Atı Tekmelemek”

İlerlemeci teorisyenler tarafından popü-
ler kılındığı üzere, eğitimsel eleştiri, te-
melde, “geleneksel eğitim”in eleştirisi ola-
rak ele alınmıştır. Geleneksel olarak suçla-
nan yöntemin ortak noktası şudur: Kitabî/
akademik ile gereksiz yani yaşamda kulla-
nılmayan bilginin öğrenilmesinin dışlan-
ması ve yöntem olarak yaparak/uygulaya-
rak yani takrirler yerine uygulama ile öğ-
renmedir. Bu yaklaşımın daha özgürlük-
çü ve demokratik olduğu telaffuz edilir. 
Türkiye’de de eğitimciler ekseriyetle ade-
ta zorunlu olarak, geleneksel eğitim dışın-
da bir yol aramışlardır. Eğitim fakültelerin-
de öğrenci-merkezli eğitim ve benzeri yak-
laşımlar dışında bir alternatife hayat hakkı 
verilmemiştir. Eğitim literatüründe yaygın 
olarak karşımıza çıktığı şekliyle, “gelenek-
sel eğitim” kavramı, diğer “çağdaş eğitim” 
yöntemlerinin etkinliğini ya da geçerlili-
ğini vurgulamak üzere bir mukayese ara-
cı olarak kullanılır hale gelmiştir. Bir baş-
ka ifadeyle, “geleneksel eğitim,” sahibi ol-

mayan, her kesimin acımasızsa eleştirdi-
ği bir tür “şamar oğlanı” olmuştur. Hem 
uluslararası hem de ulusal eğitim literatü-
rü incelendiğinde bu minvalde sayısız bi-
limsel araştırma karşımıza çıkmaktadır. 
Bu araştırmalarda, genellikle, deney grubu 
ve kontrol grubu olmak üzere iki öğrenci 
grubu oluşturulmaktadır. Deney grubun-
da bulunan öğrencilere çağdaş eğitim yön-
temlerinden biri olarak kabul edilen yeni 
bir eğitim yöntemi (yapılandırmacı, çoklu 
zekâ, probleme dayalı, işbirlikçi, bilgisayar 
destekli, vb.) kullanılmakta, kontrol gru-
bunda bulunan öğrencilere ise “gelenek-
sel eğitim” yöntemi kullanılarak bir konu-
da ders anlatılmaktadır. Ardından iki gru-
bun başarı düzeyleri arasında anlamlı bir 
fark olup olmadığı araştırılmaktadır.

Bu tür çalışmaların çoğunluğunda bulgu-
lar, deney grubuna uygulanan çağdaş eği-
tim yönteminin ya geleneksel eğitime na-
zaran daha başarılı olduğu ya da en azın-
dan geleneksel eğitim kadar başarılı oldu-
ğu yönündedir. Bu araştırmalar dikkatli bir 
şekilde incelendiğinde, deney grubuna uy-
gulanan çağdaş eğitim yönteminin reto-
rik cümleler kullanılarak olumlu yanları-
nın ön plana çıkartıldığı, kontrol grubu-
na uygulanan geleneksel eğitimin ise ge-
nellikle “karatahta”, “dört duvar”, “tek tip”, 
“tek yönlü bilgi aktarımı”, “ezberci”, “öğret-
men merkezli”, vb. ifadelerle özdeşleştiril-
mek suretiyle pejoratif bir üslupla ele alın-
dığı görülmektedir (örn. Aydede ve Mat-
yar,	 2009;	 Baki,	 Gürbüz,	Ünal	 ve	 Atasoy,	
2009; Süzen, 2009; Tezcan, Yılmaz ve Ba-
baoğlu, 2005). Benzer şekilde, geleneksel 
öğretim “öğretim sürecinde daha çok an-
latım, soru-cevap gibi klasik yöntemlerin 
ve yazı tahtası, ders kitabı gibi klasik ders 
araç-gereçlerinin kullanıldığı öğretim or-
tamı” olarak da tanımlamıştır (Akdağ ve 
Tok, 2008, s. 29). Aslında bu çalışmalarda, 
araştırmacılar geleneksel eğitimi kurgula-
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ma şekliyle, “gıcır” bir eğitim yaklaşımının, 
“geleneksel eğitim” yönteminden daha üs-
tün olduğunu baştan kabul etmektedirler.

“Geleneksel eğitim” ile yeni bir eğitim yak-
laşımını karşılaştıran sözkonusu araştır-
malarda karşımıza çıkan en önemli so-
run, “geleneksel eğitim”in, ya yanlış bir ni-
teleme olması ya da hemen her şeyi kapsa-
masından dolayı anlamsız olmasıdır. Baş-
ka bir ifadeyle, geleneksel eğitim herhangi 
somut bir cisme, bedene ve teorik arkapla-
na sahip olan bir şey değildir. Dahası, ge-
leneksel eğitimi savunan, teorik sınırları-
nı tanımlayan hiç kimse yoktur. Eğitim-
de her yeni yaklaşım geliştiren, “gelenek-
sel eğitim”i kötüleyerek, kendi yaklaşımı-
nı öne çıkarmaktadır. Bu yönüyle, “gele-
neksel eğitim”, ilerlemeci pedagojinin kav-
ramsal bir uydurmasıdır. Eğitim sistemini 
yenileyenlerin sistemin içinde bulunduğu 
krizlerin suçlusu olarak niteledikleri, fark-
lı zaman ve mekânlarda farklı bir şekilde 
içeriği doldurulan bir kavramdır “gelenek-
sel eğitim”. Sözgelimi, Türkiye’de ilköğre-
tim programları yenileme sürecinde sık-
lıkla bir eleştiri nesnesi olarak karşımıza 
çıkan şey olan davranışçı eğitim, gelenek-
sel eğitim olarak sunulmuştur; oysa davra-
nışçılık, oldukça modern bir yaklaşımdır.

Öğretmen öğrenci arasındaki ilişkiyi di-
daktik, statik ve tek yönlü olarak suçlayan 
ve bu bağlamda tahakkümün varlığını ifa-
de eden eğitim anlayışını geleneksellik ola-
rak tanımlamak modern-öncesi toplum-
lara dönük bir modernist-önyargı ile ilgi-
lidir. Nihayetinde, yanlış bir tabirle “gele-
neksel eğitim” denen şeyin bir biçimi ola-
rak anlaşılabilecek “totaliter eğitim” denen 
şey, aşağıda değineceğimiz üzere, yirmin-
ci yüzyıla ait alabildiğine modern bir fe-
nomendir. Kaldı ki geleneksel denilen top-
luluklarda veya dönemlerde, örneğin Os-

manlı medreselerinde veya Ortaçağ ma-
nastırlarında, bile öğrenci ve öğretmen 
arasında hararetli tartışmalar ve etkileşim 
bulmak pekâlâ mümkündür. Hatta kimi 
dönemlerde münazara ve öğrenciler ara-
sındaki etkileşim, eğitimin asıl ve kurucu 
yöntemleridir (örn. Adanalı, 2001; Makdi-
si, 1981).

Nazi Almanya’sından Stalin Rusya’sına ka-
dar totaliter rejimlerde karşımıza çıkan 
şey, geleneksel değil, alabildiğine modern 
bir eğitimdir. Bu modern eğitim, sözde 
“geleneksel eğitim”i tarif eden bütün un-
surları içerir. Kapitalizmin doğuşu ile bir-
likte bireylerin davranışlarını, tavırları-
nı bir şey yapma tarzlarını, bulundukla-
rı yerleri, meskenlerini, yeteneklerini, so-
rumluluğu altına alacak, denetleyecek bir 
dizi prosedür ve teknik gelişmiştir (Fouca-
ult, 2000b). Ulus-devletler eğitimi kurum-
sallaştırarak hangi davranışların, becerile-
rin ve bilgilerin öğrenilmesi gerektiğini be-
lirlemiştir. Ayrıca ulus-devletler kendileri-
ne ilişkin değerleri, davranışları ve mitle-
ri tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri-
ne ve ders kitaplarına dâhil ederek kültürel 
ve milli kimliği pekiştirmişlerdir. Müfredat 
içerisinde yer alan çeşitli oyunlar ve okul 
ritüelleri yoluyla devletin ideolojisi ve millî 
kültürel değerler örtük bir şekilde öğren-
cilere aktarılmaktadır (Green, 1997). Millî 
kültür, edebiyat, tarih, dil ve değerler sos-
yal mühendisliğin unsurları olarak ulusun 
ve ulusal kimliğin geliştirilmesi sürecinde 
okullarda müfredata dâhil edilmektedir. 
Bir başka ifadeyle okullar sosyal mühen-
disliğin bir unsuru olarak ulus-devletler 
tarafından aktif bir şekilde kullanılmak-
tadır (Breuilly, 2001; Billig, 1997; Hobs-
bawm, 1995; Gellner, 1992). Ayrıca ulus-
devletlerin zayıflaması ve küreselleşmey-
le birlikte, eğitimde, ulusal değerlerin ya-
nında küresel piyasa ekonomisinin değer-
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leri de ön plana çıkmaktadır. Birçok ül-
kede görüldüğü üzere, eğitim sisteminin 
neo-liberal piyasa ekonomisi doğrultusun-
da yeniden yapılandırılması, hem daha to-
taliter hem de eşitsizliği pekiştirici unsur-
ları içerme potansiyeline sahiptir (Hill ve 
Kumar, 2009).

Bilmek, özgürleştirir…

İlerlemeciliğin ve çeşitli çağdaş versiyon-
larının, emek piyasasında karşılığı olma-
yan ve yaşamda kullanılmayan bilgilerin 
gereksizliğini vurgulaması, toplumun bazı 
kesimlerinin daha yüksek bir bilgiye sahip 
olmasına engel olmaktadır. Bu hem bil-
giye erişmede hem de bilginin imkânları 
bağlamında eşitsizliği derinleştirmekte-
dir. İnsanların bilme isteği/cüreti, Orta-
çağ Avrupa’sında kilisenin bilgi üzerinde-
ki tahakkümü ve tekelini kırmıştır. Bugün 
emek piyasası ve yaşamda kullanılacak be-
ceriler haricindeki bilgileri gereksiz görme 
tavrı, herkesin işçi olmasını yeterli görmek-
te ve öğrenilmeye gerek duyulmayan bilgi-
nin neyi sakladığıyla meşgul olmamakta-
dırlar. Özgürlük-otorite ilişkisi, okulda öğ-
rencinin öğretmen baskısı altında kalma-
sı olarak tanımlanırken, piyasa ekonomile-
rinin ve emek piyasasının otoriter yapısını 
ve bu yapının eğitim sistemini nasıl dönüş-
türdüğünü bir sorun alanı olarak görülme-
mektedir. Sadece Aydınlanma’dan beri de-
ğil kadim çağlardan beri insanoğlu, bilme-
ye cüret ettikçe, özgürleşmiştir. Eğitimciler 
anti-entelektüel yaklaşımları savundukça, 
hem okullarda verilen eğitim anlamsızlaş-
ma ve diğer toplumsal faktörler öğrencile-
rin başarısını belirlemekte (sınıf, ekono-
mik statü, vs.) hem de öğrenciler daha mo-
dern tahakküm ilişkilerine teslim edilmek-
tedir. Sadece yaşam ve işgücü için gerek-
li olan bilgiyi öğrenme ve geri kalan bilgiyi 
gereksiz görme, Ortaçağda kilisenin bilgi-

yi elinde tutması/saklaması ve kilise dışın-
dakileri bu bilgiden mahrum bırakma ça-
basının daha nazik bir ifadesidir.

Çocuk-merkezli eğitimin üstadı 
Rousseau’nun Emile’i hayali bir çocuk-
tu, öğrenmeye merakı vardı ve ilgilendiği 
şeyleri öğreniyordu. Oysa Skinner’in “Öz-
gür ve Mutlu Çocuk” başlıklı yazısında de-
diği gibi, günümüzde yetiştirilen modern 
Emile’ler, gerçektir; bizim Emile’in pek ça-
lışma isteği yoktur; merakı yoktur; pek bir 
şey öğrenmez; bilgi zaten sürekli değiştiği 
için bilginin şimdiki durumunu öğrenme-
ye ihtiyaç duymaz; mantıksal veya bilim-
sel düşünmek için pek fırsatı yoktur ve ko-
laylıkla hurafelere kanar; dahası, pek mut-
lu da değildir ve onca eğitimin sonunda 
memnuniyetsizliği anti-entelektüalizm 
halini almıştır ve eğitimi dışlar (Skinner, 
1973). Geleneği ve geçmişi, didaktik, sta-
tik tek yönlü olarak tanımlamak, ilerle-
meciliğin bir kurgusudur. Yukarıda da 
göstermeye çalıştığımız üzere insanlığın 
her döneminde eğitim düşüncesi dina-
mik unsurlar içermiş ve elbette özgürlü-
ğe önem vermiştir. Bugün sloganlaştırılan 
Sokratik öğrenme tarzın referans verdi-
ği tarihselliğe bakıldığında da ilerlemeci 
eğitimin kendisine atfettiği daha özgür ve 
çoğul öğrenmenin insanlığın hafızasın-
da çok eskiden beri var olduğu rahatlıkla 
görülebilir. Asıl sorun ilerlemecilikle bir-
likte gelen, çocuğu özgürleştirmek adına, 
bilginin, geleneğin/kültürün ve tarihin 
dışlanmasıdır. Bilgi sahibi olmak, bilme-
ye cüret etmek, her zaman özgürlüğün ve 
ilerlemenin temelini oluşturmuştur. Fakat 
bilgiden mahrum olmak, onu elde etmeyi 
gereksiz olarak tanımlamak, hem eşitsiz-
liği hem de tahakkümü üretmekte ve ye-
niden üretmektedir 

Eleştirel Pedagoji, Sayı 8, Mart-Nisan 2010, 
cilt 2, s. 32-41
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SETA YORUM

Bologna Süreci Ne Derece 
Başarılı? YÖK-Ötesi Bürokrasi 

Yükseköğretimin yeniden yapılanması 
gerektiği sıklıkla ifade edilmiştir. Bu tar-
tışmalarda dünyadaki çağdaş uygulama-
lar örnek gösterilmektedir. Özellikle Bo-
logna sürecinin Türkiye’deki yükseköğre-
tim sorunlarının bir kısmını çözebilece-
ği iddia edilmektedir. Oysa Avrupa’daki 
üniversitelerin idealleştirilmesi, Avru-
pa üniversitelerinin yaşadığı güncel dö-
nüşümü ve sorunları görmeyi engelliyor. 
Avrupa yükseköğretimi Amerika’yı izle-
mektedir. Paradoksal bir şekilde, Ameri-
kan yükseköğretimi daha fazla farklılaş-

makta iken Avrupa yükseköğretimi artık 
daha fazla standartlaşmakta ve bürokra-
tikleşmektedir. 
Bologna süreciyle birlikte yükseköğre-
timde hem uluslararası bürokratik ak-
törler	 (Avrupa	Üniversiteler	 Birliği,	 Av-
rupa Komisyonu, vs.) hem de ulusal ak-
törler (kalite güvence ajansları, vs.) dev-
reye girmişlerdir. Söz konusu aktörler, et-
kili olduğu halde hiçbir sorumluluk sa-
hibi değildir. Bologna, bir Avrupa Birli-
ği (AB) projesi değildir. Bologna süreci, 
1999 yılında 29 ülkenin eğitim bakanla-

Bologna, 2010 yılına kadar öğrencilerin içerisinde rahatça hareket edebile-
ceği ve lisans mezunlarının iş bulabilecekleri bir Avrupa yükseköğretim ala-
nını gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

BEKİR S. GÜR
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rının Bologna Bildirgesi’ni imzalamasıy-
la resmen başlamıştır. 46 ülkenin eğitim 
bakanı, on yıllık sürecin nihayete ermesi-
ni ve Avrupa yükseköğretim alanının res-
men başlamasını kutlarken, biz bir mu-
hasebe yapalım.

Bologna

Avrupa ülkelerinin yükseköğretim sis-
temlerini birbirlerine uyumlu hale getir-
meyi amaçlayan Bologna, 2010 yılına ka-
dar öğrencilerin içerisinde rahatça hare-
ket edebileceği ve lisans mezunlarının iş 
bulabilecekleri bir Avrupa yükseköğre-
tim alanını gerçekleştirmeyi planlamak-
tadır. Bunun için üç hedef belirlemiştir: 
İkili kademeli bir sistem (lisans ve yük-
sek lisans), kalite güvencesi mekanizma-
larının oluşturulması ve diploma/derece-
lerin tanınması. Bologna’nın amaçların-
da yıllar içerisinde bazı düzeltmeler ya-
pılmıştır.	 Üç	 kademeli	 (doktora	 eklen-
miş) bir sistem ile meslek programları 
için bir kısa-kademeye gerek duyulmuş-
tur. Öğrenci merkezli bir eğitim benim-
senmiştir.
2010’a gelindiğinde ise Bologna süreci-
nin ne derece başarılı olduğu konusun-
da ciddi şüpheler vardır. Sürecin aktör-
lerine göre, kimi aksaklıklarla birlikte, 
Avrupa’da çok önemli bir reform gerçek-
leşmiştir. Gerçekten de üç kademeli bir 
yükseköğretim sistemi (3 yıl lisans, 2 yıl 
yüksek lisans, 3 yıl doktora) Avrupa’da ol-
dukça yaygınlaşmıştır. Sürecin en başarılı 
olduğu bu konuda, Türkiye 4 veya 5 yıllık 
lisans programlarını 3 yıla indirmemiş-
tir. Zaten Avrupa’da da farklılıklar orta-
dan kalkmış değildir. İngiltere’de yüksek 
lisans 2 değil, 1 yıldır. Almanya gibi ülke-

lerde tıp ve hukuk alanlarında, iki kade-
meli sisteme geçilmemiştir.
Program süreleri değişen ve Bologna’dan 
en çok etkilenen Almanya ve 
Avusturya’daki öğrenciler, çeşitli vesile-
lerle süreci protesto etmişlerdir. Sürecin 
başarısı, yapılacak iş piyasası analizleri ve 
öğrenci hareketliliği verileriyle önümüz-
deki yıllarda anlaşılacaktır. Kalite güven-
cesi ve özellikle yabancı diplomaların ve 
derecelerin tanınması konusunda ise çok 
ciddi sorunlar devam etmektedir.

Öğrenciler

Rekabeti artırma adına Avrupa’daki üni-
versiteler gittikçe ticarîleşmekte, öğren-
cilerden daha fazla harç alınmakta, daha 
yoksul öğrencilerin üniversitelere gelme-
si zorlaşmakta ve böylece yükseköğre-
timde var olan eşitsizlikler daha da de-
rinleşmektedir. Öğrenci merkezli bir eği-
time geçmeyi amaçlayan Bologna süreci-
nin aktörleri, öğrencilerin şikâyetlerine 
ısrarla kulak tıkamışlardır! Sözgelimi 
Almanya’da geçmişte 5 yılda mühendis-
lik eğitimi alan öğrencilerin eğitim süre-
si 3 yıla düştüğü için, müfredatın esnekli-
ği azaltılmıştır. İş piyasasının da yeni me-

Gerçekten de üç kademeli bir 
yükseköğretim sistemi (3 yıl li-
sans, 2 yıl yüksek lisans, 3 yıl 
doktora) Avrupa’da oldukça yay-
gınlaşmıştır. Sürecin en başarı-
lı olduğu bu konuda, Türkiye 4 
veya 5 yıllık lisans programlarını 
3 yıla indirmemiştir.”

“  
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zunları ne derece sahipleneceği belirsiz-
dir. Kimi Alman mühendisler, bunun bir 
felaket olduğunu düşünmektedirler.
Bologna’da şimdiye kadar yapılanlar, Av-
rupa yükseköğretim alanı için gerekli ya-
pıların kurulmasıdır. Bir başka ifadey-
le, söz konusu yapıların öğretim ve öğ-
renmeyi geliştirmeye dönük kullanımı-
nın bundan sonra başlaması bekleniyor. 
Asıl zor iş de bu zaten. Bologna, öğrenci-
lerin öğrenme tecrübelerini zenginleştir-
meyi amaçladığını ifade etse de, öğretim 
süresinin kısaltılması bunun aksini gös-
termektedir.

Öğretim üyeleri

Önce anaokullarını, ardından ilk ve orta-
öğretimi şekillendiren öğrenci merkezli 
eğitim, öğretmenleri yeniliğe kapalı ve dı-
şarıdan dönüştürülmesi gereken özneler 
olarak kurgulamaktadır. Bu yanlış kurgu 
şimdi de yükseköğretimde söz konusu-
dur. Savunucularına göre Bologna’nın en 
çok zorlanacağı konu, öğretim üyelerinin 
işlerini şu ana kadar yapma tarzlarını de-
ğiştirmeleri ve öğrenci merkezli bir eğiti-
mi esas almalarıdır. Sonuç: Yenilikçi ola-

mayan öğretim üyeleri, kusursuz bir dü-
şünceyi uygulamamaktadırlar (!).
Gereksiz bürokratik iş yükü de artır-
mıştır. Örneğin, kredi sistemi. Bir der-
sin kredisi, saatiyle belirlenirdi. Yeni sis-
tem (ECTS) öğrencinin ders hazırlığı ile 
ödevlere ayırdığı zaman ve sınıfta geçir-
diği sürenin tamamını dikkate almayı he-
defler. Bu şekilde ders kredisi belirlemek 
oldukça vakit almaktadır ve ölçümün gü-
venilirliğini sağlamak da zordur. Öğretim 
üyeleri, standartlaşmanın getirdiği böyle 
bir bürokrasiyi gerekli görmeyeceklerdir. 
Bütün Avrupa’da ECTS’in yapay bir kul-
lanımı olduğu iyi bilinmektedir.

Üniversite

Üniversitenin	temel	 ideası/fikri	olan	öğ-
rencilere dogmatik olmayan eleştirel ve 
bilimsel düşünmeyi kazandırma, Bolog-
na süreciyle birlikte geri plana itilmiştir. 
Müfredat akademik bir eğitimin gerek-
lerinden uzaklaşmaktadır. Klasik Hum-
boldt modeli öğretim üyelerinin öğret-
me ile öğrencilerin öğrenme özgürlüğü-
ne dayanmaktadır. Bologna üniversite-
leri, daha çok bir meslek okuluna ben-
zemektedir. Süreçte üniversiteler sadece 
uygulayıcıdırlar. Örneğin, ECTS ve dip-
loma eki konusunda, üniversiteler de-
ğil, Avrupa Komisyonu belirleyici olmuş-
tur. Bologna adına yapılan işlerin binler-
ce sayfa kâğıdı doldurmaktan öte bir fay-
da getirdiğine dair ortada bir kanıt yoksa 
şayet, ulusal bürokratik kurumların eleş-
tirisini yapanların, uluslararası hiper-
bürokrasiye de sessiz kalmamaları bek-
lenir 
Zaman, 12 Mart 2010

Bologna’nın en çok zorlanaca-
ğı konu, öğretim üyelerinin işleri-
ni şu ana kadar yapma tarzlarını 
değiştirmeleri ve öğrenci merkez-
li bir eğitimi esas almalarıdır. Ye-
nilikçi olamayan öğretim üyeleri, 
kusursuz bir düşünceyi uygula-
mamaktadırlar (!).”

“  
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yapısal bir adım: anayasa değişikliği
M
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Muhalefet partilerinin desteklemeyeceğini önceden duyurduğu anayasa değişiklik pake-
ti, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından 22 Mart’ta TBMM’de dü-
zenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı. Sonrasında birçok resmî ve sivil kurum, Anaya-
sa değişikliğine ilişkin görüş ve tavırlarını ortaya koymaya başladı. HSYK ve Danıştay gibi 
yüksek yargı mensupları değişikliklerin toplumsal mutabakattan uzak olduğunu ve dü-
zenlemeler hakkında tereddütlerinin bulunduğunu belirtirken, TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, 
Kamu-Sen, TESK ve TZOB yaptıkları ortak açıklamayla gündeme getirilen önerilerin önem-
li olmakla birlikte yeni anayasa ihtiyacını tam olarak karşılamadığının bilincinde oldukla-
rını bildirdiler. 

SETA YORUM

Erkler Ayrılığı ve Yargı 
Diktası 
Demokratik sistemin en önemli unsurlarından biri olarak görülen erkler ayrı-
lığı, Türk siyasal sistemine, rejimin sabitelerini muhafaza edebilmek amacıy-
la siyasal sisteme entegre edildi.

HATEM ETE

Bugün, kurumlar arası çatışma, askeri ve-
sayet, juristokrasi, sivil dikta, vb. kavram-
ları yardıma çağırarak tartıştığımız mese-
lelerin tamamı, siyasi iktidarı kimin ne öl-
çüde kullanacağıyla ilgili bir mücadelenin 
ürünü. 1960’dan beri, atanmış bürokra-
tik iktidarla seçilmiş siyasi iktidarlar ara-
sında cereyan eden bu mücadele, geçen 
hafta yargı ve yürütmenin en yetkili ağız-
larından açık bir şekilde kamuoyuna da 

ilan edildi. Yargıtay başkanının “yürütme-
nin yargıyı kuşatma altına almak istediği-
ne” dair sözleri, başbakan tarafından “ya-
sama ve yürütmenin zaten yargı kuşatma-
sı altında olduğu” sözleriyle karşılandı.Bu 
durum, 1990’lardan beri çıkmaza giren 27 
Mayıs siyasal sisteminin bu haliyle sürdü-
rülemediğinin ve bir an önce mevcut top-
lumsal ve siyasal dinamikleri hesaba katan 
yeni bir siyasal denklem kurmanın kaçı-
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nılmaz olduğunun en açık göstergesi ola-
rak okunabilir.

Kuşatma söylemi

Demokratik sistemin en önemli unsur-
larından biri olarak görülen erkler ayrı-
lığı, Türk siyasal sistemine, Batı’daki an-
lamı çerçevesinde siyasal sistemi demok-
ratikleştirmek maksadıyla yerleştirilme-
di. Toplumsal eğilimlerin serbest seçim-
ler aracılığıyla iktidar denklemini etkile-
mesi neticesinde, rejimin sabitelerini mu-
hafaza edebilmek amacıyla siyasal sisteme 
entegre edildi.
Nitekim siyasal yönetimin aynı ideolojik 
paradigma ekseninde örgütlendiği ve bü-
rokrasi ile siyasal iktidar arasında bir ya-
rılmanın gerçekleşmediği CHP iktidarı 
boyunca erkler ayrılığına ihtiyaç duyul-
madı. DP iktidarıyla geçen 10 yıldan son-

ra, halkın eğilimlerinin muhtemel yöneli-
minden alınan dersle, Cumhuriyetin ku-
rucu değerlerinin toplumsal yönelime 
karşı sağlama alınması amacıyla siyasal si-
teme alındı.
DP iktidarına kadar, Türkiye’nin ne bir 
yargı ne de asker sorunu vardı. CHP, ken-
di içinden devşirdiği elitlerle, toplumsal 
yönelime tamamen kapalı bir seçim sis-
temiyle, parti-devlet özdeşliğiyle ülke-
yi yönetiyordu. Böyle bir denklemde, do-
ğal olarak en yüksek meşruiyet ve iktidar 
merciinin TBMM olmasında sakınca gö-
rülmüyordu. Nitekim 1924 Anayasası’nda 
da, “hakimiyet, kayıtsız şartsız millete ait” 
olarak vazedilmişti.
Ancak, DP’nin 1950’de iktidara gelmesi 
ve iktidar döneminde toplumsal eğilimle-
ri dikkate alan politikaları dolayısıyla ger-
çekleşen üç seçimde de toplumsal desteği-
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ni koruması, CHP ürünü ve yandaşı bü-
rokratik kadrolarda ciddi bir endişeye yol 
açtı. Darbe sonrası siyasal rejimin niteliği 
konusunda bir öngörüsü olmayan 27 Ma-
yıs kadrolarının imdadına CHP ve akade-
minin yetişmesiyle, 1961 Anayasası aracı-
lığıyla, yepyeni bir siyasal sistem kuruldu.

‘Yetkili organlar’ görevde

Bu siyasal sistem, CHP ve DP iktidar de-
neyimlerinden alınan dersleri içeren ve 
esasında her iki iktidar döneminde biri-
ken tecrübeyi hesaba katan orijinal bir 
formüle dayanıyordu. Ne CHP iktidarının 
ideolojik kurgusundan ve bürokratik ka-
zanımlarından vazgeçilecek, ne de DP ik-
tidarıyla mümkün olan toplumsal refah ve 
katılım mekanizmasından vazgeçilecek-
ti. Böylece, DP’nin sisteme kattığı “millet 
egemenliği”ne, CHP eliyle kurumsallaşan 
kurucu ideolojinin garantisi olacak “yet-
kili organlar” eklendi. Bu kurguda, yet-
kili organlar, toplumsal eğilimlerin siya-
sal sistemi değiştirme ihtimaline yönelik 
bir “rejim-sistem bekçiliği” işlevini sağla-
yacaktı.
Bu bekçilik, MGK, AYM, DPT, Senato, vb. 
kurumlarla asker ve sivil bürokrasiye tev-
di edildi. Yasama ve yürütme bu yetkili or-
ganlar aracılığıyla, bürokrasinin vesayetine 

alındı. Dolayısıyla, yasama-yürütme-yargı 
erkleri arasında güçler ayrılığı ekseninde 
vaz edilen bağımsızlık mekanizması, esa-
sında, yasama ve yürütmenin bürokrasinin 
denetimine alınması anlamına geliyordu.
Bürokrasi ise, kendi içinde kapalı işleyen 
personel rejimi ve toplumsal gelişmelere 
kayıtsız ideolojik kurgusuyla, verdiği ka-
rarlarda, sisteme dâhil ediliş misyonuna 
her zaman sadık kaldı. Merkez sağ ve sol 
iktidarlar da, siyasal sistemin yürütme ve 
yasamayı hizmet-icraatla sınırlayan denk-
lemine itiraz etmeden siyasal faaliyetleri-
ni sürdürdüler. Soğuk Savaş koşullarında, 
merkez-sağ iktidarların bu denkleme razı 
olmasıyla kurumsallaşan bu siyasal sis-
tem, 12 Mart ve 12 Eylül müdahaleleri ve 
bu müdahaleler ertesinde yürürlüğe soku-
lan anayasal düzenlemelerle perçinlendi ve 
1990’lara kadar işlerliğini sürdürdü.
 
Toplumsal hareket sorunu
1990’ların ortasında, siyasal sistemin işler-
liği açısından 1950’lere benzer bir gelişme 
yaşandı ve siyasal sistem yarım asır sonra 
tekrar toplumsal eğilimler sorunuyla kar-
şılaştı. Toplumsal eğilimlerin sisteme dahil 
edilmek zorunda kalındığı 1950’deki ilk de-
neyimde keşfedilerek işlerlik kazandırılan 
bürokratik vesayet eksenli formül artık iş-
lemiyordu. 1950’lerde toplumsal eğilimleri 
savuşturmak için uygun koşullar sağlayan 
Soğuk Savaş’ın güvenliği önceleyen dina-
mikleri, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle de-
ğişti. Bu siyasal ve toplumsal ortamda, top-
lumsal hareketler ve kimlik talepleri hızlıca 
güçlenmeye başladı. 1990’ların sonuna ge-
lindiğinde bu talepler, AB Süreci çerçeve-
sinde uygun bir siyasal kanal da edindiler.
Bürokratik iktidar, toplumsal kimliklerin 
taleplerine kulak tıkayarak, mevcut siya-
sal denklemi revize etmeye direndikçe, si-
yasal sistem içindeki çatlamalar daha da 

Darbe sonrası siyasal rejimin ni-
teliği konusunda bir öngörüsü ol-
mayan 27 Mayıs kadrolarının im-
dadına CHP ve akademinin ye-
tişmesiyle, 1961 Anayasası ara-
cılığıyla, yepyeni bir siyasal sis-
tem kuruldu.”

“  
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büyüdü. Yeni durumla uzlaşmak yeri-
ne çatışmayı tercih eden bürokrasiye yar-
dımcı olan siyasal aktörler de meşruiyet 
kaybına uğradı. Böylece, 1990’lar boyun-
ca, kendi halkına karşı kazanılması im-
kansız bir savaşı sürdüren bürokrasi, ken-
disiyle beraber, merkez-sağ aktörleri de 
gözden düşürdü.

2002’de iktidara gelen AK Parti, AB süre-
cini hızlandırarak, toplumsal dinamikle-
rin sisteme yansıtılmasına imkan sağla-
yan yasal düzenlemeleri gerçekleştirdi. İlk 
yıllarında AB sürecine yaslanarak, sonra-
ki yıllarda da doğrudan toplumsal taleple-
re duyarlı davranarak, hizmet-icraat sınır-
larının ötesine geçen düzenlemelere yelte-
nen AK Parti’ye bürokrasi ciddi dirençler 
gösterdi. Askeri bürokrasinin, AB sürecin-
deki yasal düzenlemeler ve iç-dış dinamik-
lerin değişmesiyle, sisteme müdahale etme 
imkânları daraldıkça, vesayet mekanizma-
sında ağırlık, sistem üzerindeki denetleyi-
ci imkânlarıyla yargı bürokrasisine kaydı.

Siyasal-yüksek yargı
Yüksek yargı, 2006’nın sonlarından itiba-
ren, yasama ve yürütme tasarruflarının 
birçoğunu tartışmalı kararlarla ve bazen 
de yetki aşımına giderek durdurdu. Yük-
sek yargı, toplumsal alanda siyasal karşılı-
ğı olan ve bürokrasi ile seçilmiş iktidar ara-
sındaki güç mücadelesinde anlamı olan 
bütün davalarda, hukuki normlardan öte, 
bu güç mücadelesi perspektifi ile kararlar 
aldı. 367 meselesinde, başörtüsü ve katsa-
yı düzenlemelerinde, parti kapatmalarında 
ve askere sivil yargının yolunu açan CMK 
düzenlemesinde, yargı, bürokrasinin gele-
neksel iktidarını sürdürmesi (367 ve aske-
ri yargı) ve bu iktidarın ideolojik kurgu-
suyla öngörülen toplumsal düzenin devam 
etmesi (başörtüsü, katsayı ve parti kapat-

maları) yönünde karar aldı. Bu dönemde, 
yargı, cari siyasal sistemdeki güç dengesi-
ni muhafaza etmeye yönelik hamlelerle ye-
tinmeyerek, gündelik yaşam alanını dü-
zenleyen kararlara da imza attı. Kavşak ya-
pımından köprü zammına, personel reji-
minden yolcu taşıma fiyatına kadar birçok 
konuda devreye girdi ve yürütmeyi kilitle-
yen hükümler verdi.

Bürokratik elitlere taraf
Yargı, son dönemlerde, verdiği birçok ka-
rarda, eylemin niteliğinden öte öznenin 
kimliğini dikkate alıyor. Eylemi onu ger-
çekleştiren (genellikle AK Parti) veya ona 
karşı çıkan (genellikle CHP) özne dolayı-
mıyla değerlendirmekle, siyasal kararlar 
alıyor. Siyasal kararlar aldıkça da, hukuki 
dokunulmazlığını ve meşruiyetini toplum 
nezdinde yitiriyor.
Çünkü başka bir yazıda da belirttiğimiz 
üzere (Star-Açık Görüş, 31.08.2008) yar-
gının hukuksal niteliğinin en önemli öl-
çütü, öznenin konumundan bağımsız ola-
rak eylemin niteliğine yönelik hüküm 
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vermek iken, siyasal faaliyetin en önemli 
özelliği, eylemleri özneler dolayımıyla de-
ğerlendirmesidir. Bu çerçevede, kararlara 
tartışılmazlık meşruiyetini sağlayan dina-
miğini kaybettiği ölçüde yüksek yargı, si-
yasal eylemin işleyiş mekanizmasına tabi 
oluyor.
Başka bir deyişle, yaşanan güç mücadele-
sinde, kendisini siyaseten taraf olarak kur-
gulayan yüksek yargının, siyasetin tabi ol-
duğu kurallarla karşılık bulması da kaçınıl-
maz oluyor.
Nitekim meşruiyetini tarafsızlık-
bağımsızlık ilkesinden alan yargı meka-
nizması, onu işletenler eliyle rejimin bü-
rokratik yorumuna bağımlı ve bürokra-
tik elitlere taraf kılındığı ölçüde, erkler ay-
rılığı siyasal sistemi özgürleştiren bir işlev 
görmekten öte, kilitleyen bir işlev görü-
yor. Geldiğimiz an itibariyle, erkler arasın-
da sıfır-toplamlı bir mücadeleye dönüşen 
mevcut siyasal sistemi değiştirmekten baş-
ka çare bulunmuyor.

Yeni bir denklem gerek
1960’larda toplumdan gelen sisteme katıl-
ma talebini, yeni bir siyasal sistem kurgu-
layarak karşılayan devlet aklı, bugün bu es-
nekliği yarım asır sonra yeni bir dalgay-
la kapıya dayanan toplumsal talepler kar-

şısında gösteremiyor. Sivil toplumun cılız 
olduğu, soğuk savaş dönemi iç ve dış dina-
miklerin güvenliği öncelediği bir dönem-
de, bürokrasinin vesayetine itiraz edeme-
yen toplumsal eğilimler ve onların sözcü-
leri, son çeyrek asırdır her geçen gün ar-
tan bir ivmeyle kurulan bu siyasal denkle-
me itirazlarını dillendiriyorlar.

Bu gün toplumsal hareketler güçlenmiş, iç 
ve dış dinamikler de bu hareketlerin siste-
me katılmasını cesaretlendiren bir hava-
da. Böyle bir ortamda, kurulacak yeni si-
yasal denklemin erkler ayrılığına son ver-
mesi gerekmiyor elbette. Ancak, yargıyı ve 
bürokrasiyi kendinden menkul bir sistem 
bekçiliği misyonundan özgürleştirmesi ge-
rekiyor. Çünkü, ancak bürokratik vesayet-
ten azade kılınmış bir güçler ayrılığı, siya-
sal sistemin demokratikleşmesi için kendi-
sinden beklenen işlevi görebilir.

1960’taki siyasal denklem, o dönemin iç 
ve dış siyasal dengelerinin izini taşıyordu. 
2010’un Türkiye’sinde, bugün, mevcut si-
yasal sistemi mümkün kılan iç ve dış ko-
şullar değişmiş, soğuk savaş koşullarıyla 
kayıtlı ve sınırlı olan uzlaşma formülü iş 
göremez durumdadır.

Dış dinamiklerin anlam bulduğu para-
digmanın ve iç siyasal aktörler arasın-
daki güç dengesinin değiştiği günümüz 
Türkiye’sine özgü yeni bir uzlaşma for-
mülüne ihtiyaç var. Bu formül bulunup, 
günün koşullarına uygun yeni bir siyasal 
denklem kurulmadıkça, bırakın toplum-
sal barışın önündeki engelleri kaldırma-
yı sağlayacak anayasal düzenlemeleri, en 
ufak bir idari tasarrufu bile gerçekleştir-
mek kolay olmayacaktır. Bu maliyetin he-
sabını, gelecek kuşaklara kim verecek? 

Açık Görüş, 14 Mart 2010

1960’taki siyasal denklem, o dö-
nemin iç ve dış siyasal denge-
lerinin izini taşıyordu. 2010’un 
Türkiye’sinde, iç ve dış koşullar 
değişmiş, Soğuk Savaş koşulla-
rıyla kayıtlı ve sınırlı olan uzlaş-
ma formülü iş göremez durum-
dadır.”

“  
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Osmanlı’dan kalan anayasa tartışmala-
rı  ve yapıcılığı adeta gündemimizden 
çıkmayan temel siyasi maddelerin ba-
şında geliyor. Cumhuriyet’ten bu yana 
da ‘uzun ömürlü bir anayasa’ arayışı-
mız devam ediyor. Bugüne kadar yaptı-
ğımız anayasaların iki temel özelliği kısa 
ömürlü ve hürriyetleri temin etmekten 
uzak olmasıydı.Bugün yeniden tartıştı-
ğımız mini anayasa reformu da, vade-
si çoktan dolmuş olan son darbe ürü-
nü anayasamızın, yama ile ömrünü bir 
süre daha hürriyetleri genişletmek adına 
uzatmaya katlanmaktan ibaret. Milletin 
siyasi sabrı ve basireti bu katlanma süre-
sinin ne kadar olacağına karar verecek.

Muhtemelen bir iki yıl içerisinde, dün-
yada ciddiye alınan hiç bir ülkede bir 
benzeri bulunmayan cari anayasanın ya 
yeni bir reform ya da topyekün değişti-
rilmesini gündeme almak zorunda ka-
lacağız.

Öyle ki, bugünlerde yapılan yasal yama 
ile yeni anayasamız bugünkü Türkiye’nin 
ekonomi-politik yapısını en fazla seçim-
lere kadar taşıyabilir. Trilyon dolar bü-
yüklüğe doğru ilerleyen bir ekonomiyi 
bugün mahkum olduğumuz anayasanın 
taşıması bir yana; yan yana durması bile 
düşünülemez.

Bugün yapılan yama yasama faaliyeti-
nin çıkardığı gürültünün millet açısın-

SETA YORUM

Nitelikli Reform
Yasal anlamda yapılacak düzenlemelerin, adalet devleti algısını güçlendire-
cek adımların hayatta bir karşılığının olup olmayacağı, yani tatbik edilip edil-
meyeceği hayati bir mesele.

TAHA ÖZHAN
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dan bir tek anlamı var: Türkiye’nin nor-
malleşmesine ve iç konsolidasyonu sağ-
lamasını isteyenler ve istemeyenler. Tar-
han Erdem’in yorumuyla ‘değişime dire-
nenler ve isteyenler’. Böylesi bir denk-
lemde ‘değişim’ çok rahat bir şekilde re-
ferandumdan ezici bir zaferle çıkar di-
yor Erdem. Muhtemelen de öyle olacak.

Bu aşamada üzücü olan, tarafların bu 
kadar kaba ayrışması. Değişim isteyen-
ler ve istemeyenler denkleminde, male-
sef, ‘nasıl bir değişim?’ sorusuna cevap 
aramak değişime katkı yapmıyor. Ge-
nellikle, değişime direnen argümanlara 
malzemeye dönüşüyor.

Oysa yapılan reformların mahiyeti-
ni sorgulamak bugünkü tartışmalar-
dan çok daha önemli. Öyle ki, yasal an-
lamda yapılacak düzenlemelerin, adalet 
devleti algısını  güçlendirecek adımla-
rın hayatta bir karşılığının olup olma-
yacağı, yani tatbik edilip edilmeyeceği 
hayati bir mesele.

Bugün yapılması gereken önemli bir tar-
tışma da, hukuçularda ve hukuki uygu-
lamalardaki nitelik sorunu meselesinin 
masaya yatırılmasıdır. Türkiye’nin eko-
nomisi, son 30 yılda nüfus yapısında ya-
şanan hareketlilik, dış politika, yeni top-
lumsal sınıflar, siyasi oluşumlar vs. ko-
nularında ya en ufak bir fikri olmayan 
ya da en ufak fikri olan yüksek yargı 
mensuplarıyla hangi hukuk reformunu 
nasıl tesis edeceğiz? Memleket sosyolo-
jisini trajik bir şekilde ıskalayan, siyase-

tini ancak at gözlüğüyle okuyabilen, sa-
dece kendi bindiği dalı keserek müca-
dele edebilen yargı müesses nizamı ile 
normalleşmiş bir Türkiye’ye nasıl ka-
vuşacağız? Anayasa mahkemesinde bir 
tane bile anayasa felsefesi, siyaset felse-
fesi, sosyoloji üzerine ciddiye alınacak 
bir tek satırı olan ismin olmadığı ülke-
nin hukuk sisteminin nasıl nitelikli bir 
reforma tabi tutacağız? 

Habertürk, 29 Mart 2010
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SETA YORUM

Yeni Bir Siyasal Sisteme 
Doğru 

Kamuoyu ilk defa bir anayasa değişikli-
ği ile karşılaşmıyor. Cumhuriyet kurul-
duğundan bu yana dört tane anayasa ve 
sayısız değişiklikler yapıldı.Her bir ana-
yasa ve değişiklik paketi, oluşturulduğu 
dönemin siyasal ve toplumsal koşulla-
rı göz önünde bulundurularak hazırlan-
dı ve yürürlüğe konuldu. 1921 Anayasa-
sı 1924’te yepyeni bir anayasa ile yer de-
ğiştirdi. Tek Parti dönemi boyunca ne-
redeyse her CHP kurultayından son-
ra 1924 Anayasası değişikliğe uğradı. 
1961’de askeri darbe sonrasında sadece 

Anayasa değil, siyasal sistem de değişti-
rildi. 12 Mart muhtırasından sonra 1961 
Anayasası ciddi değişikliklere tabi tutul-
du; özerk kurumların özerklikleri daral-
tıldı ve bireysel, toplumsal ve siyasal öz-
gürlükleri daraltan düzenlemeler yapıldı. 
12 Eylül darbesinden sonra yapılan yeni 
anayasa ile 1961’in özerk kurumlarının 
sistem içindeki ağırlığı mahfuz tutulmak 
kaydıyla, 12 Mart’ın açtığı otoriter zihni-
yet son haddine vardırıldı.
12 Eylül Anayasası da bugüne kadar 34 
değişikliğe maruz kaldı.Görüldüğü üze-

27 Mayıs sonrasındaki anayasalar, yasama ve yürütmeyi bürokratik meka-
nizmanın vesayetine emanet ederek, millet iradesine ‘anayasal kurumlar’ı 
ortak kılma kurgusu üzerine bina edildi.

HATEM ETE
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re, kamuoyu anayasa değişikliklerine ya-
bancı değil. Ancak yakın dönemde iki 
teşebbüs çok ciddi dirençlerle karşılaş-
tı. İlk teşebbüs, AK Parti’nin 22 Tem-
muz seçimleri sonrasında gündemine al-
dığı yeni bir anayasa girişimiydi. Bu te-
şebbüs, 1961’den beri yürürlükte olan si-
yasal sistemin sinir uçlarına dokunduğu 
için, bürokratik vesayet ve sivil uzantıla-
rının direnciyle karşılaştı. Her ne kadar, 
başörtüsü düzenlemesi ile kamufle edil-
meye çalışılsa da, AK Parti’ye kapatılma 
davasının açılmasına esas gerekçe kılı-
narak geri püskürtüldü. İkinci teşebbüs 
ise AK Parti’nin bugünlerde müzakere-
ye açtığı anayasa değişiklik paketiyle ger-
çekleşiyor. Bu teşebbüsün niye bu kadar 
ciddi dirençlerle karşılaştığını anlamak 
için, düzenlemenin Türkiye siyasal sis-
temi açısından ne anlama geldiğine bak-
mak gerekir.

Anayasa yapımında kritik eşikler

Cumhuriyet dönemi anayasa yazımı tari-
hini, 27 Mayıs öncesi ve sonrası dönem 
olmak üzere kabaca ikiye bölmek müm-
kün. Bu çerçevede, 1921 ve 1924 anaya-
saları, öngördükleri siyasal sistem açısın-
dan aynı paradigmayı temsil ediyorlar-
ken, 1961 ve 1982 anayasaları ve bu ana-
yasalara ilişkin değişiklikler yine öngör-
dükleri siyasal sistem açısından aynı pa-
radigmayı paylaşıyorlar. 27 Mayıs’a kadar 
yürürlükte olan anayasalar, parlamenter 
sistem çerçevesinde egemenliği doğru-
dan millete kullandırtıp, seçimler aracı-
lığıyla milleti ve temsilcilerini en önem-
li siyasal aktör olarak kurguluyorken, 27 
Mayıs sonrasındaki anayasalar, yasama 
ve yürütmeyi bürokratik mekanizmanın 
vesayetine emanet ederek, millet iradesi-

ne ‘anayasal kurumlar’ı ortak kılma kur-
gusu üzerine bina edildi.
27 Mayıs sonrası siyasal sisteme anlam 
veren uluslararası bağlam, başlangıcı veya 
bitişiyle soğuk savaş koşullarıdır. 2. Dün-
ya Savaşı sonrasında ‘özgür-demokratik 
dünya’ kampında yer almanın ve iç dina-
miklerin CHP’yi zorlamasının bir sonu-
cu olarak, çok partili hayata geçerek mil-
let iradesinin siyasal sisteme yansıması-
nı olanaklı kılmamız neticesinde, kuru-
cu elitler nezdinde rejimin selameti kay-
gısı depreşince 1924 Anayasası’nı değiş-
tirmek mukadder oldu. 1961 Anayasa-
sı, içinde yer aldığımız kampın gerekle-
ri doğrultusunda, serbest seçimler aracı-
lığıyla siyasal sisteme yansıyan millet ira-
desini çerçevelemek amacıyla yazıldı ve 
bürokratik mekanizmayı iktidarın esas 
kullanıcısı olarak siyasal sistemin mer-
kezine yerleştirdi. Bu siyasal denklemi 
mümkün ve işler kılan da Soğuk Savaş’ın 
istikrar ve güvenliği önceleyen paradig-
ması oldu. Paradoksal bir şekilde, de-
mokrasiye geçişi mümkün kılan ulusla-
rarası bağlam, demokrasimizin vesayetçi 
niteliğine de olanak sağladı.
Bu siyasal denklem çerçevesinde, kalkın-
ma ve refahı önceleyerek icraatla sınırlı 
bir siyasal faaliyetle yetinen merkez-sağ 
(ve sol) partiler, hem bürokrasi hem de 
toplumsal kesimler açısından en uygun 
aktörler olarak sivrildiler. Sistemin etnik 
ve dini fay hatlarına bulaşmadıkları ölçü-
de bürokrasiden, ekonomik kalkınmayı 
önceledikleri ölçüde de toplumdan des-
tek buldular. Soğuk Savaş’ın son bulması, 
bürokratik vesayete dayalı siyasal denk-
lemi, destek bulduğu siyasal ve toplum-
sal koşullardan kopardığı ölçüde işlev-
siz kıldı. İstikrar ve güvenlik uğruna top-
lumsal farklılıkların bastırıldığı bir siya-
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sal iklimin, yerini farklılıklara ve toplum-
sal kimliklere duyarlı bir siyasal iklime 
bırakmasıyla, kalkınma öncelikli siyasal 
gündem çatırdamaya başladı.
Bu dönüşümün mahiyetini ve kapsamını 
ne bürokrasi ne de merkez partiler doğru 
algılayabildi. Yarım asır önce siyasal sis-
teme eklemlenen toplumsal iradeyi, bü-
rokratik vesayetle etkisizleştirmek, siya-
sal hafızada kötü hatıralara yol açsa da, 
zor olmamıştı. 20. yüzyıl kapanırken, bü-
rokrasi, tekrar siyasal sisteme rengini ver-
mek isteyen toplumsal iradeyi pasifize et-
mede aynı mahareti gösteremedi. Yükse-
len kimlik eksenli siyasal talepler ve bu ta-
leplere duyarlı siyasal partilerle yeni du-
rumu müzakere etmek yerine, bastırma-
yı tercih etmek, hem bürokrasiyi hem de 
bürokrasiyi destekleyen merkez partile-
ri zayıflattı.

Soğuk Savaş’ın bitiminin üzerinden yir-
mi yıl geçmesine rağmen Türkiye, halen 
Soğuk Savaş dönemi koşullarının ürü-
nü olan siyasal sistemle yönetiliyor. Ge-
çen yirmi yılda, siyasal aktörler içerisin-
de, yeni bir siyasal sistemin gereğini algı-
layan siyasal partiler ile eski siyasal siste-
mi devam ettirmekte direnen siyasal par-
tiler arasında bir bölünme vuku bulmuş 
olsa da, varlığını Soğuk Savaş dönemine 
borçlu olan bürokrasi, topyekun bir şekil-
de, eski düzeni korumakta direniyor.

Millet iradesinin siyasal sisteme yansıma-
sını engellemek üzere ihdas edilen anaya-
sal kurumların üye kompozisyonunu ve 
yetkilerini yeniden tanımlayan, başka bir 
deyişle, bürokrasinin sistem içindeki ye-
rini ve seçilmiş siyasal aktörlerle ilişkile-
rini yeniden kurgulayan yeni bir anayasa-
ya ihtiyaç var. 1990’lardan bu yana, bu ih-
tiyaca binaen, toplumsal eğilimlerin siya-

sal sisteme yansımasına olanak sağlayan 
birçok anayasa taslağı hazırlandı. Fark-
lı siyasal partiler ve sivil toplum kuruluş-
ları, birçok kez, yeni bir anayasaya duyu-
lan ihtiyacı dillendirdiler. Son olarak, AK 
Parti, 22 Temmuz seçimlerinden son-
ra Anayasa’yı değiştirme iradesini beyan 
ederek yeni bir anayasa yazımı yönün-
de teşebbüste bulundu, ancak karşılaştığı 
baskılar neticesinde geri adım attı.

Taslağın siyasal sistem için anlamı

Bürokratik vesayetin toplumsal katılı-
mı sınırlaması esasına dayalı mevcut sis-
temde ilk gedik, 367 krizi ertesinde cum-
hurbaşkanının halk tarafından seçilmesi-
ni sağlayan referandum ile açıldı. Bu dü-
zenleme neticesinde, bürokratik vesayet 
mekanizmasının bütün kilit kurumlarına 
üye atayan cumhurbaşkanının, artık bü-
rokratik elitler ile siyasal iktidar arasında-
ki güç dengelerinden öte toplumsal katılı-
mın doğrudan yansımasıyla seçilebilecek 
olmasıyla mevcut bürokratik vesayet reji-
mi ciddi yara aldı. AK Parti’nin şu anda 
müzakere edilmek üzere kamuoyuna ve 
siyasal partilere sunduğu anayasa değişik-
liği taslağı, siyasal sistemi toplumsal ka-
tılıma açmak yönünde, cumhurbaşkanlı-
ğı düzenlemesinden sonraki en esaslı adı-
mı oluşturuyor.

Bu çerçevede, hazırlanan taslak, toplum-
sal dinamiklerin siyasal sisteme tam an-
lamıyla yansımasını sağlamaya yöne-
lik yeni bir anayasa yazımından bekle-
nen umutları karşılamıyor olsa da, 1982 
Anayasası’nın 1961 Anayasası’nın izin-
de oluşturduğu siyasal denklemi değiş-
tirmeye yönelik esaslı bir teşebbüs olma 
özelliğine sahip. Askeri ve sivil bürokrasi-
nin cari dokunulmazlığını ve kapalı dev-
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Yeni Bir Anayasa’nın 
Oluşturulmasında Türkiye’nin 
Karşılaştığı Zorluklar”
Anayasa Hukuku uzmanı 
Saadet Yüksel, Türkiye’nin yeni 
bir anayasa oluşturabilmesi 
ve bunu başarıyla 
uygulayabilmesinin ancak 
Türkiye’de geniş katmanda 
varılacak politik ve sosyal uzlaşı 
ile mümkün olabileceğini 
söyledi. 
SETA-DC tarafından düzenlenen “Yeni Bir Anayasa’nın Oluşturulmasında Türkiye’nin Karşılaştığı 
Zorluklar” başlıklı panelde konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Georgetown 
Üniversitesi Ziyaretçi Araştırma Görevlisi Saadet Yüksel, Türkiye’nin yeni bir demokratik anayasaya 
kavuşabilmesi için yüksek düzeyde bir toplumsal konsensus’un öncelikli koşul olduğunu söyledi.
Konuşmasında Türkiye’nin içinde bulunduğu belirsiz siyasi ve sosyal ortamda yeni bir anayasanın 
gündeme getirilmesinin ve bunun tartışmaya açılmasının zorluklarından bahseden Yüksel, “Bu konunun 
yeterli ölçüde tartışılamaması süreci zorlaştırıyor. Geçmişte yeni bir anayasanın oluşturulmasına yönelik 
yoğun çabalar sergilenmişse de bu çabalar modern anlamda yeni anayasanın geliştirilmesi sürecindeki 
çok önemli prensiplerin reddedilmesinden dolayı bir sonuca ulaşamamıştır” dedi.
Yüksel, “Yeni bir anayasının oluşturulması, adapte edilmesi ve başarıyla uygulanabilmesi için şeffaflık 
ve kapsamlı bir uzlaşı şart. Öyle ki bu uzlaşmaya da ancak toplumunun içinde bulunduğu koşullar ve 
değerler gözönünde bulundurularak ulaşılabilinir” diye konuştu.
Yeni bir anayasaya başarıyla geçişe örnek olarak İspanya’daki Anayasa değişikliği süreceni gösteren 
Yüksel, Türkiye’dekinin aksine İspanya’da tüm siyasi partilerin ve toplumun her kesiminin ortak bir 
karara varabilmelerinin bunda en önemli etken olduğunu vurguladı.
Yüksel yeni anayasa konusunda varılacak toplumsal mutabakatta politik ve sosyal diyaloğun öncelikli 
olduğuna dikkat çekerek yeni anayasanın demokratik bir şekilde sürdürülebilirliği için ise toplumu 
ilgilendiren en önemli konularda kapsamlı bir uzlaşmaya varılması, kamunun sürece erişiminin 
kolaylaştırılması ve iyi bir zamanlamanın temel etkenler olduğunu ifade etti.

1 
Ş

u
b

at
 2

01
0

re çalışan mekanizmasını bozmaya yöne-
lik düzenlemeler taslakta ciddi bir bölüm 
oluşturuyor. Özellikle yüksek yargıyı ço-
ğulculaştırarak toplumsal ve siyasal eği-
limlere açık kılmaya yönelik düzenleme-
ler, bürokrasinin sistem adına toplumsal 
eğilimleri törpülemesini mümkün kılan 
mevcut sistemi değiştirme anlamı taşıyor.

1982 Anayasası ilk defa değiştirilmiyor. 
Ancak daha önce rejim kaygılarına yol 
açmayan anayasa değişikliklerinin, bu 

kez hem yüksek yargının sözcüleri hem 
de CHP nezdinde rejim tartışması baş-
latmasında bir haklılık payı yok değil. 
Baykal’ın dediği çok doğru: “Bu taslak ya-
salaşırsa, Cumhuriyet bildiğimiz Cumhu-
riyet olmayacak.” Taslak yasalaşırsa, mev-
cut bürokratik vesayet bir nebze aralan-
mış olacak ve toplumsal katılıma duyar-
lı daha demokratik bir Cumhuriyet’e sa-
hip olacağız 

Zaman, 27 Mart 2010
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SETA YORUM

Uzlaşma Arayan 
‘Pazarlığa’ Oturur 

İktidar partisi, geride bıraktığımız 22 
Mart’ta 23 maddeden oluşan bir anaya-
sa değişikliği taslağını kamusal müzakere-
ye sundu. Kamusal müzakerenin işlemesi 
için de tek tek siyasi partilerle; sivil toplum 
örgütleri, meslek ve medya kuruluşlarıy-
la ise toplu görüşmeler gerçekleştirdi. Ya-
rına kadar da (29 Mart) yeni öneri ve deği-
şiklikleri kapsayacak müzakereler için ka-
pıların açık tutulduğunu deklare etti. İkti-
dar partisi teklifini müzakereye açık oldu-
ğu vurgusuyla “taslak” olarak sunmasına 
rağmen, bu faaliyetin bürokratik vesayetin 
politik karını paylaşan kesimler tarafından 

“pazarlık etmek,” “müzakere yapmak,” “sus 
payı vermek” gibi çoğu zaman alçaltıcı an-
lamda kullanılan ifadelerle karşılanması 
tam anlamıyla bir teşhir anıydı.

Demokrasinin özü bu

İşin en garip yönü ise bu aşağılama amaç-
lı kullanılan kelimelerin, tam da demokra-
sinin özü olan siyasal öznelerin ortak bir 
anlayışa ulaşmak için yaptıkları girişim-
leri tanımlayan ifadeler olması. Anayasa 
değişikliğini olumsuz bulan bazı kesimle-
rin kullandığı bu lügatçe aslında asıl ama-

Demokrasinin tüm çağdaş kuramcılarının üzerine ‘uzlaşabildikleri’ yegane 
nokta, demokratik bir kültürün temeli olan müzakere ve uzlaşma için öncelikli 
unsurun farklı pozisyonların taleplerine sözlerine ‘açık olma’ gerekliliğidir.

HATEM ETE, NUH YILMAZ
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cı, yani pazarlıktan kaçmayı, müzakereden 
uzak durmayı ve sus payını kabul etme-
meyi bir erdem olarak sunarak otoriter bir 
pozisyonu savunuyor. Mesele anayasa de-
ğişikliğini kabul etmek ya da etmemek de-
ğil, bu değişiklikleri tartışmayı dahi olum-
suz gören bu zihniyetin bu şekilde teşhir 
olmasıdır. Türkiye’de bundan sonra uzlaş-
ma üzerine yapılacak tüm tartışmaları bu 
tavır belirleyecektir.
Habermas’tan Rawls’a, Derrida’dan Mo-
uffe ve Laclau’ya kadar demokrasinin 
tüm çağdaş kuramcılarının üzerine ‘uz-
laşabildikleri’ yegane nokta, demokratik 
bir kültürün temeli olan müzakere ve uz-
laşma için öncelikli unsurun farklı pozis-
yonların taleplerine sözlerine ‘açık olma’ 
gerekliliğidir.Farklı kuramlarda rasyonel 
müzakere veya cehalet perdesi ile tanım-
lanan durum, tam da bu ‘açık olma’ ha-
lidir. Açık olmanın vazgeçilmez dinami-
ği ise siyaseti bir alan savunması olarak 
kurgulamamak, tam tersine gerektiğin-
de pazarlığa, müzakereye, uzlaşmaya, de-
ğişime açık olmak, farklı özne pozisyon-
larının taleplerini kabul etmek değil ama 
en azından konuşmaya açık olmaktır. Bu-
gün böylesi bir siyasetin minimal koşul-
larını dahi imkânsız kılan şey, bürokra-
tik vesayet yanlılarının tüm stratejileri-
ni, 1960 askeri darbesiyle anayasal statü-
ye kavuşturdukları imtiyazlarını kaybet-
memek üzerine bina etmeleridir. Bu nok-
ta, müzakere edilmez bir öncelik olarak 
masada durduğu sürece yani bir ortak dil 
oluşturmak için gereken tartışmanın ya-
pılacağı masaya oturma gerçekleşmediği 
müddetçe Türkiye’de uzlaşmaya varmak 
mümkün değildir.

ABD’de herkes ‘pazarlığa’ açık

Tartışmayı somut bir bağlama taşımak 
gerekirse, ABD ve Türkiye’nin son gün-

lerde benzer bir kaderi yaşadığı görülür: 
İki ülke de başka ülkelerle karşılaştırıl-
dığında kendileri için son derece önem-
li dış politika konularını, artık yakıcı hale 
gelen iç politika baskısı aleyhine bir ke-
nara bıraktılar. Türkiye’de gözler, anaya-
sa paketi ve yargı reformuna kilitlenmiş-
ken, ABD ise bir yıldan fazla bir süredir 
devam eden sağlık reformunu daha yeni 
geçirmeyi başarabildi. Başbakan Erdoğan 
için iç siyaset sair konulardan daha fazla 
öne çıkarken, Obama da Asya ziyaretini 
sağlık reformu için lobi yapmak adına er-
teledi. Her iki ülkede de yapılan değişik-
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likler ülkelerin kaderini ilgilendiren dev-
rim niteliğinde değişiklikler. Her iki ülke 
lideri de bu değişiklikleri yapmaya ya kıl 
payı muvaffak olabiliyorlar ya da aynı şe-
kilde kaybedecekler. Her iki ülkede de de-
ğişikliklere muhalefet çok sert tepki göste-
riyor. Değişiklik istenen konular ise herke-
si ilgilendiriyor. Ancak iki ülkede ortak ol-
mayan  son derece hayati bir konu var: Uz-
laşma.

Müzakereyle uzlaşma

ABD’de sağlık reformu 1912’den beri bir-
çok başkanın rüyasını süsledi ancak bu 
başarı, biraz da ABD Kongresi’nin yapı-
sı gereği ancak Obama’ya nasip oldu. ABD 
Kongresi’nin iki kamaralı yapısı, bir kama-
rada kabul edilen yasa tasarısının geçmesi 
için diğer kamarada da benzer bir tasarısı-
nın geçmesini öngörüyor. Bu nedenle sağ-
lık reformu yasa tasarısını zor bela Tem-
silciler Meclisi’nden geçiren Obama ben-
zer bir tasarının Senato’dan da geçmesi için 
tasarıyı “pazarlığa” açtı. Bu süreçte gelen 
taleplere göre değişiklikler yapılarak oy-
lar alındı ve kritik eşik kıl payı aşıldı. Bu 
sefer de senatodan geçen tasarı bambaş-
ka bir hal aldığından, tasarı yeniden yeni 
pazarlıklara göre düzeltilerek Temsilciler 
Meclisi’nde gündeme alındı. Ancak Oba-
ma yeniden oylamaya bir süre cesaret ede-
medi. Oylama günü dahi tasarıyı meclis-
ten geçirme sayısına ulaşamayan Obama, 
tasarıyı reddeden bir kısım muhafazakar 
demokratla masaya oturarak kürtaj harca-
malarını genel sağlık sigortası kapsamın-
dan çıkarma karşılığında kritik sayıyı bul-
du. Bir sonraki aşamada ise tasarı Obama 
tarafından onaylanarak yasalaştı ancak ya-
pılan değişiklikler için pazarlıklara devam 
edilerek son metin yine önce senatoya ar-
dından da meclise gelerek süreç sonlandı-
rıldı.

Bu süreç eksikliklerine rağmen uzlaşma-
nın pazarlık üzerinden sağlandığı bir de-
mokratik sürecin en yakın örneklerinden. 
Taraflar çekinceleri ile birlikte tasarı için 
pazarlığa oturuyor, tasarıyı önlerine alıyor-
lar, karşı çıkma nedenlerini anlatıyor, des-
tek vermek için istedikleri tavizleri dile ge-
tiriyor.
Bu değişiklikler tasarı sahiplerince anlam-
lı ise pazarlık yapılıyor, değişiklikler kabul 
ediliyor, aksi halde teklif iade ediliyor. An-
cak bu süreçte herkes yapılanın “pazarlık” 
olduğunu biliyor, dile getirmekten kaçın-
mıyor, pazarlıkla elde edilen başarıyı seç-
menine başarı olarak sunmaktan da çekin-
miyor. ABD tarihinin son 100 yıldaki en 
büyük başarısı işte bu pazarlık kültürüyle 
mümkün olabildi. Pazarlık geleneği sade-
ce bu reforma has değil. Başkan Bush da 
Irak’ın işgalini finanse edecek ek bütçeyi 
Meclis’ten geçirmek için demokratların sa-
vaş karşıtı Meclis Başkanı Nancy Pelosi’den 
yardım istemiş, destek karşılığında ek büt-
çenin arttırılmasını talep eden Pelosi de 
bu paranın savaşta yaralananların aileleri-
ne yardım, fakir çiftçilere sübvansiyon ve 
küçük esnafa ucuz kredi olarak dağıtılma-
sını sağlamıştı. Pazarlık ve uzlaşma kültü-
rü iki can düşmanı dahi bir araya getirme-
yi başarmıştı.

Taslakta yeni bir şey yok

Türkiye örneğinde AK Parti’nin anayasa 
değişiklik taslağında yeni bir unsur yok. 
1990’ların başından bu yana, siyasal par-
tilerden sivil toplum örgütlerine, yargı ku-
rumlarına kadar birçok kurum ve kuruluş, 
değişen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap ve-
recek anayasa taslaklarını hazırladılar. Tas-
lakların çoğunda, bugüne dek 34 değişik-
liğe uğrayan 1982 Anayasasında, mevcut 
bürokratik vesayeti mümkün kılan otori-
ter unsurları değiştirmekten bireysel hak 
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ve özgürlüklerin önünü açmaya, yüksek 
yargı’nın ve askeri bürokrasinin sistem 
içindeki konumundan askeri yargının adli 
yargı ile ilişkisine kadar birçok unsur, tas-
laklarda benzer özgürlükçü bir mantık-
la yer aldı. İktidar partisinin taslağı da bu 
çizgide. Dolayısıyla, yeni bir Anayasa için 
veya en azından mevcut Anayasada vesa-
yetçi düzeni ayakta tutan unsurların değiş-
tirildiği sınırlı bir düzenleme için, kamu-
sal müzakerenin, diyalogun zemini yakla-
şık	çeyrek	asırdır	açık.	Üstelik	bu	mutaba-
katın oluşmasında, bugün aynı düzlemde 
hazırlanan AK Parti’nin değişiklik taslağı-
na şiddetle muhalefet eden CHP ve Yük-
sek yargı’nın hazırladıkları taslakların da 
payı var.
Sağlıklı bir demokratik sistemden bekle-
nen taslağın değerlendirilip eksikliklerinin 
dile getirilmesi, uzlaşabilecek noktaların 
tespit edilmesi, kabul edebileceği bir çer-
çeve varsa bunun için mücadele edilmesi, 
yoksa bunun söylenerek destek verilmeye-
ceğinin açıklanmasıdır.

Vesayetçi pazarlık yapmaz!

Oysa taslağı incelemeden açıklama yapan 
HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Yargıtay 
Başkanı Hasan Gerçeker, CHP Genel Baş-
kanı Deniz Baykal ve bu doğrultuda hare-
ket eden birçok gazeteci ve akademisyen, 
taslağın zaten uzlaşmaya açık olduğu için 
özellikle “taslak” adını tercih edildiğini 
dahi görmezden gelerek, bu taslağın “pa-
zarlık unsurları taşıdığı izlenimi” uyandır-
dığını, hatta ve hatta tasarıda bazı meslek 
gruplarına “sus payı” şeklinde düzenleme-
lerin yer aldığını savundu. Olumsuz görü-
len bu sus payı tercihine karşı ise bürok-
ratik vesayet ekibi paketin içindeki mad-
deler arasında seçmeci bir tavır takınmayı 
teklif ettiler. Bu öneriye göre, her parti sa-
dece kendi önceliğini oluşturan maddele-

re destek verecek, böylelikle kendi önceliği 
içinde yer almayan maddelerin yasalaşma-
sı engellenmiş olacak. Böylece bütün ke-
simler kendi öncelikli gündemine gömüle-
rek diğer toplumsal kesimlerin öncelikleri-
ne duyarsız kalacak.
Uzlaşmayı pazarlık olarak aşağılayıp mah-
kum eden, kendi önceliği dışındaki bir dü-
zenlemeye direnen, bu içe kapanmacı ben-
merkezci tavrın da demokrasi olduğunu 
düşünen yaklaşımla mevcut siyasal denk-
lem ve siyasal rasyonalite çerçevesinde uz-
laşmanın herhangi bir yolu olabilir mi? 
Demokratik kültürün oluştuğu sanal alan, 
tam da gerçek öznelerin gerçek çıkarları-
nı savunduğu, “pazarlığın” ve “sus payı-
nın” olduğu bir alandır. Devletin, rejimin, 
siyasetin tıkandığını noktada, bu tıkanıklı-
ğı aşan eylemin adı uzlaşma ise, uzlaşmayı 
sağlayan demokrasi teknolojinin bizatihi 
kendisi, müzakere, diyalog ve pazarlıktır. 
Oysa bu bürokratik vesayet dili uzlaşma-
yı tamamen dışlanmakta, demokratik kül-
türün temeli olan pazarlığı demokrasi dışı 
göstermeye çalışılmaktadır. İşte Türkiye’de 
siyasal sistemin tıkandığı nokta tam da bu-
rasıdır.
Tarafları birbirlerinden ayıran en önemli 
eksen, değişim ve statüko ekseni, bu ekse-
ne rengini veren dinamikse, millet irade-
sinin siyasal sisteme ne ölçüde yansıyaca-
ğı meselesidir. Vesayet bloğu, müzakere et-
mek yerine kategorik olarak karşı çıkmayı, 
müzakere yerine alan savunmasına yöne-
lik toptan reddedişle siyasal alanın geniş-
lemesini engellemeye çalışıyor. Böylece si-
yaset kilitlenirken, rasyonel dilin yerini ha-
maset alıyor. Demokratik kültürde bu tür 
otoriter tavırlara yer olduğu muhakkak. 
Ama demokrasinin kurucu ilkesinin uz-
laşma olduğunu, bunun da muhtelif çıkar-
ları savunan siyasal öznelerin somut pa-
zarlık güçlerinden kaynaklandığını unut-
mamak şartıyla! 
Açık Görüş, 29 Mart 2010
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Aralık 2009’da İsviçre’de yapılan referandum ile minare yasağının onaylanması Batı top-
lumlarında Müslümanların ve İslam kültürünün tehdit olarak algılandığını bir kez daha or-
taya koydu. Fransa’daki başörtüsü yasağı, Danimarka’da yaşanan karikatür krizi, İslam kar-
şıtı ırkçı ve sağcı partilerin oy potansiyellerinin artması hem Batı dünyasında Müslüman 
kimliğine endişe ile yaklaşıldığını, hem de hükümetlerin çok kültürlülükten ve eşit vatan-
daşlık anlayışından uzaklaşan politikalar benimsediğini gösteriyor.

SETA YORUM

European Encounters 
with Turkish Islam 
The presence of large numbers of Turks and Muslims in Europe poses 
numerous challenges to European societies, such as immigration, citizen-
ship, integration, political participation and representation.

TALİP KÜÇÜKCAN

The migration and settlement of Turks 
and Muslims in Europe since the 1960s 
has irrevocably changed the social, 
cultural, religious and demographic 
landscape of European societies by 
transforming them into more ethni-
cally heterogeneous and diverse political 
communities.

It is estimated that Muslims currently 
constitute approximately 5.2 per cent of 

Europe’s total inhabitants, or 38 million 
people. Of these, 13 million live within 
the European Union.

There are about 4.5 million Muslims in 
France, Germany hosts almost 4 million 
Muslims, and the United Kingdom is 
home to 1.6 million Muslims. Italy, the 
Netherlands and Spain each have just 
over half a million Muslims, while small-
er countries such as Austria, Sweden and 
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Belgium have less than half a million. 
Turks constitute the largest Muslim im-
migrant community in Europe at an esti-
mated number of 4.6 million.

The presence of large numbers of Turks 
and Muslims in Europe poses numerous 
challenges to European societies, such 
as immigration, citizenship, integration, 
political participation and representa-
tion, access to equal opportunities, the 
acceptance of diversity, peaceful co-exis-
tence and rising Islamophobia.

These issues are further complicated by 
Europe’s growing multicultural envi-
ronment. European countries have re-
sponded to these challenges differently 
by drawing on their history, state forma-
tion, political culture and social struc-
tures.

Although a number of policies were 
introduced in the past that drew on a 

variety of political discourses and ap-
proaches, ranging from the liberal to the 
conservative, from the multicultural-
ist to the assimilationist, to manage the 
presence of Turkish and Muslim com-
munities, there seems to be no large-
scale success story concerning the inte-
gration of these groups into mainstream 
European societies.

This failure stems from a political and 
sociological blindness that views Mus-
lims as a unified and static group despite 
their rich internal diversity and vary-
ing strategies of adaptation to European 
civil culture. Muslims in Europe have at-
tempted to engage in re-configurations 
of their collective identity.

Although Europe has opened its arms to 
Muslims and largely allowed them to be-
come citizens and settle, reports by the 
European Union Monitoring Centre on 
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Racism and Xenophobia, the European 
Network Against Racism and Equality 
and the Runnymede Trust all demon-
strate that there is widespread Islamo-
phobia in Europe. This is a reflection 
that European politicians, media and 
the public have less successfully opened 
their hearts and minds to Muslims and 
their culture.

Since September 11, 2001, a “culturalist” 
trend has emerged in Europe that has 
perpetuated negative stereotypes and 
sweeping generalizations about Mus-
lims, thus leading to the essentialization 
and securitization of Islam and to dis-
crimination and acts of violence toward 
Muslims.

Several reports confirm that Turks and 
Muslims in Europe face various prob-
lems. For example, 69 percent of the 
Turks in Belgium, 61 percent in the 
Netherlands, and 58 percent in Denmark 
are of the opinion that discrimination on 
ethnic grounds is very or fairly wide-
spread. Those in Belgium (71 percent) 
and the Netherlands (61 percent) are the 
most concerned about discrimination on 
the grounds of religion or belief. About 
half of the Turks in Germany and Den-

mark (48 and 52 percent respectively) 
and one third in Austria (29 percent) 
think discrimination on the grounds of 
religion or belief is very or fairly wide-
spread.

Following a referendum on Nov. 29, 
2009, in which 57.5 percent of Swiss 
voters voted to ban the building of new 
minarets in the country, Switzerland be-
came the first country in Europe to curb 
the religious practices of Muslims. In 
fact, this referendum took place follow-
ing heated debates when a Turkish-Mus-
lim Association in the town of Wangen 
in Soleure applied to build a minaret to 
their mescit (place of worship) in 2006.

The referendum results call for a com-
prehensive reading and re-thinking of 
Turkish and Muslim migration to Eu-
rope because what happened in Swit-
zerland is a reflection of broader issues 
concerning the presence of Turks and 
Muslims in the heart of secular Europe.

The recent issue of Insight Turkey (www.
insightturkey.com), which is published 
by the Political, Economic and Social 
Research Foundation, or SETA, focuses 
on European encounters with Islam and 
Turkish Muslims. This special issue pro-
vides a cutting-edge analysis by going 
beyond common place discussions and 
addressing fundamental societal and 
political questions, such as citizenship, 
identity, integration, political participa-
tion and Islamophobia. Such a study is 
necessary because modern Europeans 
can no longer ignore the role Muslim 
immigrants play in their multicultural 
societies 

Hurriyet Daily News, 7 Mart 2010

Following a referendum on Nov. 
29, 2009, in which 57.5 percent 
of Swiss voters voted to ban the 
building of new minarets in the 
country, Switzerland became the 
first country in Europe to curb the 
religious practices of Muslims.”

“  



189

a v r u p a’d a  i s l a m o f o b i  g ü ç l e n i y o r



190

m a r t  1 0

SETA YORUM

Batı’nın Hoşgörüsü 
İslam’la Sınanıyor 

Son yıllarda Batı ülkelerinin demogra-
fik yapısını ve kültürel dokusunu değiş-
tiren Müslüman nüfusun artışı, Avrupa 
ülkelerinin vatandaşı olan Müslümanla-
rın kamusal alandaki görünürlüğünün 
daha belirgin oluşu, taleplerini katılımcı 
bir dille ifade etmeleri yeni tartışmalara 
yol açmaya başladı. Siyasi rekabetin yo-
ğun olduğu dönemlerde Batı-İslam iliş-
kilerinde çoğunlukla gerilimli ve çatış-
macı bir yaklaşımın hakim olduğu, kül-
türel ilişkilerin ön plana çıktığı dönem-
lerde ise daha dostça bir dilin iki dünya 
arasındaki ilişkileri etkilediği görülür. 

Ancak 11 Eylül Batı-İslam ilişkilerinde 
bir kırılma noktası olmuş, Batılıların ve 
özellikle de Avrupa’nın çoğulculuk, çok 
kültürlülük ve hoşgörü anlayışı Müslü-
man topluluklar ile testten geçmeye baş-
lamıştır. Batılı ülkelerin hepsini aynı ke-
feye koymak doğru olmamakla beraber 
Pew Research Center, European Union 
Agency for Fundamental Rights ve Hu-
man Rights First gibi güvenilir kuruluş-
ların araştırmaları, Batı’daki Müslüman-
lara yönelik ayrımcılık ve hoşgörüsüzlü-
ğün arttığını göstermektedir.

Bugün gelinen noktada Fransa, Almanya, İsviçre ve Danimarka başta ol-
mak üzere pek çok Avrupa ülkesinin Müslüman topluluklara ilişkin politika-
larının yetersiz ve başarısız olduğu ortaya çıkmıştır. 

TALİP KÜÇÜKCAN
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Çokkültürlü değil ‘kültürcü’

Eşit vatandaşlık, çoğulculuk ve farklı dini 
değerlere saygı yerine “kültürcü” bir yak-
laşımın ortaya çıktığı, Müslüman toplu-
lukların bir güvenlik tehdidi olarak algı-
landığı göze çarpmaktadır. Batı’nın bir 
zamanlar çeperinde olan ancak yoğun 
göçler nedeniyle merkezine ve içerisi-
ne kadar uzanan İslam kültürü ve Müs-
lüman nüfusuna ilişkin bazı kaygılarının 
olduğu, hem siyasi söylemlere hem de 
medya ve popüler kültür diline yansıyor. 
İslam dünyasının Batılı ülkeler tarafın-
dan sömürge olarak yönetildiği, iktidar 
ilişkilerinde kendilerinin egemen olduğu 
dönemlerin büyük oranda geride kaldığı 
bir dönemde yaşıyoruz. Ortaçağ’da kilise-
lerin siyaset, ekonomi ve eğitim üzerinde 
dominant olduğu dönemleri geride bıra-
kan Avrupa ülkelerinin çoğunda seküler, 
rasyonel ve bireysel kültür egemen oldu. 
Ancak Müslümanların Avrupa’ya yerleş-
mesi, inançlarını korumaları ve kimlik-
lerini canlı tutmak için kurumsallaştır-
maları, günlük yaşantılarına inançlarının 
gereğini yansıtmaları kaygıyla karşılan-
maya başlandı. 
Çünkü Avrupa büyük oranda sekülerleş-
miş, yani hem kurumsal olarak din ve ki-
lise birbirinden ayrılarak farklı alanlarda 
işlevler üstlenmiş hem de bireysel anlam-
da dindarlık düzeyleri azalmış yani kili-
se üyelikleri azalmış, Tanrı inancı zayıfla-
mış, dini pratikleri yerine getirme oran-
ları gerilemiştir. Bütün bunların sonucu 
olarak dinin toplumsal hayat üzerinde et-
kisi nerdeyse sıfırlanmış ve dinin kamu-
sal alandaki talepleri zemin kaybetmiştir.
Müslümanların Avrupa’nın çeperinden 
merkezine yerleşmeleri ve dini/kültü-
rel kimliklerini sahiplenmeleri seküler 
Avrupa’yı kaygılandırmaya başlamıştır. 
Aşırı sağ başta olmak üzere bazı kesim-

ler Avrupa’nın İslam kültürünün işgaline 
uğradığını ve Müslüman göçmenler tara-
fından sömürgeleştirildiklerini iddia et-
meye başlamıştır. Kurumsal dini yapıla-
rın yani kiliselerin etkinliğini büyük ça-
balarla sınırlandıran Batılılar din ile ara-
larına büyük mesafeler koymuş, kalın du-
varlar inşa etmiştir. Modernleşmeyi zo-
runlu olarak dinden kopuş olarak okuma 
biçimi yavaş yavaş terk edilse de özellik-
le Batı Avrupa’daki hakim düşünce bu ol-
duğu için Müslümanların inançlarını gö-
rünür biçimde yaşamaları ve kurumsal-
laştırma girişimleri seküler Batı düşün-
cesi tarafından bir tehdit olarak algılan-
maktadır.

Krizi yönetemeyen Avrupa

Fransa’da başörtüsü başta olmak üze-
re okullarda dini sembollerin yasaklan-
ması, Danimarka’daki karikatür krizi, 
İsviçre’deki minare yasağı, pek çok ülke-
de İslam karşıtı söylemleri ile ön plana çı-
kan aşırı sağcı ve ırkçı partilerin yükselişi 
aslında Avrupalıların bu kaygılarının si-
yasi ve kültürel yansımaları olarak okun-
malıdır. İşte söz konusu kaygı ve korku-

Modernleşmeyi zorunlu olarak 
dinden kopuş olarak okuma bi-
çimi yavaş yavaş terk edilse de 
özellikle Batı Avrupa’daki hakim 
düşünce bu olduğu için Müslü-
manların inançlarını görünür bi-
çimde yaşamaları ve kurumsal-
laştırma girişimleri seküler Batı 
düşüncesi tarafından bir tehdit 
olarak algılanmaktadır.”

“  
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lar Avrupa’da bazı ülkelerin dini çoğulcu-
luk, din ve vicdan hürriyeti gibi evrensel 
hukukta yer alan bazı ilkeleri görmezden 
gelecek şekilde Müslümanları devlet eliyle 
idare etme ve yönetme girişimlerine sahne 
oldukları gözlenmektedir.
Bugün gelinen noktada Fransa, Almanya, 
İsviçre ve Danimarka başta olmak üzere 
pek çok Avrupa ülkesinin Müslüman top-
luluklara ilişkin politikalarının yetersiz ve 
başarısız olduğu, dini ve kültürel kaynaklı 
olduğu iddia edilen krizleri başarılı biçim-
de yönetemediği ortaya çıkmıştır. Müslü-
man toplulukların geldikleri ülkeler, ait 
oldukları mezhepler ve dini geleneklerin 
tüm farklılıklar ile yansıdığı Avrupa ülke-
lerinde son dönemlerde acaba Müslüman 
toplulukları nasıl yönetiriz sorusu daha 
sesli olarak sorulmaya başlanmıştır.
Önceleri Müslümanları muhatap almayan, 
onları sorunları ile baş başa bırakan siyasi 
elit artık kendi vatandaşları olan bu toplu-
lukların uyumu, kontrolü, denetimi ve dış 
etkilerden korunması için neler yapılabilir 
kabilinden stratejik sorulara cevap arama-
ya başlamıştır.

Müslümanları tektipleştirme

Bu noktada Müslümanların tek çatı altın-
da toplanması gibi aslında Avrupa’nın dini 
ve kültürel çoğulculuk anlayışına, farklık-
lara saygı ve hoşgörü tecrübesine ters dü-
şen politikalar geliştirmeye çalıştıkları gö-
rünmektedir. Örneğin Almanya Federal 
İçişleri Bakanlığı’nın girişimi ile bu ülke-
deki bütün Müslüman grupların (Türkler, 
Araplar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler vb.) 
temsilcilerinden oluşan bir Almanya İs-
lam Konferansı (Die Deutsche Islam Kon-
ferenz) başlatılmıştır. İlki 2006 yılında top-
lanan konferansın amacı “Alman devleti 
ile Müslümanlar arasında uzun vadeli di-
yalog başlatmak, birlikte yaşamaya ilişkin 

sorunlara ortak çözümler bulmak, enteg-
rasyona katkıda bulunmak” olarak açık-
lanmıştı. Almanya, bir taraftan İslam’ı bir 
din olarak resmen tanımaya yanaşmamak-
ta, öte yandan dolaylı da olsa devletin bas-
kısı ile Müslümanları ortak bir çatı altın-
da birleştirmeye çalışmaktadır. Alman-
ya İslam Konferansı’nda hangi kuruluşla-
rın temsil edileceğine bile devlet karar ver-
mektedir. Türkiye’de olsa bu girişim, devle-
tin dine müdahalesi olarak görülür ve kı-
yasıya eleştirildi. 
Müslümanları devlet gücüyle birleştirme 
girişiminin bir başka örneği Fransa’da ya-
şandı ama istenilen sonuca ulaşılamadı. 
Nicolas Sarkozy’in İçişleri Bakanlığı dö-
neminde oluşumuna büyük destek verdi-
ği Fransa Müslümanlar Konseyi (Conseil 
Français du Culte Musulman) 2003 yılın-
da kuruldu. Fransız hükümetinin İslam ve 
Müslümanlar söz konusu olduğunda mu-
hatap almayı amaçladığı Konsey beklenil-
diği kadar etkin olamadı. Devlet müdaha-
lesi sivil toplum ve çoğulculuğun ruhuna 
aykırı olmasına rağmen Fransa inatla Müs-
lümanları tek çatı altında birleştirmeye, bir 
başka deyişle Hıristiyan ve Yahudi cemaat-
leri gibi onları “resmi” kalıplara sokmaya 
çalışmıştır. Ancak bunu başaramamıştır. 
Aslında Fransa’nın yaptığı da Almanya’nın 
yaptığı gibi dine, Müslümanların iç işleri-
ne müdahaledir ve bunun laiklikle bağdaş-
tırılması mümkün değildir.
Batı’daki gelişmelere sosyolojik olarak ba-
kıldığında aslında Avrupalıların Müslü-
manlar üzerinden din ile tekrar yüzleş-
meye başladıklarını, kendi dini kökenle-
rini tekrar keşfetmeye doğru yürüdük-
lerini söylemek mümkündür. Bu neden-
le Batı’nın geleceğini Müslüman topluluk-
ları parantez içine alarak tahayyül etmek 
mümkün değildir 
Açık Görüş, 21 Mart 2010
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filistin abd’ye ne kadar uzak?
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10 Mart’ta ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın İsrail ile Arap dünyası arasında yeniden köp-
rüler kurmak amacıyla İsrail’e düzenlediği ziyaret sırasında, Binyamin Netanyahu Hüküme-
ti Doğu Kudüs’te 1600 yeni yerleşime izin verdiğini açıkladı. İki ülke arasındaki ipleri gerilir-
ken, 18 Mart’ta ABD Başkanı Barack Obama, İsrail’in yeni yerleşim birimleri projesinin kötü 
bir karar olduğunu, ancak ABD-İsrail arasında bir kriz olmadığını belirtti. 22 Mart’ta da ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Washington’da Amerika-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin 
düzenlediği toplantıda, İsrail’in Arap komşuları ve Filistinlilerle yaşadığı anlaşmazlığın böl-
gedeki tüm halklar için refah ve fırsatların önünde bir engel olduğunu açıkladı. Buna kar-
şılık bir gün sonra aynı toplantıda, İsrail Başbakanı Netanyahu yeni konut yapımını savun-
du ve “Yahudi halkı Kudüs’ü 3 bin yıl önce inşa ediyordu, bugün de inşa ediyor. Kudüs, bir 
yerleşim yeri değil, o bizim başkentimiz” dedi.

SETA YORUM

ABD-İsrail Mizanseni 
Küresel medyanın, İsrail taraftarı isimlerce bir anda baskı altına alınmasıyla, 
yaşananın aslında bir ‘krizden ziyade uyuşmazlık’ olduğuna neredeyse he-
men herkes ikna oldu.

TAHA ÖZHAN

İsrail’in Kudüs’te işgal altında tuttuğu böl-
gelerde yeni 1,600 konut inşa edeceğini 
duyurması bütün dünyada tepkilere ne-
den oldu. Aslında yeni bir durum söz ko-
nusu değil. İşgal altındaki Filistin top-
raklarında, kulağa ilk anda oldukça ma-
sum gelen ‘yerleşimci’  kılıfı altında yıllar-
dır toprak gaspı devam ediyor. ‘Yerleşim-
ci’ ya da daha rafine bir kullandığını düşü-
nenlerce ‘Yahudi Mahallesi’ denilen bölge-
ler adeta bir Filistin devleti ihtimalini or-
tadan kaldıracak derecede stratejik ve hız 

kesmeden artmaya devam ediyor. Sadece 
geçen sene içerisinde Batı Şeria’da ‘yerle-
şimci’ işgalleri %5 civarında arttı. Aynı şe-
kilde İsrail’deki yahudi nüfusun yaklaşık 
%5’i de bu işgal bölgelerinde yaşamakta-
dır. Filistin’deki işgalin içerisinde başka bir 
işgal yaratılmış durumda. Yıllar içinde İs-
rail nüfusunun %5’i bu işgal bölgelerine 
oldukça kanlı bir şekilde ‘yerleşti’. Ne var 
ki, 9 Mart’ta ABD Başkan yardımcısının 
ziyaretine denk gelen 1,600 yeni ev projesi 
Amerika’dan ‘beklenmedik’ bir tepki aldı.
ABD’nin tepkisi dünya genelinde şaşkın-
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lığa yol açtı. Küresel medyanın, İsrail ta-
raftarı isimlerce bir anda baskı altına alın-
masıyla, yaşananın aslında bir ‘krizden zi-
yade uyuşmazlık’ olduğuna neredeyse he-
men herkes ikna oldu. ABD’den gelen dü-
şük yoğunluklu baskıya göre Netenyahu 
‘zor durumda kaldı.’ Bu oldukça sihirli ‘zor 
durumda kalma halinin’ elbette işgal böl-
gelerinde inşaatların durmasına bir katkısı 
olmayacaktır. Benzer bir durum, yine Ne-
tenyahu ile 1990’larda yaşanmıştı. Beytul-
halim yakınlarında Gıneym tepesinde in-
şaatlar başladığında; Netenyahu’nun bu 
girişimiyle ‘barış sürecini’ provake ettiği 
söylenip uluslar arası kamuoyu tarafından 
sert bir şekilde kınanmıştı. Şimdi o inşaat 
bölgelerinde kasabalar oluşmuş durumda.
Obama’nın tepkisi dile getirirken bile ‘gü-
venliğinin Amerika için ne kadar önem-
li olduğunu’ söylediği İsrail’in, Washing-
ton sefirine göre yaşananlar son 35 yılın 
en büyük kriziydi. Öyle ki, Biden açık-
ça İsrail’i kınarken, Clinton atılan adımın 
‘oldukça derin negatif bir sinyal’ olduğu-
nu söyledi.  Beyaz Saray’dan David Axel-
rod ise yaşananların ABD’ye karşı ‘tahkir’ 
ve ‘hakaret’ olduğunu dile getirdi.
Tartışmalar büyüyünce İsrail lobisin-
den isimler Obama’nın İran’a hoşgörü 
gösterdiğinden başlayıp işi her zaman-
ki gibi anti-semitliğine kadar götürdü-
ler. Obama’nın seçimlerdeki rakibi McCa-
in ise ‘İsrail’e karşı kan davası güdülmeye 
başlandığını’ söyledi.
ABD-İsrail arasında oldukça kurgu hava-
sı veren ama özünde Obama merkezli bir 
gerilimi barındıran yeni ‘uyuşmazlığın’ 
gerçekliğini Ortadoğu dörtlüsünün Mos-
kova toplantısından sonra açıkladığı yeni 
süreçle test edebiliriz. Elbette 1979 Camp 
David, 1993 Oslo ve son olarak 2002 Yol 
Haritası girişimlerinin İsrail işgaliyle her 
seferinde boşa çıkarıldığı hatırlayarak 
Habertürk, 24 Mart 2010
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SETA YORUM

ABD-İsrail: Eski Dost 
Düşman Olur mu?

İsrail, bir süredir ‘dostlarını’ diplomatik 
yollardan zor durumda bırakmayı adet 
edindi. Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi’nin 
zatında Türkiye’yi küçük düşürme niye-
tiyle ortaya konulan mizansene benzer 
bir hakarete yakın zamanda ABD Baş-
kan Yardımcısı Joe Biden da maruz kaldı. 
Biden’in Arap-İsrail görüşmelerine yeni 
bir sayfa açmak için yaptığı İsrail seya-
hati sırasında İsrail, Doğu Kudüs’te 1600 
yeni konuta izin verdiğini açıkladı. “Yer-
leşimlerin dondurulması” meselesinin 
ABD yönetiminin Arap-İsrail barış süre-

cindeki en büyük önceliği olduğu dikka-
te alındığında, bu açıklamanın Biden’in 
şahsında ABD yönetimindeki barış yan-
lılarına özellikle Obama’ya, karşı yapılan 
büyük bir diplomatik gaf olduğunu söy-
lemek mümkün.
Bu gaf, İsrail’in Washington Büyükelçi-
si Michael Oren’in sözleriyle iki ülke ara-
sında “son 35 senenin en büyük krizinin” 
patlak vermesine neden oldu. Biden, Ne-
tanyahu ile yiyeceği akşam yemeğine geç 
katıldı, basın toplantısında yerleşim kara-
rını Ortadoğu barışına engel olarak gör-

Her ne kadar iki ülkeden de “dostlar arasında küçük anlaşmazlıklar olur” 
mesajı geldiyse de bu kriz, “küçük bir anlaşmazlık” değil. Hatta iki ülke ara-
sındaki gerginlik yeni başlamış da değil.

UFUK ULUTAŞ
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düğünü söyledi, ABD Dışişleri Bakanlığı 
kınama mesajı yayınladı, Hillary Clinton 
Netanyahu ile sert bir telefon görüşme-
si yaptı, Obama’nın Başmüşaviri David 
Axelrod yeni yerleşimleri ABD’ye yapı-
lan bir hakaret olarak gördüğünü açıkla-
dı, Clinton’in AIPAC toplantısındaki ko-
nuşmasında İsrail’in yerleşimler politika-
sını eleştiren kısımlar yer aldı...

ABD yönetimi çok rahatsız

İsrail yönetimi ise yerleşimlerin inşa-
sı kararından haberdar olmadığını, ka-
rarın kötü bir zamanlamayla alındığı id-
dia etti, Netanyahu Biden’a üzgün oldu-
ğunu iletti. Fakat İsrail, inşaat kararından 
geri dönmeyeceğini ve Doğu Kudüs’teki 
Yahudi varlığını tartışmaya açmayacağı-
nı açıklayarak bir nevi ABD’nin eleştiri-
lerine göğüs gerdi. Bütün bu gelişmeler 
yaşanırken İsrail, Alman Başbakanı Mer-
kel ile Netanyahu arasında gerçekleşen ve 
Merkel’in yerleşimler konusunda İsrail’i 
sert bir biçimde eleştirdiği özel telefon 
görüşmesini basına sızdırarak diploma-
tik gaflarına bir yenisini ekledi.
Her ne kadar iki ülkeden de “dostlar ara-
sında küçük anlaşmazlıklar olur” mesajı 
geldiyse de bu kriz, “küçük bir anlaşmaz-
lık” değil. Hatta iki ülke arasındaki ger-
ginlik yeni başlamış da değil. Obama ile 
Netanyahu’nun kimyalarının pek uyuş-
madığı herkes tarafından biliniyor.
Bu uyuşmazlık Bill Clinton döneminde 
de gözlenmişti. Obama, İsrail’den sadece 
yerleşimlerin durdurulmasını istiyordu. 
Netanyahu’nun, bu isteği Doğu Kudüs’u 
hariç tutarak ve yarım ağızla kabul etme-
si, ikilinin arasının ısınmamasına sebep 
oldu.
Obama döneminde ABD-İsrail ilişkile-
rine dair belki de en önemli olay geçen 

Ocak ayında gerçekleşti. Öneminin aksi-
ne birçoklarının gözünden kaçan bu ge-
lişme Biden seyahatiyle patlak veren kri-
zin de temellerini atmış oldu. ABD Mer-
kez Kuvvetler Komutanı General Da-
vid Patraeus, Pentagon’da verdiği bri-
fingde özetle İsrail’in barış süreci ko-
nusunda ayak diremesinin ve ABD’nin 
İsrail’i koşulsuz desteklemesinin hem 
ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığı-
na hem de bölgesel çıkarlarına ters düş-
tüğünü iddia etti. Bu doğrultuda yöne-
timden İsrail’e karşı ABD’nin bölgesel çı-
karlarına uygun politika yürütmesini ve 
Batı Şeria ve Gazze’nin Merkez Kuvvet-
ler Komutanlığı’nın yetki alanı altına ve-
rilmesini talep etti. İkinci talebi redde-
dildiyse de ilk talebi doğrultusunda ABD 
yönetimi çalışmalarını hızlandırdı ki 
sene başından beri İsrail’e resmi ziyaret-
te bulunan ABD’li ekabir sayısının fazla-
lığı bunun bariz göstergesidir.

İran pazarlık konusu

Biden dahil İsrail’i ziyaret eden ABD’li 
asker ve diplomatlar, İsrail’in yumuşak 
karnı İran’ı kullanarak İsrail’i barış süre-
cinde somut adımlar atmaya razı etme-
ye çalıştı. Yapılan pazarlığa göre ABD, 
İsrail’e İran’ın “yakında tamamlanaca-

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı 
General David Patraeus, İsrail’in 
barış süreci konusunda ayak di-
remesinin ve ABD’nin İsrail’i ko-
şulsuz desteklemesinin hem 
ABD’nin Ortadoğu’daki askeri 
varlığına hem de bölgesel çıkar-
larına ters düştüğünü iddia etti.”

“  
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ğı varsayılan” nükleer silahını durdurma 
sözü verdi. Karşılığında başta yerleşimle-
rin durdurulması olmak üzere Filistin’le 
barışa yönelik bazı talepler de bulundu. 
ABD’nin talepleri İsrail açısından ge-
nel hatlarıyla kabul edilebilir niteliktey-
di. Varoluşsal bir tehdit olarak gördü-
ğü İran meselesinin çözümünü ABD’ye 
ihale etmek İsrail’in de işine gelirdi. Fa-
kat Biden’in ziyareti sırasında onaylanan 
yeni yerleşimler, İsrail’in pazarlığın ken-
di tarafına düşen kısmını yerine getirme-
mesine ve pazarlığın bozulmasa da çatır-
damasına sebep oldu.
Peki İsrail’in İran meselesinin çözümü 
vaadine rağmen pazarlığa riayet etmeme-
sinin sebebi neydi? Bu noktada İran ve 
Kudüs gibi İsrail için iki hassas mesele-
nin çatışmasına ve İsrail’in ikincisini seç-
mesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani 
İsrail Kudüs’ten taviz vermeye yanaşmı-
yor. Bu durum, bazı İsrailli siyasetçilerin 
ve ABD’deki destekçilerinin “Kudüs bi-
zim başkentimiz, hangi ülke başkentinde 
ev inşa ettiği için eleştiriliyor? Bizim için 
Tel Aviv’de inşaat yapmakla Kudüs’te in-
şaat yapmak arasında hiçbir fark yoktur. 
1600 konuta verilen onayın zamanlama-
sı yanlış, ama Doğu Kudüs’te inşaata de-
vam edeceğiz” şeklindeki açıklamalarıyla 
da ortaya koyuldu.

Obama barış için start verecek

Kudüs’ün Yahudilerce vaadedilen top-
raklar olarak anılması, Netanyahu gibi 
popülist bir siyasetçinin hem de sağcı bir 
koalisyonun başındayken Kudüs’ten taviz 
verir bir görüntü çizmesine engel teşkil 
ediyor. Bu durum İsrail hükümetini, iç 
siyaset uğruna Kudüs ve yerleşimler ko-
nusunda uluslararası topluma ve kanun-

lara karşı hareket etmeye ve dolayısıyla 
Ortadoğu barışını zedelemeye sürüklü-
yor. Bu durumda Obama yönetimi İsrail’i 
barışa ne kadar zorlayabilir? Her ne ka-
dar İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liber-
man “Kimse bizi barışa zorlayamaz” dese 
de Başbakan Netanyahu’nun iyi niyetinin 
sorgulandığı bir noktada Liberman’in fi-
kirlerinin çok da önemsenmeyeceğini 
söylemek yanlış olmaz. Sağlık reformunu 
kongreden geçiren Obama, kendine gü-
veninin arttığı şu günlerde, gerçekleşir-
se başkanlık döneminin başyapıtı olma-
ya aday Filistin-İsrail barışı konusunda 
ciddi adımlar atmak isteyecektir. Ne ka-
dar başarılı olacağını kestirmek ise zor 
görünüyor.
İsrail hükümeti, “milliyetçi damarla-
rı” ve azımsanmayacak iç desteği arka-
sına alıp boyun eğmez tavrı ve “güven-
lik” retoriğiyle Obama’ya kolay lokma ol-
madıklarını göstermeye çalışacaktır. Sta-
tüko değişecektir, ama değişim miktarı-
nı Obama-Netanyahu ikilisinden hangi-
sinin daha çetin ceviz olduğu belirleye-
cektir. Obama’nın son zamanlarda izledi-
ği en akılcı politikalardan birisi Ortado-
ğu barışı konusunda sorumluluğu dağıt-
ma çabasıdır. Mesela Merkel-Netanyahu 
telefon görüşmesi, aslında Beyaz Saray’ın 
Merkel’den ricasıyla gerçekleşmiştir. Yine 
aynı kriz sırasında ABD yönetimi kont-
rollü açıklamalar yaparken, kendileri-
nin de bir parçası olduğu dörtlü (diğerle-
ri AB, BM ve Rusya) İsrail’in genelde Fi-
listin özelde yerleşim politikalarına karşı 
çok sert bir açıklama yayınladı. Sorumlu-
luğun dağıtılması, ABD’nin ve diğer ak-
törlerin İsrail ve Filistin üzerindeki cay-
dırıcı güçlerinin toplanmasına olanak 
sağladığı gibi Obama üzerindeki özellikle 
iç baskıyı da azaltacaktır.
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The US and Shifting Dynamics in the Middle East
SETA olarak 12.03.2010 tarihinde düzenlemiş olduğumuz “The US and Shifting Dynamics in the Middle 
East” başlıklı panele Prof. Dr. Bülent Aras (SETA) oturum başkanlığı yapmış, Robert Malley (Uluslararası 
Kriz Grubu –International Crisis Group, ICG- Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü), Joost Hiltermann 
(Uluslararası Kriz Grubu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı) ve Peter Harling (Uluslararası 
Kriz Grubu Proje Direktörü-Irak, Lübnan, Suriye) konuşmacı olarak katılmışlardır.
Panelde ICG uzmanları Obama yönetiminin Bush yönetiminden farklı olarak bölgedeki ilişkiler arasında 
karşılıklı olarak birbiriyle bağlı süreçler olduğunun farkında olduğunu ve bölgedeki tüm aktörlerle 
diplomatik yollarla konuşmaya çalıştığını vurguladılar. Aynı zamanda Amerikan yönetiminin bölgedeki 
aktörlerle konuşma tonunu da Bush yönetimine kıyasla daha dikkatli ayarladığını ifade ettiler. Bir soru 
üzerine Irak seçimlerinin sonuçları üzerine net olarak konuşmak için henüz erken olduğu, ancak Irak’ta 
koalisyonlar döneminin devam edeceği savunuldu. ABD’nin çekilme takvimi konusunda kafası net olsa 
da Afganistan, Pakistan ve İran’ın üzerinde oluşturduğu baskı yüzünden Irak’a çok fazla odaklanamadığı 
anlatıldı. Bölgede Türkiye’nin sahip olduğu olumlu rolün hiçbir şekilde yadsınamayacağını anlatan ICG 
uzmanları, Kuzey Irak’taki Kürtlerin de son dönemde Bağdat’tan daha fazla Ankara’ya güvenmeye 
başladıklarını savundular. Bunun uzun vadedeki sonuçları için uluslararası arenada ABD’nin, bölge 
düzeyinde de Türkiye’nin alacağı rollerin belirleyici olacağını ifade eden uzmanlar, İran ve İsrail’le 
ilişkiler konularının Türkiye için birer test haline dönüşme potansiyeli taşıdığına dikkat çektiler.

12
 M

ar
t 

20
10

İç baskıdan bahsetmişken... Büyük 
ihtişamla

Yapılan AIPAC konferansının ABD-
İsrail krizine denk gelmesi şüphesiz kri-
zin ABD’de özellikle kongre çevrelerinde 
İsrail lehine tekrar yorumlanmasına se-
bep olmuştur. Konferans, İsrailli liderle-
re kriz yaşadıkları ülkenin kalbinde ken-

dilerini savunma hakkı ve ABD’li yetki-
lilerle AIPAC’in güç gösterisi yaptığı bir 
ortamda görüşme olanağı vermesi sebe-
biyle İsrail için faydalı geçmiştir. Yine de 
şu günlerde sıkça söylendiği gibi: ABD’de 
hiçbir lobi, Pentagon kadar güçlü ve etki-
li değildir 
Açık Görüş, 29 Mart 2010

f i l i s t i n  a b d ’ y e  n e  ka d a r  u z a k ?



200

m a r t  1 0

SETA YORUM

Arabulucu Değil, Oyun 
Kurucu Dış Politika

Türk dış politikasında Mayıs 2009 ile yeni 
bir dönem başladı. Ahmet Davutoğlu’nun 
Dışişleri bakanı olmasıyla birlikte dış po-
litika ve iç politika arasında yeni bir den-
ge kuruldu. Dış politika içerideki kısır çe-
kişmelerin prangasından kurtularak, ha-
reket alanını genişletti. Dış politika ya-
pıcılar Türkiye’nin son on yıldaki müs-
pet gelişmelerinden aldığı enerjiyi, pozi-
tif bir gerilimle mücavir bölgelerle enteg-
rasyon ve barış çabaları şeklinde dışarıya 
yansıtıyor. Türkiye’nin dış politika ham-
leleri komşularla sorunların çözümüne, 
bölgenin güvenliği ve istikrarına ve ül-

kenin uluslararası prestijinin artmasına 
katkıda bulunuyor.

Kuşatıcı vizyon

Dış politikayı kuşatan Davutoğlu vizyonu 
mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler 
karşısında hazırlıklı, hızlı, dinamik, kuşa-
tıcı ve çok boyutlu bir yaklaşımla inisiya-
tifler geliştirmekte. Türkiye’nin yumuşak 
güç unsurlarıyla yürüttüğü mücavir alan-
lardaki aktif politika bu bölgelerde hem 
yönetim, hem de halk katında kabul gö-
rüyor. Türkiye oyun kurucu etkisi ile böl-

Türkiye’nin dış politika hamleleri komşularla sorunların çözümüne, bölge-
nin güvenliği ve istikrarına ve ülkenin uluslararası prestijinin artmasına kat-
kıda bulunuyor. 

BÜLENT ARAS
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genin önemli gelişmelerinin vazgeçilmez 
bir aktörü. Türkiye’yi oyuna dahil etmek 
mücavir bölgelerdeki ülkelere dış politika 
hamlelerinde meşruiyet sağlıyor.
Türkiye’nin hızla yükselen bölgesel 
prestiji ve özellikle Başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın Ortadoğu’daki güçlü imajı 
Türkiye ile birlikte hareket etme isteğinin 
temel sebepleri.
Son dönemde dış politikanın en ciddi 
meşguliyet alanlarından birisi Irak’ta is-
tikrarın sağlanması çabalarıdır. Irak’ta 
hayati önemde bir seçim yapıldı. Seçim 
sonuçları henüz netleşmedi. Ancak ilk 
sonuçlar eğer sonucu belirleyecek tercih-
ler ise Türkiye’nin Irak ile ilgili öngörüle-
ri doğru demektir. Türkiye’nin Irak poli-
tikası merkezi yönetimle ilişkileri geniş-
letmek, diğer bütün unsurlarla iyi ilişki-
ler içinde olmak, siyasal süreçlere katılı-
mı teşvik etmek ve ülkede istikrara katkı 
sağlamak üzerine kurulu.
Seçimin erken sonuçları merkezci güç-
ler denen ülkenin bütünlüğünü sağla-
maya çalışan unsurların önde olduğu-
nu, kuzeyde yeni bir Kürt hareketinin 
etkili olduğunu, Sünni Arapların aldık-
ları oylarla temsil oranlarını artırdığı-
nı gösteriyor.
Bu tablo Irak’ta bir arada yaşama için uy-
gun bir durum ve Türkiye’nin pozisyonu 
ile örtüşüyor.

Türkiye katalizör
Diğer önemli dış politika alanı İran ile 
ilişkiler. İran nükleer sorunu üzerin-
den uluslararası sistemle sorun yaşıyor. 
İran’ı bu sorun üzerinden sistem dışı ilan 
eden başat güçler, İran’a yaptırım teh-
ditleri yöneltiyor. Ayrıca İsrail, İran’ın 
nükleer girişimlerini yaşamsal bir teh-
dit olarak algılamakta ve İran’a karşı as-
keri metotların uygulanmasını istiyor. 
Hem İran, hem de İsrail yönetiminden 
en üst seviyede savaş ihtimali dile getiril-

di. Türkiye’nin son aylarda İran ile yakın 
ilişkileri ve Tahran yönetimi nezdinde 
kazandığı güven, Türkiye’nin nükleer so-
rununda önemli bir aktör olmasını sağla-
dı. Türkiye’nin İran nükleer sorunu ile il-
gili girişimleri uluslararası sistemi rahat-
latıcı etki yapıyor.
Türkiye’nin son girişimleri sorunun çö-
zümünde diplomasinin alanını açtı. Dı-
şişleri Bakanı Davutoğlu’nun yürüttü-
ğü ince diplomasi ile İran’ın nükleer dip-
lomatları ile BM’nin beş daimi üyesi ve 
Almanya’nın oluşturduğu grupla görüştü.
Bu başarılı diplomasi sonucu nükleer so-
rununun en calıcı konusu olan uranyum 
zenginleştirme için en uygun takas yapı-
lacak ülke olarak ifade edilmeye başlandı.

Diplomasiye alan açtı
Türkiye’nin son aylarda Balkanlarda ak-
tif bir barış diplomasisi yürütüyor. Bal-
kanlarda yeni bir Türk barışı tesis edili-
yor. Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan 
ie Türkiye, Bosna-Hersek ve Hırvatistan 
üçlü diyalog girişimleri Balkanlarda iyi 
komşuluk ilişkilerinin temelini oluşturu-
yor. Dayton anlaşması ile çözümden zi-
yade ötelenen Bosna sorununun çözü-
mü için ortam hazırlandı. Bosna’daki iç 
çekişmelerde oynanan yapıcı rol bir uz-
laşma ortamının oluşmasını sağladı. 
Türkiye’nin girişimleriyle Bosna-Hersek 

Türkiye’nin son aylarda İran ile 
yakın ilişkileri, Türkiye’nin nükle-
er sorununda önemli bir aktör ol-
masını sağladı. Türkiye’nin İran 
nükleer sorunu ile ilgili girişimle-
ri uluslararası sistemi rahatlatıcı 
etki yapıyor.”

“  
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ve Sırbistan karşılıklı olarak birbirlerine 
büyükelçi göndereceklerini Türkiye’deki 
üçlü diyalog toplantısında açıkladılar.
Türk dış politikasının aktif hareket alan-
larından biri Türkiye’nin enerji dağı-
tım terminali olma projesinin hayata 
geçirilmesi için yürüttüğü boru hatla-
rı diplomasisidir. Bu proje doğu-bat ve 
kuzey-güney doğrultularında çok sayıda 
boru hattı projesinin hayata geçirilme-
si çabalarıyla hayata geçirilmeye çalışılı-
yor. Türkiye Nabucco boru hattının mo-
toru işlevi görürken, Rusya’nın güneye 
inen hatlarına iştirak ediyor ve Güneydo-
ğu Avrupa’ya uzanan projelerde yer alı-
yor. Bu girişimler bölge ülkeleri ve ilgili 
aktörlerin enerji arz çeşitliliğini sağlama 
gayeleri ile örtüşüyor.

Tasarı gerginliği
Son zamanlarda Türkiye’nin 
Azerbaycan’la yasadığı doğal gaz fiya-
tı sorunu nedeniyle Nabucco projesinin 
tehlikeye atıldığı söyleniyor.
Ancak Azerbaycan’ın Nabucco ile soru-
nu bir taşıma şirketi olarak gaz maliyeti-
ni artırması. Henüz fiyatı oluşmayan Aze-
ri gazının doğrudan taşınması daha karlı 
bir opsiyon olarak görülüyor. Türkiye’nin 
üzerinde çalıştığı diğer projeler Katar ve 
Irak’tan gelecek gaz projeleri. Bu projeler 
için dışişleri bakanlığı ve enerji bakanlı-
ğı koordineli olarak yoğun bir şekilde ça-
lışıyorlar.

Dış politikanın son dönem gündemi-
ni işgal eden bir diğer konu Ermenistan 
ile yakınlaşma süreci. İki ülke cumhur-
başkanları Gül ve Sarkisyan’ın başlattığı 
futbol diplomasisi ile başlayan ve geçti-
ğimiz Ekim ayında imzalanan iki proto-
kolle çerçevesi oluşturulan Ermenistan’la 
normalleşme halihazırda dış politikanın 
en sıcak konularından birisi.
Ermenistan ile ilişkiler uluslararası Er-
meni lobisi ve birçok ülke parlamen-
to ve senatolarında bekleyen soykı-
rım tasarıları yüzünden üçüncü ülkeler-
le ilişkileri etkiliyor. Soykırım tasarısı-
nın Amerika Temsilciler Meclisi Dış İliş-
kiler Komisyonu’nda bir oy farkla ka-
bul edilmesiyle Türk-Amerikan ilişkile-
ri gerildi. Her ne kadar hızlı ilerlemese 
de, Türkiye ve Ermenistan arasında ak-
tif bir normalleşme süreci varken komis-
yonun müdahalesi Türkiye tarafında ge-
reksiz bir müdahale olarak yorumlandı. 
Dışişleri bakanı Davutoğlu tasarı kara-
rından rahatsızlığını belirtmekle beraber 
Ermenistan’la normalleşme sürecinin de-
vam edeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu Ermenistan’la yakın-
laşma ve Azerbaycan-Ermenistan sorunu 
arasında paralel birbirini olumlu etkile-
yecek bir mekanizma kurarak süreci yü-
rütmeye çalışıyor.
Azerbaycan, Karabağ konusunda 
Türkiye’nin hassasiyetini her fırsatta yeni-
lemesini istiyor ve Türkiye’nin Ermenis-
tan ile normalleşme fikri Azerbaycan’da 
tepki uyandırıyor.
Bu tepkilere rağmen Türkiye’nin girişim-
lerinin Karabağ sorunu ile ilgili bölgesel 
ve uluslararası girişimleri hızlandırdığı 
bir gerçek.

Tek muhatap Türkiye
Başbakan Erdoğan’ın Arap dünyasının 
Nobel ödülü denen Kral Faysal Uluslara-

Gazze’de yaşanan insanlık dra-
mını uluslararası alandaki en et-
kili savunucusu olan Türkiye, böl-
gesel ve uluslararası çabalar-
la Gazze’de dramın sona erme-
si için çaba harcıyor.”

“  
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rası Ödülünü alırken yaptığı konuşmada 
ifade ettiği Türkiye’nin İsrail-Filistin ve 
İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu-
luk yapmasının ilgili aktörler tarafından 
kabul gördüğü açıklaması yeni süreçle-
rin habercisi oldu. İsrail Savunma Ba-
kanı Ehud Barak’ın Türkiye’ye gelmesi-
nin ardından Dışişleri Bakanı Davutoğ-
lu Suriye’ye gitti. Şimdi Türkiye’ye gele-
cek bir sonraki misafir sürecin nasıl geli-
şeceğini gösterecek. Suriye net bir şekilde 
sadece Türkiye’nin arabuluculuğunda İs-
rail ile görüşeceğini deklere etti.
Diğer taraftan dışişleri bakanı Davutoğ-
lu Mısır ve Suriye’yi Filistinli grupların 
uzlaşması konusunda bir araya getirme-
ye çalışıyor. Bu iki ülke aynı pozisyonda 
birleşmezse Filistinli grupların uzlaşma-
sının hemen hemen imkansız olduğu Or-
tadoğu siyaseti ile ilgisi olanların bildiği 
bir durum. Mısır birlikte hareket etmesi 
oldukça zor bir aktör. Öte yandan Arap-
lar arası bir soruna, Arap olmayan bir ak-
törün müdahil olması önünde bir psiko-
lojik bariyer var.

Filistin’in kolu kanadı

Ancak Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun bölgedeki mekik diplo-
masisi Türkiye’nin içeriden bir aktör ol-
duğu ve yapıcı bir rol oynadığına Mısır ve 
diğer Arap aktörleri ikna etti. Türkiye ön-
celikle Filistinli grupların uzlaşmasını ve 
İsrail ile görüşmelerde HAMAS’ında sü-
rece dahil edilmesini istiyor.
Gazze’de yaşanan insanlık dramını ulus-
lararası alandaki en etkili savunucusu 
olan Türkiye, bölgesel ve uluslararası ça-
balarla Gazze’de dramın sona ermesi için 
çaba harcıyor.
Dış politikanın hareketli alanlarından bi-
risi Kıbrıs sorunu. Türkiye ve Kıbrıs Türk 
kesimi daha önce görülmemiş şekilde yo-

ğunlaştırılmış görüşme süreçleri başlata-
rak sorunun çözümünü yönünde mesa-
fe almaya çalışıyor. Annan Planı’na evet 
diyerek AB tarafından cezalandırılan 
KKTC, BM gözetiminde adada devam 
eden görüşmelerin motoru haline geldi. 
Sürecin hukuki boyutuyla ilgili eksikle-
rini gideren KKTC, Türkiye’nin bölgesel 
ve uluslararası girişimlerini arkasına ala-
rak barış isteyen traf olarak kendini tes-
pit ettirdi.

Kıbrıs’ta haklı taraf

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 5 
Mart kararıyla KKTC’de 2006 yılında fa-
aliyete geçen Taşınmaz Mal Komisyonu 
(TMK) Güney Kıbrıs vatandaşlarının ku-
zeyde kalan taşınmazlarıyla ilgili önce-
likli başvuru organı olarak belirlendi. Bu 
durum AİHM tarafından KKTC’de işle-
yen bir hukuk sistemi olduğunun tanın-
ması anlamına geliyor. TMK bugüne ka-
dar 500 civarında mülkiyet davasının 
100’ünü başarı ile sonuçlandırdı. KKTC 
vatandaşları için güneyde kalan taşın-
mazları konusunda başvurabileceği bir 
kurum yok. Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün ar-
tık Türk tarafından kaynaklanmadığı il-
gili tüm taraflar tarafından kabul ediliyor.
Türk dış politikası üzerine bir ufuk turu 
çok boyutlu ve dinamik yeni dış politika 
vizyonunun yoğun gündemini ortaya ko-
yuyor. Dış politikanın mücavir alanlarda-
ki aktif politikası dış politika vizyonu ile 
uyumlu bir bütünün parçaları.
Türkiye’nin mücavir bölgelerdeki politi-
kaları uluslararası yönelimleri ile uyum 
içerisinde. Türkiye mücavir bölgeler-
le birlikte küresel ölçekte tesir icra ede-
cek bir merkez ülke olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor 
Açık Görüş , 14 Mart 2010

f i l i s t i n  a b d ’ y e  n e  ka d a r  u z a k ?
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Dış politika yapım süreçleri büyük oran-
da uzun vadeli ve makro hedefleri gözetir. 
Belli dönemlerde ve durumlarda ise kısa 
veya orta vadeli menfaatlere yoğunlaşır. 
Genellikle kullanılan metotlar dinamik; 
prensipler ise statiktir. Prensiplerin hızlı 
şekilde değiştiği dönemlerde politika yapı-
mı zorlaşır. Geçen hafta ‘futbol diplomasi-
si’ ile başlayan sürecin Erivan, Bursa ayak-
larından sonra ‘üçüncü maçımıza’ dönüş-
türülen Washington ayağını kaybettik. Bu 
durum karşısında merkez medyada baka-
nın istifasını isteyen kalemlerden, komşu-
larla sıfır problem yaklaşımının ‘mavi bon-
cuk’ dağıtarak iflas ettiğini dile getirenlere; 
ABD Ankara elçisinin ‘Türkiye’de yeni bir 
iktidar arayışı içerisine girdiğini’ söyleye-
cek kadar ileri gidenler de oldu. Öncelikle 
‘istifa etmeli’ şeklindeki müthiş yaklaşıma 

göre 1980’lerden bu yana neredeyse her 
sene bir dış işleri bakanını ‘ermeni soykı-
rımına’ kurban vermemiz gerekirdi. Çün-
kü hali hazırda 20’ye yakın ülke, ABD’de 
41 eyalet bir şekilde bu iddiaları kabul etti.
Son gelişmelerden sonra ‘komşularla sı-
fır problem’ yaklaşımının ‘saçma, akılcılık 
açısından içi boş bir hayal’ olduğunu söy-
leyenler de çıktı. Düzeyleri birbirine karış-
tıran bir yaklaşım tarzı bu. Yarınla bugü-
nü, vizyonla oyun planını birbirine karıştı-
ran bir yaklaşım. Temenni ile temin etmek 
arasındaki alanda yapılan işe siyaset den-
diğini unutan bir bakış açısı. Bu yaklaşıma 
göre ‘Yurta Sulh, Cihanda Sulh’ diyen Ata-
türk aslında sadece ‘naïf bir hayalperest’ 
değil aynı zamanda ‘saçma bir hedefin pe-
şinden’ giden liderdir. Öyle ya, komşularla 

SETA YORUM

Dış Politika Mitlerimiz! 
Komşularla sıfır problem’ bir dış politika teknolojisi değil prensibidir. ABD-Türkiye 
ilişkilerindeki sorunlar veya protokollerindeki sıkıntılar da öncelikle prensiplerinizi 
değil metodunuzu veya teknolojinizi gözden geçirmeyi icbar eder.

TAHA ÖZHAN
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bile sorunlarını çözmeyi hedefleyen yakla-
şım ‘akılcılık açısından’ sorunlu ise; dünya-
da sulh peşinde koşan bir yaklaşıma ne di-
yeceğiz! Hem de yedi düvel memleketinin 
üzerine çökmüşken!
Hasılı kelam, ‘komşularla sıfır problem’ 
bir dış politika teknolojisi değil prensibi-
dir. ‘Metod, teknik ve kurallar’ arasındaki 
derin ilişkiyi bilim felsefesinden örneklerle 
anlatmaya kalkacak değiliz. ABD-Türkiye 
ilişkilerindeki sorunlar veya protokollerin-
deki sıkıntılar da öncelikle prensiplerinizi 
değil metodunuzu veya teknolojinizi göz-
den geçirmeyi icbar eder. Eğer dış politika-
nın o dinamiklerinde sorun bulamazsanız 
prensibinizi sorgulamaya başlarsınız.

Iran’s Nuclear Program: Contending Perspectives 
SETA’nın 22.03.2010 tarihinde düzenlediği “Iran’s Nuclear 
Program: Contending Perspectives” başlıklı panele SETA 
Koordinatörü Taha Özhan oturum başkanlığı yapmış, Prof. 
Mahmood Monshipouri (Uluslararası İlişkiler Bölümü, San 
Francisco State University) ve Prof. Bülent Aras (SETA-İTÜ) 
konuşmacı olarak katılmışlardır.
Panelde ilk sözü alan Monshipouri, Tahran’ın nükleer faaliyetlere 
ideolojik değil rasyonel ve yapısal gerekçelerle baktığını ve 
ekonomik bir arka planının olduğunu anlattı. Monshipouri, İran’ın 
bölgesinde stratejik yalnızlık içinde olduğunu düşündüğünü ve 
bunu aşmak için nükleer gücü, barışçıl amaçların yanında, silah 
olarak kullanmak için değil onu yapabilme kapasitesine sahip 
olduğunu tüm dünyaya göstermek için istediğini vurguladı. Sorunun çözümünde yaptırımların işe 
yaramayacağını söyleyen Monshipouri, tek çıkar yolun diplomasi olduğuna/olması gerektiğine işaret 
etti. Bu bağlamda Monshipouri, Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiğini ve İran ile Batı dünyası arasında 
önemli bir köprü vazifesi gördüğünü de ifade etti. İran’daki “iç siyasi dinamikler” için de merkezin 
kontrol edebileceği güçler tanımlamasını yapan Monshipouri, ülke için esas endişenin dış tehdit 
algılaması olduğu analizini yaptı.
Bülent Aras ise daha çok uluslararası yapı ile bölgesel denklem arasındaki ilişkilere ve Türkiye’nin 
buradaki rolüne vurgu yaptı. Uluslararası toplumun İran karşısında neredeyse birleştiği bir dönemde 
diplomasinin çok önemli olduğunu ancak diplomasi yollarının zorlu olduğunu ifade eden Aras, 
Türkiye’nin bir dış politika ilkesi olarak bölgesindeki tüm ülkeler için güvenliği temenni ettiğini ve bu 
yönde çaba gösterdiğini anlattı. Türkiye bir yandan İran’ı doğru sınırlar içinde kalmaya teşvik ederken 
Batı’yı da diplomasi için daha fazla zorlamaktadır. İran’daki nükleer konusunun sadece Ahmedinejad’ın 
elinde olmadığına dikkat çeken Aras, diğer iç faktörlerin de bu güç mücadelesinde incelenmesi 
gerektiğine atıf yaptı. İran’ın kendini kötü bir pozisyona sokmayacak şekilde davranmaya çalıştığını 
söyleyen Aras, ABD’nin küresel ölçekte olduğu gibi bölgesel ölçekte de azalan etkinliğinin/gücünün, 
İran’ın Körfez bölgesindeki yükselişine zemin hazırladığını ifade etti.
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Aksi takdirde her zor dönemeçte pren-
sibinizi sorgularsanız işi protokol belge-
sindeki imza ıslak mı ya da parmak izi 
var mı tartışmasına kadar götürebilirsi-
niz! Hoş, bunu da garipsemeyiz! Ahmet 
Davutoğlu’nun 7 yıldır ‘ABD ile politika 
önceliklerimiz sorun alanlarından dola-
yı bölgemizde paralel’ değerlendirmesini 
yüzlerce kez dillendirdiğini göz ardı ede-
rek; Obama başkan seçilmeden önce ba-
kanın ABD’ye giderek ‘bu cümleyi söyledi, 
bakan oldu’ diyen bir yaklaşım var karşı-
mızda. Garipsemeyiz çünkü ‘yalçın’ bir ka-
lem ülkemizde iktidarı ABD elçisine değiş-
tirirse; bir kaç sayfa ilerisindeki de dış işleri 
bakanımızı ABD’ye seçtirir! 
Habertürk, 12 Mart 2010

f i l i s t i n  a b d ’ y e  n e  ka d a r  u z a k ?
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SETA YORUM

Soğuk Savaş Yıllarını 
Arayanlar 

Soğuk Savaş yılları kanat ülkeleri için ol-
dukça trajik sonuçlar doğurmuştur. Bu 
ülkelerden Türkiye, Batı blokunun ‘sı-
radan bir kanat ülkesi’ olarak on yılları-
nı harcadı. 1970’de 1.5 milyar dolar olan 
ticaret hacmi, 1980’de 10,5 milyarı ancak 
bulacaktı. Soğuk Savaşın bittiği ilan edi-
lirken toplam ticaret hacmimiz sadece 25 
Milyar dolardı. Bu tabloya biraz dikkat-
lice bakan her vicdan sahibi, Türkiye’nin 
sıradan bir kanat ülkesi olmasının bede-
lini rahatlıkla görebilir.
Özal’lı yıllarla kabuğunu kıran ama po-
zisyonunu değiştirmeyen Türkiye, o yıl-

larını ekonomi-politik yönsüzlükle ge-
çirdi. Özellikle 1990’larda Soğuk Savaş 
yıllarının kanat ülkesi Türkiye’den; hız-
la küreselleşen dünyanın kayıp ülkesi 
Türkiye’ye çevrildik.
Dünya ne ile ilgileniyorsa biz adeta ter-
si istikamette ilerliyorduk. Gelişmiş eko-
nomiler hızla büyümeye devam ederken, 
paranın maliyeti düşerken, deflasyonist 
eğilimler hissedilirken, istihdam rakam-
ları tarihi zirve yaparken, Clinton döne-
mi ‘demokrasi ve insan hakları diskuru’ 
en popüler yıllarını geçirirken biz neler 
yapıyorduk?

1 Mart 2003’te tezkerenin reddinden bu yana Türkiye, Soğuk Savaş’ın sı-
radan kanat ülkesinden; pozisyonunu kendisini tayin eden merkez ülkeye 
doğru evrilmeye başladı.

TAHA ÖZHAN
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1990’ların Türkiye’sinde derin ekonomik 
krizler, sene başına neredeyse bir hükü-
metin bile düşmediği siyasi istikrarsızlık 
dönemi, faiz vurgunları, enflasyon, işsiz-
liğin had safhaları görmesi, onbinlerce 
insanımızın Kürt sorunu ve terör yüzün-
den yaşamını kaybedişi, faili meçhuller, 
28 Şubat ve bankacılık sisteminin iflası!
Türkiye bu karamsar tablodan dersler çı-
kararak, zikredilen her felaket başlığında 
oldukça büyük ilerlemeler kaydetti. İler-
lemenin yeterince idrak edilmediği alan-
ların bir tanesi ise dış politikamız. Tür-
kiye ekonomi-politiğinde yaşanan dönü-
şümün tabii bir yansıması kendisini dış 
politikada da hissettirdi. 1989’dan 2002 
Irak işgaline kadar olan dönemde arafta 
kalıp kendi Soğuk Savaşı’nı devam etti-
ren dış politikamız, bir karar vermek zo-
rundaydı.
1 Mart 2003’te bu karar verildi. Türkiye’de 
son onyıldır dış politika anlamında hiç 
bir adım atılmamış olsaydı, tek başına 
tezkerenin reddi yeterli olurdu. O gün 
bugündür Türkiye, Soğuk Savaş’ın sıra-
dan kanat ülkesinden; pozisyonunu ken-
disini tayin eden merkez ülkeye doğru 
evrilmeye başladı.
20. Yüzyıl ezberlerine müptela olanla-
rın, 1 Mart tezkeresi öncesi panikleri, 
Davos’tan hemen sonra afallamaları veya 
Ermenistan protokolleri sürecinde yaşa-
nan sıkıntı ve hataları ‘cari dış politika-
nın’ topyekün iflası şeklinde okumaları-
na şaşmamak lazım. Yıllarca kendilerine 
ezberletilenlerin bu dönemde neredey-
se hiç bir karşılığı yok. Onun için ‘benim 
bildiğim Amerika’ diye başlayan bütün 
analizlerinin bu güne kadar raf ömrü bir 
kaç hafta veya ayı geçemedi. Hatta bırak-
sanız ‘Nerede o güzelim Soğuk Savaş yıl-
ları’ diyecek kadar, kafa konforları bozul-
muş durumdadır 
Habertürk, 17 Mart 2010

f i l i s t i n  a b d ’ y e  n e  ka d a r  u z a k ?
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3 NİSAN 2010
•	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yargının ana-

yasa değişikliği paketiyle ilgili eleştirilerine ce-
vap vererek, “Yargı siyasallaşmadı, siyasete so-
yundu. Bu işi bu kadar çok seviyorsan cübbeni 
çıkar gel, siyaset meydanına çık” dedi. 

•	 SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş anaya-
sa değişikliği ile ilgili yaptığı konuşmada, “Eğer 
parlamentoda bu iş çözülmezse, referanduma 
gitmesi halinde SP’nin tercihi, oyu, atılan bu 
olumlu ve ilave demokratikleşme adımını des-
teklemek yönünde olacaktır” dedi.

4 NİSAN 2010 
•	 TRT’nin Arapça kanalı TRT El-Türkiye’nin açı-

lışı için İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzen-
lenen törenle gerçekleştirildi.

6 NİSAN 2010 
•	 Ermeni soykırım yasa tasarısı konusunda ABD 

tarafından tatmin edici mesajların gelmesi 
üzerine Washington Büyükelçisi Namık Tan, 
ABD’ye geri gönderildi.

7 NİSAN 2010 
•	 Kırgızistan’da muhalifler, hükümet binasını 

ve başkanlık sarayını ele geçirdi. Kırgız Devlet 
Başkanı Kurmanbek Bakıyev ülkeyi terk etti. 
Geçici hükümet kuruldu. Yeni hükümetin ba-
şına Eski Dışişleri Bakanı ve Sosyal Demokrat 
Parti Milletvekili Roza Otunbeyava getirildi.

8 NİSAN 2010 
•	 Rusya ile ABD arasında Çek Cumhuriyeti’nin 

başkenti Prag’da Nükleer Silahların azaltılması-
nı amaçlayan anlaşma imzalandı.  

11 NİSAN 2010 
•	 Nükleer Güvenlik Zirvesi 11–13 Nisan 2010 ta-

rihlerinde ABD’de gerçekleştirildi. 
•	 İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, “Mirsad” 

adlı orta menzilli hava savunma sistemlerinin 
seri üretimine başlandığını ve ilk partinin silah-
lı kuvvetlerin hizmetine verilmeye hazır oldu-
ğunu söyledi. 

12 NİSAN 2010 
•	 IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, 

Avusturya’da yayımlanan “Profil” dergisine yap-

tığı açıklamada, finansal krizin bitmiş olabilece-
ğini, ancak ekonomik etkisinin sürdüğünü be-
lirtti.

14 NİSAN 2010 
•	 Merkez	Bankası	tarafından	“Para	Politikası	Çı-

kış Stratejisi” açıklandı.
•	 Hırvatistan	Devlet	Başkanı	İvo	Josipoviç,	Bos-

na Parlamentosu için yaptığı açıklamada, ülke-
sinin 1990’lı yıllarda Bosna’daki yıkıma karış-
masından dolayı özür diledi.

15 NİSAN 2010 
•	 TBMM	Genel	Kurulunda,	6	yeni	vakıf	üniver-

sitesi kurulmasına ilişkin kanun tasarısı kabul 
edildi. Kanuna göre, İstanbul’da “Fatih Sultan 
Mehmet”, “Sabahattin Zaimoğlu”, “Ön Asya”, 
“Süleyman Şah” ve “Bezm-i Alem”, Samsun’da 
ise “Canik Başarı” vakıf üniversiteleri kurula-
cak.

16 NİSAN 2010 
•	 Çin	ve	Türkiye	arasında	“karşılıklı	olarak	kültür	

merkezlerinin kurulmasına imkan veren kültür 
mutabakat zaptı”  imzalandı.

17 NİSAN 2010 
•	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 demokra-

tik açılım çalışmaları kapsamında İstanbul 
Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisinde yazarlarla 
bir araya geldi.

•	 BDP	Genel	Başkanı	 Selahattin	Demirtaş,	 par-
tisinin Diyarbakır İl Örgütü 1. Olağanüstü 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 
anayasa değişikliği paketine destek vermeye-
ceklerini yineleyerek, “Bizim halkımızın kendi-
ni içinde görmediği anayasaya ‘evet’ deme zo-
runluluğu yoktur” dedi. 

•	 İran’in	 öncülüğünde	 “Nükleer	 Silahların	 Ya-
yılmasının Önlenmesi ve İmhası Konferansı” 
17–18 Nisan 2010 tarihlerinde Tahran’da dü-
zenlendi.

18 NİSAN 2010 
•	 KKTC’de	 yapılan	 cumhurbaşkanlığı	 seçimi-

ni Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 
adayı Derviş Eroğlu, oyların yüzde 50.38’ini 
alarak kazandı.
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19 NİSAN 2010 
•	 ABD	 Dışişleri	 Bakanı	 Hillary	 Clinton	 ‘Fi-

nancial Times’ gazetesine verdiği mülakat-
ta, Türkiye’nin, nükleer programla ilgili olarak 
İran’la görüşmesinden yana olduklarını belir-
terek, İran’a mümkün olan en kısa süre içinde 
yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini bil-
dirdi.

20 NİSAN 2010 
•	 TBMM	Genel	Kurulu’nda,	 anayasa	 değişikliği	

teklifinin 1, 2 ve 3’üncü maddeleri kabul edildi. 
•	 Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği	(TOBB),	Dış	

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk Lüb-
nan İş Konseyi, Beyrut Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Lübnan Sanayiciler Derneği ve Arap Ban-
kalar Birliği işbirliğinde düzenlenen Türk Lüb-
nan Ekonomi Forumu Beyrut’ta başladı. TOBB, 
Arap	Ülkeleri	Ticaret,	Sanayi	ve	Tarım	Odaları	
Birliği ile karşılıklı işbirliği anlaşması imzaladı.

•	 Belgrad’da	 Türkiye-Sırbistan-İspanya	 Dışişleri	
Bakanları arasında bir üçlü danışma toplantısı 
gerçekleştirildi.

21 NİSAN 2010 
•	 TBMM	Genel	Kurulu’nda,	 anayasa	 değişikliği	

teklifinin 11. maddesi kabul edildi. 
•	 Hakkari’nin	Şemdinli	ilçesine	bağlı	Irak	sınırın-

daki Tekeli bölgesinde mayın patlaması sonucu 
bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

•	 Danıştay,	YÖK’ün	17	Mart	2010	tarihinde	aldı-
ğı yeni kararı iptal istemiyle başvuran iki velinin 
talebini 21 Nisan 2010 tarihinde oyçokluğuyla 
reddetti ve katsayı uygulamasının ortaya çıkar-
dığı eşitsizlik kısmen de olsa giderilmiş oldu.

22 NİSAN 2010 
•	 NATO	Dışişleri	Bakanları	Gayrıresmi	Toplan-

tısı 22–23 Nisan 2010 tarihlerinde Estonya’nın 
başkenti Talin’de gerçekleştirildi. Dışişle-
ri Bakanı Davutoğlu’nun katıldığı toplantıda 
Afganistan’da kontrolün Afgan askeri ve sivil 
güçlerine devredilmesini öngören plan onay-
landı. 

24 NİSAN 2010 
•	 TBMM	Genel	Kurulu’nda,	 anayasa	 değişikliği	

teklifinin 12 ve 13’üncü maddeleri kabul edildi. 

•	 ABD	Başkanı	Barack	Obama,	1915	olayları	ile	
ilgili yayımladığı açıklamada, “gerçeklerin tam, 
samimi ve adil bir şekilde ortaya çıkarılmasının 
herkesin yararına olduğunu” belirterek, Soykı-
rım ifadesini kullanmamasına karşın 1915 olay-
larını “Meds Yeghern (büyük felaket) olarak ad-
landırdı.

•	 Irak’taki	seçimlerin	galibi	olan	El-irakiye	 liste-
si başkanı ve Irak eski başbakanı İyad Allavi se-
çimlerden sonra ilk defa Ankara’ya geldi.

•	 Türkiye-Bosna	 Hersek-Sırbistan	 Üçlü	 Balkan	
Zirvesi İstanbul’da yapıldı. 

25 NİSAN 2010 
•	 Avusturya’da	 yapılan	 cumhurbaşkanlığı	 seçi-

minde Heinz Fischer, oyların yüzde 78,9’unu 
alarak ikinci defa cumhurbaşkanı seçildi.

26 NİSAN 2010 
•	 TBMM	Genel	Kurulu’nda,	 anayasa	 değişikliği	

teklifinin 19, 20 ve 21’inci maddeleri kabul edil-
di. 

27 NİSAN 2010 
•	 TBMM	Genel	Kurulu’nda,	 anayasa	 değişikliği	

teklifinin 23 ve 24’üncü maddeleri kabul edildi.
•	 “2010	Türkiye	Enerji	Zirvesi”	Ankara’da	gerçek-

leştirildi.
•	 Ukrayna	 Parlamentosu,	 Sivastopol	 kentinde-

ki Rus Karadeniz Donanma üssünün süresini 
2042’ye kadar uzatan anlaşmayı onayladı.

28 NİSAN 2010 
•	 TBMM	Genel	Kurulu’nda	görülen	anayasa	de-

ğişiklik teklifi görüşmelerinin 1. turu tamam-
landı. 

•	 Türkiye-Bosna	Hersek-Hırvatistan	Dışişleri	Ba-
kanları	Üçlü	Danışma	Mekanizması	çerçevesin-
de İstanbul’da bir araya geldiler.

30 NİSAN 2010 
•	 Tunceli’nin	 Nazimiye	 İlçesi’nde	 bulunan	 Sarı-

yayla Jandarma Karako-lu’na PKK tarafından 
düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker şehit oldu 
ve 6 asker yaralandı.,
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nükleer zirvede iran satrancı
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0 ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kapsamlı toplantı olan ve 46 ülkenin katılımı ile 

gerçekleşen Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne 12–13 Nisan’da ev sahipliği yaptı. Türkiye’de Baş-
bakan Erdoğan zirveye katılmak üzere Washington’a gitti. ABD, zirvede nükleer güç ko-
nusunu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyarak İran’a karşı tüm ülkelerin katılacağı yaptırım-
lar uygulamak istiyor. BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Türkiye ise Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun 16 Nisan’daki Brezilya ve 20 Nisan’daki İran resmî temasları sırasında söyle-
diği gibi, barışçıl amaçlı nükleer enerjinin her ülkenin hakkı olduğunu savunuyor.

SETA YORUM

Washington’da Nükleer 
Zirve
Bir Amerikan liderinin 1945’ten beri ev sahipliği yaptığı en geniş katılımlı top-
lantı olan Washington Zirvesi, ABD Başkanı Barack Obama’nın “nükleer si-
lahsız dünya” vizyonunun üçayağından birini oluşturuyor.

NUH YILMAZ

ABD’nin baş ken ti Was hing ton, 12-13 Ni-
san ta rih le rin de Av ru pa Bir li ği, Ulus la-
ra ra sı Atom Ener ji si Ku ru mu (IAE A) ve 
Bir leş miş Mil let ler ile ara la rın da Tür ki ye 
ve Er me nis tan’ın da bu lun du ğu 47 ül ke-
nin ka tıl dı ğı Nük le er Gü ven lik Zir ve si’ne 
ev sa hip li ği yap tı. Zir venin res mî gün de-
mi, nük le er te rö riz me kar şı ted bir le rin 
ar tı rıl ma sı, ulus la ra ra sı nük le er ka ra bor-
sa ile mü ca de le ve uran yum ile plü ton yu-

mun ya sadı şı yol lar dan da ğı tı mı nın en-
gel len me siy di.
Bir Ame ri kan li de ri nin 1945’ten be ri ev 
sa hip li ği yap tı ğı en ge niş ka tı lım lı top-
lan tı olan Was hing ton Zir ve si, ABD Baş-
ka nı Ba rack Oba ma’nın “nük le er si lah sız 
dün ya” viz yo nu nun üça ya ğın dan bi ri ni 
oluş tu ru yor. Ni san 2009’da Çek Cum hu-
ri ye ti’nin baş ken ti Prag’da “nük le er si lah-
sız dün ya” stra te ji si ni açık la yan Oba ma, 
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bu he de fe ulaş mak için mev cut nük le er 
si lah sto ku nun azal tıl ma sı, nük le er si lah 
tek no lo ji si nin ya yıl ma sı nın en gel len me-
si ve nük le er mal ze me le rin is ten me yen 
grup ve ak tör le rin eli ne geç me si nin ön-
len me si şek lin de üça yak lı bir plan be lir-
le miş ti. Bu çer çe ve de 8 Ni san’da Rus ya 
Dev let Baş ka nı Di mit ri Med ve dev ile 
bir lik te, el de ki nük le er si lah la rın azal tıl-
ma sı nı ön gö ren START-2 Ant laş ma sı’nı 
im za la yan Oba ma, he men ar dın dan da 
Nük le er Gü ven lik Zir ve si’ni dü zen le di. 
New York’ta Ma yıs ayı içe ri sin de ya pı-
la cak Nük le er Si lah la rın Ya yıl ma sı nın 
Ön len me si Ant laş ma sı (NPT)’nın Re viz-
yo nu baş lık lı top lan tı da bu pla nın son 
safh a sı nı oluş tu ra cak.
Nük le er Gü ven lik Zir ve si’nin ana gün-
dem mad de si, şu ana ka dar ra por edi len 
18 ay rı nük le er hır sız lık ola yı ile gün de-
me ge len nük le er mal ze me le rin ça lın ma sı 
ve sa tıl ma sı nın ön len me siy di. Bu ko nu, 
nük le er mal ze me ye sa hip ül ke le rin, bu 
mal ze me nin mik ta rı nı ve gü ven lik du ru-
mu nu ra por et me si, mal ze me yi gü ven li 
bir şe kil de sak la ma ta ah hü dü, ku ru la cak 
alarm ve uya rı sis tem le riy le sı nır gü ven-

li ği nin sağ lan ma sı, ça lı nan mal ze me le rin 
ge ri alın ma sı nı sağ la ya cak tek no lo jik do-
na nı mın edi nil me si ve mal ze me nin tes pi-
ti ni sağ la ya cak ge rek li teç hi za tın kul la nıl-
ma sı gi bi me se le le ri kap sı yor du.
Zir ve de gün de me ge len bir baş ka ko nu da 
ulus la ra ra sı nük le er mal ze me ban ka sı nın 
ku rul ma sıy dı. Bu na gö re uran yum zen-
gin leş tir me tek no lo ji si ne sa hip ül ke ler, 
el le rin de ki zen gin leş ti ril miş mal ze me yi 
bu ban ka ya ba ğış la ya cak, nük le er mal-
ze me ye si vil ve ba rış çıl amaç lar la ih ti yaç 
du yan ül ke ler de bu mal ze me yi ban ka dan 
si ya si bir ay rı ma ta bi tu tul ma dan sa tın 
ala cak tı. Böy le ce ye ni ül ke le rin nük le er 
tek no lo ji ye ulaş ma sı nın önü ke si le rek, 
nük le er tek no lo ji nin ya yıl ma sı nın en gel-
len me si ko nu sun da ki sa vun ma çiz gi si en 
te mel den ku rul muş ola cak tı. An cak ener-
ji so ru nu ya şa nan bir dün ya da zen gin leş-
ti ril miş uran yu mun ye ni bir ener ji kay na-
ğı şek lin de kul la nı lıp pet rol ve do ğal gaz 
gi bi ulus la ra ra sı pi ya sa da iş lem gö re cek 
ol ma sı nın nük le er tek no lo ji ye sa hip ül ke-
le re eko no mik üs tün lük sağ la ma ris ki, bu 
tek no lo ji ye sa hip ol ma yan ül ke le ri tek li fe 
iti raz et me ye yö nelt ti.
 
İran: Res mî Zir venin Gay ri res mî 
Gün de mi
İran ve tar tış ma lı nük le er prog ra mı, Was-
hing ton Zir ve si’nin gay ri res mî gün dem 
mad de siy di. İran’ın, nük le er prog ra mı nı 
IAE A de ne ti mi ne aç ma ya rak NPT re ji-
mi ni ih lal et ti ği ni, ulus la ra ra sı ku rum-
la rın de ne ti mi dı şın da uran yum zen gin-
leş tir di ği ni sa vu nan ve bu ne den le de 
yap tı rım lar la ce za lan dı rıl ma sı nı is te yen 
ba şı nı ABD’nin çek ti ği ül ke ler, zir ve es-
na sın da İran’a kar şı cep he oluş tur ma ya 
ça lış tı. Oba ma, ko nuk li der ler le yap tı ğı 
gö rüş me ler de İran’a ye ni yap tı rım lar ge-
ti ril me si ne sı cak ba kan ül ke ler den al dı ğı 
des te ği pe kiş tir mek, kar şı çı kan ül ke le ri 
ise ta raf sız laş tır mak is ti yor du.
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Ha li ha zır da İran’a kar şı ken di yap tı rım la-
rı nı uy gu la yan ABD, ko nu yu BM Gü ven-
lik Kon se yi’ne ta şı ya rak bu ra dan İran’a 
kar şı tüm ül ke le ri bağ la yı cı bir ka rar çı-
kart ma ya ça lı şı yor. BMGK’nın ve to hak kı 
olan beş dai mi üye sin den ABD, İn gil te re, 
Fran sa ve şa şır tı cı bir şe kil de Rus ya yap-
tı rım la ra “evet” der ken, Çin ise bu ko nu-
da “ha yır” de me eği li mi gös te ri yor. Çin’in 
ya nı sı ra BMGK’nın ve to hak kı ol ma yan 
10 ge çi ci üye si nin de des te ği ni is te yip oy 
bir li ği ile çı ka cak bir yap tı rım için uğ ra-
şan ABD, kar şı sın da Bre zil ya, Tür ki ye ve 
Lüb nan’ı bu lu yor. ABD’ye şim di lik net bir 
şe kil de “ha yır” di yen tek ül ke Lüb nan. Bu 
açı dan ba kıl dı ğın da, oyu nun ren gi hâ lâ 
be lir siz li ği ni ko ru yan üç ül ke olan Tür ki-
ye, Bre zil ya ve Çin’in, zir ve ye dam ga vur-
du ğu söy le ne bi lir.
Oba ma’nın Çin Dev let Baş ka nı Hu Jin-
ta o ile zir ve sı ra sın da yap tı ğı gö rüş me 
bu ne den le kay da de ğer di. Ame ri kan ba-
sı nı tüm gü cüy le Çin’in ye ni yap tı rım la-
rı des tek le di ği ni ilan et se de, Çin ha len 
yap tı rım la ra kar şı ol du ğu nu an cak yap-
tı rım met ni ile bir lik te di ğer ka nal la rın 
da açık tu tul ma sı ta le bi ni gün de me ge ti-
ri yor. İran’la ya şa na cak muh te mel bir ge-
ri lim le yük se le bi le cek ener ji fi yat la rı nın 
en bü yük mağ du ru ola cak Çin, İran’a yö-
ne lik bir sal dı rı ya ta ma men kar şı. Am-
bar go fik ri ne ise İran’ın ener ji ya tak la-
rı na yap tı ğı ya tı rım la rın kap sam dı şın da 
tu tul ma sı kay dıy la des tek ver me nok ta-
sın da. Am bar go ka ra rı nın bu şe kil de çık-
ma sı ise yap tı rım la rı ne re dey se sem bo lik 
ha le ge ti re bi lir.
ABD’nin zor luk ya şa dı ğı di ğer ül ke ler 
ise Ba tı dı şı dün ya nın yük se len yıl dız la-
rı Bre zil ya ve Tür ki ye ol du. Was hing ton 
Zir ve si ile ri de Bre zil ya-Tür ki ye it ti fa kı-
nın baş la dı ğı yer ola rak anı la bi lir. Son 
yıl lar da iliş ki le ri ge li şen iki ül ke, İran’a 
ya pı la cak yap tı rım la ra ta ma men kar şı 

bir gö rü nüm ser gi li yor, or tak la şa ta vır 
al ma ve çö züm üret me ara yış la rı na gi ri-
yor. Bre zil ya ile Tür ki ye ara sın da li der ler 
ve dı şiş le ri ba kan la rı dü ze yin de ki yo ğun 
tra fik de iz len me ye de ğer. Ha tır la na ca-
ğı üze re, Bre zil ya Dev let Baş ka nı Lu la 
da Sil va Ma yıs 2009’da Tür ki ye’yi zi ya ret 
et miş ti. Zir ve sı ra sın da Lu la ile Baş ba-
kan Tay yip Er do ğan bir ara ya ge lir ken, 
top lan tı nın ar dın dan Dı şiş le ri Ba ka nı 
Ah met Da vu toğ lu Bre zil ya’ya bir zi ya-
ret ger çek leş tir di. Ya kın za man da Er do-
ğan da Bre zil ya’yı zi ya ret ede cek. İki ül ke 
ara sın da baş ka ko nu lar da ele alı nı yor; 
ama İran’ın nük le er prog ra mı me se le sin-
de ba rış çı bir çö züm oluş tur ma, ge re kir-
se ara bu lu cu ol ma he de fi öne çı kı yor.
Zir ve nin Tür ki ye açı sın dan bir di ğer 
öne mi ise Er me nis tan ile iliş ki ler di. 
Mart ba şın dan iti ba ren yük se len ge ri-
lim le Türk-Ame ri kan iliş ki le ri ni de teh-
dit eder ha le ge len Er me nis tan ile iliş ki-
ler açı sın dan Was hing ton Zir ve si dö nüm 
nok ta sı ol du. İki ül ke li de ri ara sın da ya-
pı lan gö rüş me ler de pro to kol le re de vam 
ka ra rı alın dı. Bu gö rüş me nin iz le ri ni 
Oba ma’nın 24 Ni san’da yap tı ğı açık la ma-
da, 1915 Olay la rı’nı ta nım lar ken soy kı-
rım ke li me si ni kul lan ma ma sın da da gö-
rü yo ruz. Zir ve ye tüm Kafk as ya ül ke le ri 
çağ rı lır ken Azer bay can’ın çağ rıl ma ma sı 
ne de niy le tep ki li gi den Tür ki ye, Er me-
nis tan’a kı yas la is te di ği ni al dı. Zir ve son-
ra sın da Be yaz Sa ray, An ka ra üze rin de ki 
pro to kol ler le il gi li za man bas kı sı nı kal-
dır dı.
Kı sa ca sı Nük le er Gü ven lik Zir ve si, 
Türk-Ame ri kan iliş ki le rin de yak la şık iki 
ay sü ren ge ri li min düş tü ğü, Tür ki ye’nin 
İran ve Er me nis tan ile iliş ki ler de ki tav-
rı nı Oba ma’ya doğ ru dan ak tar ma fır sa tı 
bul du ğu ve Bre zil ya ile ya kın laş tı ğı bir 
top lan tı ol du 
Anlayış, Mayıs 2010
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SETA YORUM

Washington’da Nükleer 
Zirvesi

Washington 36 ülkeden devlet başkanı, 
10 ülkeden delegasyon düzeyinde katılım 
ile II. Dünya savaşından bu yana yapılan 
en üst düzey toplantıya ev sahipliği yaptı.

Nükleer güvenlik zirvesinin resmi konu 
başlığının dışındaki en ateşli konusu 
İran’dı. İran ise Washington zirvesine al-
ternatif ama oldukça naif başka bir toplan-
tıyı, ‘Herkese Nükleer Enerji, Hiç Kimse-
ye Nükleer Silah’ zirvesini 17-18 Nisan’da 
düzenliyor. Nükleer tartışmalar üzerin-
den gerilimin yükselmesinin asıl sebebi 
ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a 
yönelik bir yaptırım planını hayata geçir-
mek istemesi.

Nükleer merkezli İran tartışmaları sürek-
li dört ülke etrafında ele alınıyor: İran, 
ABD, İsrail ve Türkiye. Zirve boyun-
ca Amerikan medyası da aynı alışkanlı-
ğı sürdürdü. İran ve İsrail merkezli tar-
tışmaların neredeyse tamamında Türki-
ye de bir yolu bulunup aynı eksene otur-
tuldu. Başbakan Erdoğan’ın, bizim ilk kez 
duyduğumuz, muhtemelen makaslan-
mış ‘bölgemizdeki barışa en büyük tehli-
ke İsrail’ cümlesi bağlamından koparıla-
rak bol bol kullanıldı. Think-Tank’lerde 
kısa bir tur atmak ise Türkiye’nin İsrail 
ve İran’la ilişkilerine dair yaklaşımlarının 

Türkiye’ye dair eleştirilerin hepsini bir tek başlığa indirgemek mümkün. 
‘Türkiye nasıl olur da İsrail’i ve çıkarlarını merkeze almadan politika geliş-
tirmeyi düşünebilir?’

TAHA ÖZHAN
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Washington’da tüketime sunulan versiyo-
nunun oldukça aleyhimize olduğunu gör-
mek için yeterli oldu.

Davos’tan bu yana Washington’da odak-
lanmış bir ittifak Türkiye aleyhine istik-
rarlı bir dezenformasyon yapıyor. İşaret fi-
şeği olarak hükümeti kullanıp, Türkiye’yi 
hedefe koyan bir usulleri ver. Çoğunlu-
ğu bilerek bir kısmı da farkında olmadan 
bu değirmene su taşımaya devam ediyor-
lar. Bu oluşuma ‘ittifak’ dememin bir se-
bebi var. Çünkü sanıldığının aksine sade-
ce İsrail lobisinden ibaret bir grup değil. 
Bir ucu Türkiye’ye diger ucu Amerika’daki 
anakronik bazı Türklere uzanan; bir yan-
dan Azerilerin işin içinde olduğu diğer 
yandan Ermenilerin zımmen var olduğu 
bir oluşum.

Son tahlilde, bir kısmı Erdoğan ve AK 
Parti ile bir kısmı ise Türkiye ile hesa-
bı olduğundan oldukça etkili bir şekilde 
Washington’da Türkiye aleyhtarı bir söy-
lem hegemonyası kurulması için elin-
den geleni yapıyor. Başarılı olduklarını 
da söylemekte fayda var. Elbette bu ‘ba-
şarının’ Türkiye’ye aktarılmasında bizim 
medyamız çok ciddi rol oynuyor. Hatta, 
yer yer ortaya çıkan dezenformasyonun 
oluşumunda bizzat yer alıyorlar.

Türkiye’ye dair eleştirilerin hepsini bir 
tek başlığa indirgemek mümkün. ‘Türki-
ye nasıl olur da İsrail’i ve çıkarlarını mer-
keze almadan politika geliştirmeyi düşü-
nebilir?’. İşin ilginç yanı ise, eleştiri sa-
hiplerinin, hepimizden Türkiye’yi, bölge-
mizi İsrail’in gözünden okumamızı bek-
lemeleri. Bu aslında oldukça yaygın bir 
Washington hastalığı. Türkiye’nin nükle-
er meselesindeki tavrında bir karmaşık-
lık yok. Türkiye ABD ile dengeli bir iliş-
ki sürdürmeye gayret ediyor. Bölgesinde 
İran dahil, nükleer silahlara karşı olduğu-

nu açıkça ilan ediyor. Bu konuda sonuç 
alınabilmesinin yolunun da çifte stan-
darttan uzak bir yaklaşım olduğunun al-
tını çiziyor.

Garip olan Türkiye’yi eleştiren isimlerin 
de Erdoğan’nın ‘nükleer silahlara’ kar-
şı olduğunu söylemesini istemeleri. Oysa 
yıllardır, Türkiye tam da söylemesi iste-
nen şeyleri açık bir politik pozisyon ola-
rak ilan etmiş durumda. Son dönemde ise 
işi artık ciddiyetsizlik derecesine çekerek, 
‘tamam, bölgedeki nükleer silahlara kar-
şısınız, ama Pakistan ne olacak?’ şeklin-
deki garip soru ortaya çıktı. Muhtemelen, 
totolojik olması pahasına, Türkiye Pakis-
tanı da zikrederek pozisyonunu tahkim 
etse, ‘peki Kuzey Kore?’ şeklinde başlaya-
cak başka bir soru gelecek. Bu türden lü-
zumsuz kısır döngülerle veya ‘Türkiye’nin 
BM’de oyu ne olacak’ şeklindeki indirge-
meci yaklaşımlarla zaman kaybetmenin 
bir anlamı yok. Asıl soru ise şu: BM’de 
İran’a karşı bir ambargo kararı çıkarsa, 
ABD Afganistan ve özellikle de Irak’ta ne 
yapacak? Daha önemlisi ‘Türkiye’nin böl-
gesel politikaları nasıl etkilenecek?’ olma-
lıdır 

16 Nisan 2010

Energy Minister Speaks at SETA
Turkey’s Energy and Natural Resources Minister, 
Taner Yıldız joined a roundtable discussion at SETA 
on April 12th. Minister Yıldız highlighted Turkey’s 
significance for Europe in terms of diversifying 
energy supplies and creating alternative routes. 
Yıldız emphasized his optimism toward the 
Nabucco project and added that Europe needs 
similar projects along with new supplying 
participants in order to meet its natural gas 
demands. Yıldız also discussed the Turkish 
government’s success, so far, in facilitating the 
improved private sector investment climate in 
Turkey’s energy market.
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SETA YORUM

What’s on the Menu for 
Erdogan’s Visit to the U.S.

After a month of uncertainty, on Friday, 
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Er-
dogan finally announced that he would 
attend the Nuclear Security Summit host-
ed by President Obama in Washington. 
He also announced that the Turkish Am-
bassador to the United States, Namik Tan, 
is preparing to fly back to Washington 
today. This is a clear sign that the recent 
phone conversation between the Turkish 
Foreign Minister, Ahmet Davutoglu, and 
the Secretary of State, Hillary Clinton, has 
ended a month-long row between the two 
countries over the House Foreign Rela-

tions Committee’s passage of the Arme-
nian resolution (H.R. 252) by a narrow 
margin on March 4, 2010. In protest of the 
resolution, Turkey recalled Ambassador 
Tan to Ankara for consultations. During 
this period of uncertainty, both Turkish 
government officials and business lead-
ers in Turkey canceled/postponed their 
U.S. trips in line with the Turkish govern-
ment’s protest over the Armenian resolu-
tion. The annual conference organized by 
the American-Turkish Council (ATC), 
the leading business association in the 
US promoting Turkish-American com-

There are different approaches that the two countries can now pursue to 
resolve certain conflicts, which can be summed up as a comprehensive ap-
proach versus a fragmented approach.

NUH YILMAZ , UFUK ULUTAŞ
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mercial and defense relations (considered 
by Washington insiders to be Turkish 
equivalent of AIPAC), was rescheduled 
for a future date. The conference has tra-
ditionally been attended by high-ranking 
Turkish and American officials. 
There are conflicting views among Tur-
key experts in Washington regarding 
the underlying causes of the recent ten-
sion between the two countries. While 
some argue that Erdogan has been push-
ing Obama’s limits, others maintain that 
Obama does not read the dynamics of 
Turkish domestic politics well, and still 
others claim that Turkey has given do-
mestic calculations precedence over its 
relations with the US. The disagreement 
has two main causes: misapprehension 
of the concept “model partnership”, and 
the difference of methodology in foreign 
policy.
The hierarchical relationship that long 
characterized US-Turkey relations began 
to change when Turkey refused to allow 
US forces across its territory into Iraq on 
March 1, 2003. After that, crisis became 
a normal component of bilateral relations 
through the rest of the Bush administra-
tion. But between these once close-knit 
allies, a new era for relations started with 
Barack Obama’s election victory. Dif-
ferent approaches to regional problems 
that had previously created crises helped 
the formation of what President Obama 
sought as a “model partnership” between 
the two countries. The model partnership 
proposes that bilateral relations should be 
based not on a perception of hierarchy 
but on mutual understanding and coop-
eration whenever possible. It also aims to 
diversify relations and not confine them 
only to security cooperation.  
Yet this transformation from a hierarchi-
cal relationship to a model partnership 

does not seem to be appreciated fully by 
analysts, especially those used to seeing 
the Turkey-US relationship within the 
former hierarchical framework (where 
any disagreement between the two states 
was considered to justify US intervention 
in Turkish domestic politics). As such, 
it is important to further conceptualize 
and give meaning to what the notion of 
a model partnership might actually look 
like in practice, including the potential 
roadblocks that can still make this re-
framing of relations a difficult one.
There are different approaches that the 
two countries can now pursue to resolve 
certain conflicts, which can be summed 
up as a comprehensive approach versus a 
fragmented approach. Ankara fully sup-
ports Washington’s comprehensive ap-
proach in Iraq, Afghanistan, and more 
recently in the Middle East Peace Process. 
It appreciates Washington’s new strategy 
that treats these conflicts not as isolated 
issues but as regional problems, by tak-
ing into consideration the concerns of 
neighboring countries. However, Ankara 
believes that the US does not follow the 
same comprehensive strategy in dealing 
with Turkish-Armenian relations or in 
its attitude towards Iran. The Turkish side 
expects the US to deal with the Armenian 
and Iranian issues in a comprehensive 
manner and has thus found it lacking in 
these instances.
Since Prime Minister Erdogan did not 
postpone his visit to Washington as some 
observers expected, we can assume that 
Turkish-US relations are starting to get 
back on track. But now all eyes are turned 
towards potential points of contention 
between Turkey and the US that will be 
discussed during Erdogan’s visit to the 
US, especially the Turkish-Armenian re-
lations and Iranian nuclear issue.
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At the moment, Turkish-Armenian rela-
tions are trapped between two issues: the 
future of the Armenian resolution in the 
US House of Representatives vote and the 
protocols waiting to be approved by the 
Turkish National Assembly. Washington’s 
game plan was to use the H.R. 252 as a 
bargaining chip to urge Turkey to move 
forward on the protocols, normalize rela-
tions, and reopen its border with Arme-
nia. However, the US plan failed due to 
several miscalculated factors, including 
domestic pressure in Turkey and Turkish-
Azerbaijani relations.
Ankara claims that the Armenian Con-
stitutional Court’s decision on protocols 
“contains preconditions and restrictive 
provisions which impair the letter and 
spirit of the protocols.” Additionally, it ar-
gues that the Nagorno-Karabakh conflict, 
Armenian-Azerbaijani relations, and 
Turkish-Armenian relations are all inter-
related, and progress in one track would 
require progress in others. Washington, 
on the other hand, believes the ball is in 
Turkey’s court while Armenia tries to deal 
with Turkish-Armenian relations and the 
Nagorno-Karabakh conflict separately. 
These are the main issues that will be on 
the table in a potential trilateral meeting 
between Erdogan, Obama, and Arme-
nian President Sarkissian in Washington. 
However, Turkey still doubts the Obama 
administration’s willingness to deal with 
the issue comprehensively, taking into 
consideration the fact that Azerbaijan was 
not invited to the summit while Armenia, 
Georgia, Russia, and 40 other states were.
Ankara has also demanded assurances 
from President Obama for his April 24 
speech addressing the Armenian-Amer-
ican community. Considering Erdogan’s 
recent decision to come to the US, it 
seems that Ankara has indeed received 

the necessary assurances from the US ad-
ministration. Therefore, it would be safe 
to assume that the US administration will 
do its best to keep the resolution out of the 
House and not use the “g-word” on April 
24. In Washington, Turkey will urge the 
OSCE Minsk Group member countries to 
speed up the process to find a peaceful so-
lution to the Nagorno-Karabakh conflict, 
and in return, give necessary assurances 
to the US that it is still committed to the 
protocols.
The second potential point of conflict 
where the US and Turkey haven’t always 
seen eye-to-eye is regarding Iran. When 
the Assistant Secretary for European 
and Eurasian Affairs, Philip Gordon, de-
scribed the Obama administration’s per-
spective on Turkish-American relations 
last month at a Brookings lecture, he 
urged Turkey, more than anything, to be 
on the same page with the US on Iranian 
sanctions.
To send a strong signal to Iran, the US 
and its European allies are now trying to 
avoid a divided vote in the United Nations 
Security Council (UNSC) on a sanctions 
resolution. Turkey, like Brazil, is a key 
country in this sense to secure a united 
front if not a unanimous vote. However, 
Erdogan has repeatedly expressed his dis-
approval on imposing crippling sanctions 
on Iran by arguing that such sanctions 
would not serve their ultimate purpose. 
Ankara believes that the diplomatic track 
has not been fully exhausted, and any de-
cision on Iran should be made through 
consultations, primarily with neighbor-
ing countries, since they are the ones that 
will most suffer the spillover effects of any 
sanctions on Iran. Ankara underlines the 
necessity to deal with the Iranian issue 
based on “universal” standards without 
“ideological constraints.”
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Ankara also thinks that the US is act-
ing rather hastily on Iran in order to ap-
pease a vocal domestic opposition in the 
US against Iran, and is further using the 
Iranian issue as leverage on Israel to push 
for Middle East peace. Ankara certainly 
supports Obama’s efforts on the Middle 
East Peace Process and made it clear that 
it does not want nuclear weapons in the 
region. But while both Turkey and the 
US want to achieve peace in the Middle 
East and a nuclear weapon-free Iran, they 
clearly differ in their methodologies .
What would be Turkey’s vote in the 
UNSC on sanctions against Iran? Would 
Turkey give in to US pressure and change 
its rhetoric on the Iranian nuclear pro-
gram? It is unlikely that Turkey would 
vote affirmatively on the UNSC vote on 

Iran, and abstaining would be considered 
a last resort. The “model partner” Turkey 
would keep voicing its concerns and pro-
pose methods to find a negotiated and 
peaceful solution to the Iranian problem.
A “Nuclear-Free Middle East” will most 
probably be the motto of the Turkish 
delegation at the Nuclear Summit. And 
a nuclear-free Middle East would obvi-
ously have implications not only for Iran, 
but also for another country in the re-
gion that already has nuclear capability: 
Israel. Yet again, it seems that everything 
is interrelated in the Middle East--a fact 
which is surely not lost on both sides of 
the Turkish-US relationship as they navi-
gate through the varied landscapes of the 
‘model partnership’ this week 
http://www.foreignpolicy.com, 6 Nisan 2010

Turkey and the Middle East 
SETA ve Al Sharq Centre for Regional and 
Strategic Studies işbirliğiyle 08.04.2010 tarihinde 
düzenlenen “Turkey and the Middle East” başlıklı 
panele Bülent Aras oturum başkanlığı yapmış,  
Mustafa Al Labbad (Al Sharq Centre for Regional 
and Strategic Studies) ve Akif Kireççi (Bilkent 
Üniversitesi) konuşmacı olarak katılmışlardır.
Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğunu ve bu 
gücüyle Ortadoğu’da çok önemli roller oynadığını 
anlatan Labbad, konuşmasında Türkiye ile Mısır arasında da daha fazla işbirliği ile ciddi kazanım 
alanlarının mümkün olduğuna dikkat çekti. Ortadoğu’da bölgesel anlamda kurumsal bir yapının 
olmamasının çok önemli bir açık olduğuna değinen Labbad, bu açığın başta Türkiye olmak üzere Mısır, 
Suudi Arabistan ve Suriye gibi ülkelerin işbirliğiyle kapanabileceğine işaret etti.
Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrasında kendi coğrafya algısını yeniden tanımladığını anlatan Aras, temel 
dış politika ilkeleri üzerinden özellikle son 7-8 yılda Türkiye’nin Ortadoğu’da ciddi mesafeler kat ettiğini 
ifade etti. Dış politikasındaki proaktif ve yapıcı adımlarla Türkiye, uzun zaman önce göreceli de olsa 
koptuğu Ortadoğu coğrafyasıyla yeniden bağlarını kurmuştur. Yeni Türk dış politikası bu adımlarının 
meyvelerini de bölgeyle ilgili hemen her konuda başat aktörler arasında yer alarak toplamaktadır.
Türkiye’nin Ortadoğu ile ilişkilerini tarihsel bağlamında ele alan Kireççi, Osmanlı’nın temelde bir 
Balkan devleti olarak kurulduğunu ancak zaman içinde neredeyse tüm Ortadoğu’yu kapsayacak kadar 
genişleyen bir dünya devleti olduğunu anlattı. Fransa ve İngiltere gibi Avrupa güçlerinin bölgede 
oluşturdukları sömürgeci yapıların bugüne kadar uzanan acılara kaynaklık ettiğini ifade eden Kireççi, 
Osmanlı’nın bölgedeki en önemli güven temin edici güç olduğunu ve bugün Türkiye’ye yönelen ilginin 
nedenlerinden birinin de bu güven sağlayıcılık unsuru olduğuna dikkat çekti.
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yargı reformunda iki eşik: hsyk ve aym
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0 Mart ayında açıklanan 26 maddelik Anayasa değişiklik paketinin en çok tartışılan iki mad-
desinin HSYK ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili olması yargının bağımsızlığı ve hukuk siste-
minin sorunları gibi konuları gündeme getirdi. Tartışmalar konu üzerinde temel olarak iki 
farklı görüşü ortaya çıkarıyor. Yüksek yargı mensupları Hükümetin yaptığı düzenlemeler 
ile yargıyı ele geçirmeye çalıştığını söylerken, hükümet ise yargının ideolojik davranarak 
verdiği kararlar ile yasama ve yürütmede seçilmişlerin hareket alanını kısıtladığını ve mil-
let iradesini engellediğini belirtiyor.

SETA ANALİZ

Yargının Çıkmazı: Devlet 
mi, Adalet mi?
Temelleri 1960 darbesinden sonra atılan ve 1980 darbesiyle de tahkim edi-
len bu sistem, iktidarın kullanımına sivil ve askeri bürokrasiyi ortak eden ikili 
bir iktidar yapısına dayanıyor.

VAHAP COŞKUN

Toplumsal değişim ve dönüşüm süreçle-
rinde yargı makamlarının pozisyonu ha-
yati derecede önemlidir. Tarafsız ve ba-
ğımsız bir şekilde işleyen ve adaleti temin 
etme hassasiyetiyle hareket eden bir yargı, 
hem değişimin daha az sancılı geçmesine 
hem de demokratik istikrarın daha kısa 
sürede tesis edilmesine katkı sunar. İde-
olojik öncülleri rehber edinen ve tarafsız-
lığı ve bağımsızlığına dair üzerinde kuş-

kular bulunan bir yargı ise, değişim süre-
cindeki sıkıntıların daha da derinleşmesi-
ne neden olur. 

Bugün Türkiye önemli bir değişim ve dö-
nüşüm sürecini yaşıyor; ancak yargı ma-
kamlarının bu süreci kolaylaştırıcı bir iş-
lev gördükleri söylenemez. Çünkü yargı, 
kendisini siyasal konularda bir taraf ola-
rak konumlandırıyor, bu nedenle de her 
daim toplumsal tartışmaların merkezinde 
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bulunuyor. Yargının, demokratik ve hu-
kuki değerlerin savunuculuğunu üstlen-
memesi, hem halkın yargıya olan güveni-
nin her geçen gün azalmasına neden olu-
yor hem de ülkenin içinde bulunduğu de-
ğişim sürecinin daha zor ve daha çatışma-
lı geçmesine yol açıyor. 
Yargının siyasi nitelikli gerilimlerde taraf 
olmasının ve daima tartışmaların odağın-
da bulunmasının nedeni, mevcut siste-
min yargıya biçtiği roldür. Temelleri 1960 
darbesinden sonra atılan ve 1980 dar-
besiyle de tahkim edilen bu sistem, iki-
li bir iktidar yapısına dayanıyor. Temel 
kodu “halkın tercihine duyulan güvensiz-
lik” olan bu sistem, parlamenter üstünlü-
ğü kayıt ve çekincelere bağlıyor ve iktida-
rın kullanımına sivil ve askeri bürokrasi-
yi ortak ediyor. 
Bu sistemin bir tarafında demokratik ku-
rumlar, diğer tarafında ise bürokratik ku-
rumlar bulunuyor. Parlamento ve hükü-
metten müteşekkil demokratik kurumlar 
siyasal iktidarı; ordu, yargı, üniversite, ay-

dınlar ve CHP’den oluşan bürokratik ku-
rumlar ise devlet iktidarını temsil ediyor. 
Hiyerarşik bir nitelik arz eden bu ikili ik-
tidar düzeninde, devlet iktidarının siyasal 
iktidara karşı üstünlüğü esastır. 
Bu üstünlüğün korunması ve devam et-
mesi, devlet iktidarı blokunda yer alan 
kurumların kendileri için öngörülen gö-
revleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu 
meyanda yargı kurumlarına düşen rol, 
devlet iktidarını korumak ve resmi ideo-
lojinin öngörülerine uygun bir tutum ge-
liştirmek için yasal ve yargısal tedbirleri 
geliştirmek ve icra etmektir. 
Son yarım yüzyıllık tecrübe, yargı men-
suplarının büyük bir bölümünün kendi-
lerine biçilen rolü içselleştirdiklerini ve 
buna uygun olarak davrandıklarını gös-
termektedir. Başta yüksek mahkemeler 
olmak üzere, çeşitli mahkemelerin verdiği 
kararlara bakıldığında, Türkiye’de yargı-
nın karar verirken, devletçi ideolojiye ve 
askeri hassasiyetlere büyük bir ihtimam 
gösterdiği, resmi ideolojiye karşıt olanla-
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rı rahatlıkla cezalandırdığı, buna karşılık 
resmi ideoloji yandaşlarını ve devlet gö-
revlilerini koruma güdüsüyle hareket et-
tiği görülüyor. 
Yargının öncelikli olarak birey ve hakları-
nı değil devleti korunmaya layık görmesi, 
dolayısıyla devlet ve devlet iktidarını kul-
lananları yargılama noktasında ürkek ve 
çekingen davranması çok ciddi bir soruna 
işaret ediyor. Çünkü yargının asıl görevi, 
iktidarı kullananları yargılamaktır. Eğer 
yargı bazı güç odaklarını gereği gibi yar-
gılamaktan kaçınırsa, hem yurttaşların 
yasalar karşısında eşitliğini ortadan kal-
dırır hem de insanların hukuka ve adalete 
olan güvenlerini yerle bir eder. 
Türkiye’de mevcut durum, yargı kurum-
larında bir reform programını zorunlu 
kılmaktadır. Türkiye, yargıdan kaynak-
lanan sıkıntılarını azaltmak için, adale-
ti esas alan, ulusal hukuku uluslarara-
sı temel hukuki değerlerle uyumlulaştı-
ran, hukuk uygulayıcılarına hak eksenli 
bir hukuki yaklaşım kazandırmayı amaç-
layan ve yargı makamlarını toplumun ira-
desiyle ilişkilendiren bir reform progra-
mını ivedilikle hazırlamalı ve uygulama-
ya sokmalıdır.

Giriş: Toplumsal ve Siyasal 
Tartışmaların Odağındaki Yargı

Türkiye, büyük ve önemli bir değişim sü-
recinden geçiyor. Cumhuriyet tarihi bo-
yunca tabu haline getirilmiş konular ka-
musal müzakereye açılıyor ve uzun yıllar 
biriktirilmiş sorunların çözümlenmesine 
yönelik toplumsal talepler artıyor. Bu ta-
lepler, siyasal alana da etkide bulunuyor 
ve Türkiye vesayetçi/sınırlayıcı bir yöne-
tim modelinden, insan hak ve özgürlük-
lerinin güvence altına alındığı gerçek bir 
demokratik topluma dönüşme yolunda 
önemli adımlar atıyor.

Böylesine derin toplumsal değişim dö-
nemlerinde yargı makamlarının takına-
cağı tavır büyük önem taşır. Çünkü mo-
dern devletin üç erkinden biri olan yargı-
nın önemli işlevleri vardır. Yargıdan bek-
lenen, bireyler ve birey ile devlet arasında 
vuku bulacak ihtilafları çözmesi, bireyle-
rin hak ve özgürlüklerini garanti altına al-
ması, hukuk düzenini koruması ve diğer 
güç odaklarını denetlemesidir. Eğer yargı 
tarafsız ve bağımsız bir işleyişle bu görev-
lerini yerine getirirse, demokrasinin ve is-
tikrarın tahkim edilmesine yardımcı olur 
ve böylelikle değişimin olumlu bir yönde 
seyretmesine katkıda bulunur. Fakat yargı 
etkin bir şekilde çalışmaz ve adaletten sa-
parsa, değişimin tam bir bunalıma dönüş-
mesine de neden olabilir. 
Bugün Türkiye’de yargının verdiği karar-
lar (Anayasa Mahkemesinin 367 ve 411 
kararları ile Danıştay’ın katsayı kararları 
gibi) toplumsal değişimi zorlaştırıyor ve 
sıkıntıların artmasına neden oluyor. Za-
manın ruhuna denk düşmeyen bir katı-
lığa bürünen yargı, demokratik değerle-
rin taşıyıcılığını üstlenmiyor ve toplum-
sal barışı tesis edemiyor. Demokratik ül-
kelerde yargı, yasama ve yürütme organ-
larının karar ve işlemlerini denetlemekle 
yetinirken, Türkiye’de yargı bazen yasama 
organını işlevsiz kılıyor, bazen de (özel-
leştirmeye ilişkin davalarda olduğu gibi) 
politik tercihlerde bulunup yürütmenin 
elini kolunu bağlıyor. Kendi görev alanı-
nın dışına taşma temayülü göstermesi ne-
deniyle yargı, sürekli olarak tartışmaların 
odağında yer alıyor.
Yargıya dair tartışmalar başlıca iki düz-
lemde cereyan ediyor: İlki, siyasal düz-
lemdir. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yar-
gıtay, Danıştay ve Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu (HSYK) gibi organlar, bil-
hassa son dönemlerde verdikleri kararlar-
la, siyasetçilerin hareket alanını kısıtlıyor-
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lar. Bu yargı organları, bazen “hukukilik” 
denetimi yapmak yerine “yerindelik” de-
netimi yapmak ve bazen de adeta yasa-
ma organının görevini üstlenerek yeni bir 
hukuk kuralı ihdas etmek suretiyle siya-
sal alana doğrudan müdahale anlamı taşı-
yacak birtakım kararlar alıyorlar. Hareket 
alanlarını daraltan ve hatta ellerini kolla-
rını bağlayan bu tür kararlar nedeniyle si-
yasetçiler, yargı makamları ile sürekli ola-
rak karşı karşıya geliyor ve bunun sonu-
cunda yargı bir bütün olarak siyasi geri-
limlerin bir tarafı oluyor. 
İkincisi, toplumsal düzlemdir. Halk, yar-
gıya güven duymuyor, hemen herkes bir 
sebeple yargıdan şikâyet ediyor. Şikâyet 
nedenleri değişebiliyor; kimileri yargı-
nın bağımsız ve tarafsız olmadığından, 
kimileri mahkemelerde ayrımcılık yapıl-
dığından, kimileri davaların uzun sür-
mesinden, kimileri dava boyunca yapılan 
hak ihlallerinden, kimileri ise verilen ka-
rarlardan memnuniyetsizlik duyabiliyor. 
Ama nihayetinde insanların yargıya olan 
güveni aşınıyor ve mahkemelerde adale-
tin tecelli etmediğine dair inanç giderek 
kökleşiyor.1 Böylelikle devleti gerçek ma-
nada bir “hukuk devleti” olarak görenle-
rin oranı her geçen gün düşüyor.
Siyasi nitelikli gerilimlerde yargı makam-
larının her daim taraf olması ve yargının 
toplumsal tartışmaların merkezine otur-
ması, çoğunlukla bugünün sorunu olarak 
görülse de, aslında sorunun kökenleri de-
rinlerde yatıyor. Bu nedenle, söz konusu 
tartışmaları anlamak için sorunun tarih-
sel arka planına bakmak gerekiyor.

Sonuç Yerine
Türkiye’de yargıdan genel olarak özgür-
lük karşıtı ve yasaklayıcı kararlar çıkmak-
tadır; bu ise bir zihniyet sorununun var-
lığına işaret etmektedir. Yargı kudretini 
ellerinde tutanların çoğunluğu, demok-

ratik bir kültürü içselleştirmemiş halde-
dirler ve kendilerini devletin memurla-
rı olarak görmektedirler. Bu nedenle de, 
görevlerini ifa ederlerken, adaleti tesis et-
meye ve korumaya değil, devleti koruma-
ya odaklanmaktadırlar. Yargı mensupla-
rının önemli bir kısmı, devletin menfaa-
ti gündeme geldiğinde, hukuku ve adale-
ti paranteze alabilmekte, devletin selame-
ti için bazen hukuk dışına çıkmaktan ka-
çınmamaktadırlar. Özellikle askeri darbe 
dönemlerinde ve sonrasında yargının hu-
kuka bağlılığı zayıflamaktadır. 12 Eylül’de 
AYM üyelerinin anayasayı ortadan kaldı-
ran darbecileri ziyaretini veya 28 Şubat’ta 
Genelkurmay Başkanlığının verdiği bri-
finglere yargı mensuplarının yoğun katı-
lımını bu durumun delilleri olarak gör-
mek gerekir. 
Yargı mensuplarının zihniyet unsurlarını 
ve algı kalıplarını ortaya çıkarmayı amaç-
layan çalışmalarda öne çıkan iki bulgu 
vardır: Birincisi, görüşülen hâkim ve sav-
cıların çoğunun yargıda devletçi/milliyet-
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çi ve ulusalcı zihniyetin egemen olduğu-
nu ve devlet söz konusu olduğunda, taraf-
sızlıktan sapma hallerinin yaygın olduğu-
nu belirtmeleridir. Bizzat yüksek yargıda 
görev yapan hâkimler, tarafsız olmamala-
rı gerektiğini vurgulamaktadırlar. Mesela 
dönemin Yargıtay Başkanı Osman Arslan, 
Türkiye Adalet Akademisinin 2007–2008 
eğitim yılı açılışı vesilesiyle yaptığı konuş-
mada şunları söylemektedir: “Hâkimliğin 
temel öğesi tarafsız olmaktır. Ancak, bazı 
kararlarınızda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
korunması ve yaşatılmasında taraf ola-
caksınız… Ay-yıldızlı bayrağa sahip çık-
mada, o bayrağı daha yükseklere çıkar-
mada taraf olacaksınız. Buralarda tarafsız 
olma lüksünüz yok…”
Arslan, Aralık 2007’deki veda töreninde 
ise şöyle demektedir: 

Hâkimler bağımsız, teminatlı ve taraf-
sız olmalıdır. Ama hâkimin taraf ola-
cağı olaylar da vardır. Hâkimler Tür-
kiye Cumhuriyeti’nden yana taraf-
tır. Hâkimler üniter devletten, bölün-
mez bütünlükten yana taraftır. Taraf 
olmuştur, olacaktır. Ay yıldızlı bayrak-
tan yana taraftır. Hâkimler, Ankara’nın 
başkent olmasından yana da taraftır. 

İkincisi ise, görüşülen hâkim ve savcıların 
çok büyük bölümünün, uluslararası hu-
kuka karşı en hafif deyimle kuşkucu, esas 
itibariyle de reddedici bir algıya sahip ol-
duklarının tespit edilmesidir. Yargı dün-
yasının zihniyetini aydınlatan bu veriler, 
aynı zamanda, yukarıda örneği verilen 
kararların nedenlerini de açıklamaktadır. 

Özetle Türkiye’de yargı, önceliklerini sıra-
larken devleti ilk sıraya koymakta ve ulus-
lararası hukuktan hazzetmemektedir. Bu 
nedenle yargı, ‘öncelikle korunmaya maz-
har’ sıfatını bireye değil devlete layık gör-
mekte, devletin korunmasına adaletin 
gerçekleşmesinden daha büyük bir değer 
biçmekte ve dolayısıyla da devleti ve dev-
let iktidarını kullananları yargılama ko-
nusunda ürkek ve çekingen davranmak-
tadır. Bugün en önemli sorun budur. Zira 
yargıdan asıl beklenen, iktidar sahiplerini 
yargılayabilmesidir. Eğer yargı, bazı güç 
odaklarını gereği gibi yargılamaktan im-
tina ederse, hem yurttaşların yasalar kar-
şısında eşitliğini ortadan kaldırır hem de 
insanların hukuka, yargıya ve adalete olan 
güvenlerini ve inançlarını yok eder.

Bu tablo, yargıda bir reform programına 
duyulan ihtiyacı tüm çıplaklığıyla ortaya 
koymaktadır. Böylesi bir program; mev-
zuattaki bütün kuralların adaletli olma-
sına azami dikkat göstermeli, ulusal hu-
kukun evrensel hukuksal değerlerle ve 
ulus-üstü hukukla uyum ve irtibatını kur-
malı, yargılama işlemlerini yapacak olan-
ların sağlam bir hukuki formasyona sahip 
olmalarını sağlamalı ve yargıyı toplumun 
iradesiyle ilişkilendirmelidir. Zira yargı, 
mevcut oligarşik yapısından kurtarılma-
dığı müddetçe değişimin gerçekleşmesi 
mümkün olmayacaktır 

Analizin tam metni için www.setav.org
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Türkiye’de Yargı ve Siyaset
Yargı, neden toplumsal ve siyasal tartışmaların odağında bu kadar yer 
almaktadır? Hukukun üstünlüğünü esas alan gelişmiş demokrasilerde 
yargının yeri, rolü nedir ve koruduğu değerler nelerdir? Türkiye’de yargı 
bu açıdan ne durumdadır? TBMM’ye sunulan son anayasa değişikliği 
paketi, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerini gerçekleştirmeye 
ne ölçüde katkı sağlayabilir? Yapılmak istenen değişikliklerin ve ileri 
sürülen itirazların anlamı ve amacı nedir?
SETA’nın 09 Nisan 2010 Cuma günü düzenlediği panelde, Dicle 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun tarafından 
hazırlanan “Yargının Çıkmazı: Devlet mi, Adalet mi?” başlıklı SETA Analiz kamuoyuna açıklanmıştır. Daha 
sonra, Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Ali BAYRAMOĞLU, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Mithat 
SANCAR ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Vahap COŞKUN, yukarıdaki sorular etrafında SETA Analiz 
ve son anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşmışlardır. Konuşmacıların 
her üçü de mevcut anayasa değişiklik paketinin tek bir bütün halinde halkoylamasına götürülmesini 
sakıncalı bulduklarını anlatırken Bayramoğlu ve Sancar paketin, örnek olarak, ortak maddeleri bir araya 
getiren üç parça halinde halkın oyuna sunulmasını önerdiklerini açıkladılar.
Bugünkü anayasa değişikliği çalışmalarının Anayasa Mahkemesi’nde iptal edilmesi ya da benzeri bir 
sonuçla önümüzdeki seçimlere gidilmesi durumunda 2011 seçimlerinin tam anlamıyla bir anayasa 
referandumu seçimi olacağını anlatan Coşkun, bugünkü yargının hukukilik değil yerindelik denetimi 
yaparak siyaset kurumunun alanını daralttığını ifade etti. Bugünkü sorunlarımızın çoğunun kökeninde 
1961 Anayasası’nın olduğunu söyleyen Coşkun’a göre bu anayasanın temel özelliği genel oya ve genel 
oydan çıkan organlara karşı tam bir güvensizlik içinde olmasıdır. 61 Anayasası’nın yarattığı siyasal 
iktidar-devlet iktidarı ikiliğinde yargının her zaman devlet iktidarından yana olduğunu ve hatta onunla 
bağlı olduğuna vurgu yapan Coşkun, yargı, ordu ve CHP’nin birlikte bu devlet iktidarını teşkil ettiklerini 
ifade etti. Bu yargı sisteminin adalet üretemediğini söyleyen Coşkun’a göre yapılacak reformlarda 
sistemin öncelikli değeri olarak devleti değil insanı/milleti merkeze koymak gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye’de devletin adeta cemaatimsi bir yapı özelliği gösterdiğini ifade eden Bayramoğlu, her bir 
cemaatin/grubun kadrolar üzerinden bir güç mücadelesi yürüttüğüne vurgu yaptı. Türkiye’de yaşanan 
değişime askerin kendi içinde yırtılarak da olsa bir şekilde ayak uydurma çabası içinde olduğuna işaret 
eden Bayramoğlu, buna karşın yargıda herhangi bir değişiklik emaresi olmadığını anlattı. Bugün 
gelinen noktada artık yargıyı değil yargıçları, savcıları konuştuğumuzu ifade eden Bayramoğlu, bu 
durumun ciddi bir zihniyet tartışmasını beraberinde getirdiğini ve halkın son zamanlarda yargıya 
güveninin ciddi biçimde (son yapılan bir araştırmaya göre %47) azaldığını anlattı. Türkiye’de yargıya 
çok fazla yük yüklendiğine işaret eden Bayramoğlu, devleti koruma görevinin bir bölümünün de 
yargıya verildiğini ve bu yük altında yargının adaletli kararlar vermesinin çok zor olduğunu anlattı.
Türkiye’de bir yargı vesayeti olduğunu anlatan Sancar, 27 Nisan sonrası süreçte ortaya çıkan %47 
oy oranı ile milletin askeri vesayeti kırdığına işaret ederken 2011 seçimlerinin de bir Anayasa seçimi 
olarak yargı vesayetini kıracak bir adım olabileceğine dikkat çekti. Vesayeti, halkoyu ile değer kazanan 

kurum ve otoritelerin terbiye edilmesi ve devletin temelde tanımlanan 
değerlerine uygun hale getirilmesi olarak tanımlayan Sancar, bu aklın 
önce Kürtler sonra da İslamcılar tarafından sorgulanmaya başladığını 
anlat. 1982 sisteminin en zayıf noktası olarak Cumhurbaşkanlığını 
gören Sancar, bu düzeni kuranların bir gün Abdullah Gül gibi bir 
ismin Cumhurbaşkanı olabileceğini hesap etmediklerini ifade etti. AK 
Parti’nin daha derinlikli ve incelikli bir demokrasi yaklaşımına ihtiyacı 
olduğunu söyleyen Sancar’a göre bugünkü mevcut paket eskiye göre 
daha iyi olsa da yine de tadilata muhtaç.
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merkel’in türkiye ziyareti
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0 Almanya Başbakanı Merkel’in Mart ayı sonundaki Türkiye ziyaretinde iki başlık öne çık-
tı. Merkel Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin söz konusu olmadığını açıklarken, imtiyazlı or-
taklık seçeneğini yineledi. Başbakan Erdoğan ise tam üyelik için gerekli uyum çalışmala-
rının devam ettiğini ifade ederek Almanya’da yaşayan Türklerin asimilasyona uğratılma-
dan kültürel entegrasyonlarının sağlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bu bağlamda 
Almanya’da Türk okullarının açılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

SETA YORUM

Türkiye ve Almanya 
Ortak İyinin Peşinde 
AB yeni ittifak ve katılımlarla küresel bir aktör mü olacaktır, yoksa ABD’nin 
politikalarını onaylamaktan öte iddiası olmayan bölgesel bir birlik olarak mı 
kalacaktır?

TALİP KÜÇÜKCAN

İki ülke arasında hükümet ve devlet baş-
kanları düzeyinde geçekleştirilen ziyaretler 
öncesinde, konuk ve ev sahibi liderler ile 
özel röportajlar yapılması ve bunların ya-
yınlanması nerdeyse gelenek olmuştur. Bir 
tür kamu diplomasisi eksersizi sayılabile-
cek bu tür röportajların amacı ziyaretin si-
yasi içeriği hakkında kamuoyunu önceden 
bilgilendirmek, bazen sürprizlere hazırla-
mak, bazen de bazı müzakere konuların-
da gerektiğinde toplumun göstereceği tep-

kileri destek olarak gündeme getirmektir.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Tür-
kiye ziyareti öncesinde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile yapılan ve Alman ba-
sınında yer alan açıklamalar ile Merkel’in, 
ziyaretin içeriğine ilişkin görüşlerinin Türk 
basınına yansıma biçimi alışılmışın dışın-
da bir içerik ve ton taşıyordu. Ziyaret ön-
cesi yapılan açıklamalar iki ülke arasında 
gerginlik yaratmıştı. Çünkü hem Erdoğan 
hem de Merkel’in beyanatlarından “duy-
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gusal” etki yapabilecek kelimeler, kavram-
lar ve sözler ön plana çıkarılmıştı. Her iki 
başbakan da aslında iç kamuoylarına ken-
dilerine güvendikleri, çizgilerinden geri 
adım atmayacakları ve karşı tarafa boyun 
eğmeyecekleri mesajını başarıyla vermişti.

Tam üyelikte kararlı
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’de 
hükümet ve kamuoyunun hassas oldu-
ğu AB’ye tam üyelik konusunda iktida-
ra geldiğinden bu yana ısrarla dile getir-
diği, tam üyelik değil “imtiyazlı ortaklık” 
tercihini gündeme getirerek kendi tabanı-
nın hoşuna gidecek pozisyonunu tekrar-
larken, bunun Türk tarafını rahatsız edece-
ğini gayet iyi biliyordu. Buna karşın Baş-
bakan Erdoğan da Alman siyasi seçkinle-
ri ve kamuoyunun belki de en hassas ve 
zayıf olduğu noktayı çok iyi analiz etmiş-
ti. Almanya’daki Türklerin entegrasyonu 
bağlamında, bu ülkede Türkçe bir okulun 

açılması gerektiğini ısrarla vurguluyordu. 
AB’ye üyelik konusunda ise “imtiyazlı or-
taklık” önerisini ciddiye almadığını, tam 
üyelikten başka bir seçeneğin kabulünün 
mümkün olmadığını dile getiriyordu.
Almanya-Türkiye ilişkilerinin geçmişi, de-
rinliği ve diplomasi mantığı göz önüne 
alındığında ziyaret öncesinde başlayan ge-
rilim ve üstü örtülü sürtüşmenin tırman-
ması mümkün değildi. Nitekim öyle de 
oldu. Ziyaret, müzakereler ve basın açık-
lamaları sırasında duygusal ve tepkisel bir 
dil ve yaklaşımın değil, ortak çıkarları ön-
celeyen rasyonel bir diplomasinin egemen 
olduğu görüldü.
 
Asimilasyon uyarısı
Almanya-Türkiye ilişkilerinin köklü bir 
geçmişinin olması yanında Almanya’da ya-
şayan Türkiye kökenli vatandaşlardan do-
layı insani bir bağ da var. İlişkileri sürek-
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li canlı ve dinamik tutan bu unsurun gör-
mezden gelinmesi mümkün değil. Zira 
Almanya’da 140 bin Türkiye kökenli işve-
renin olduğu, Türkiye’de ise dört binin üze-
rinde Almanya kökenli şirketin ticari faali-
yette bulunduğu biliniyor.
Başbakan Erdoğan’ın 2008 yılında 
Almanya’da yaptığı bir konuşmada “asimi-
lasyonu insanlık suçu” olarak ilan etme-
si büyük tepkilere yol aşmıştı. Almanya’da 
yaşayan Türklerin inanç, kimlik ve değer-
lerini kaybetmeden Alman toplumuna en-
tegre olabileceklerini, ancak asimilasyo-
nun kabul edilemeyeceğini belirten Baş-
bakan Erdoğan aslında iki ülke arasındaki 
ilişkilerin insani boyutuna işaret ediyordu. 
Başbakan’ın Almanya’da Türkçe bir okul 
açılması isteği de aslında bu insani boyu-
tun bir başka yönünü oluşturuyor. Yurtdı-
şındaki Türkiye kökenli vatandaşlar ile her 
buluşmasında Başbakan Erdoğan’ın Türk-
leri yaşadıkları ülke vatandaşlıklarına geç-
meye, siyasi ve sosyal hayata katılmaya teş-
vik ettiği bilinen bir gerçek olmasına kar-
şın söz konusu talebin, entegrasyonu en-
gelleyici bir unsur olarak sunulmasının 
rasyonel olmaktan öte siyasi bir gerekçesi 
olduğu açıktır.
Sosyolojik araştırmalar, entegrasyona ana 
dilin değil ayrımcılık, eşitsizlik, ırkçılık, 
dışlanma, aşağılanma, küçük görülme, get-
toya itilme, refahtan pay alamama ve Av-
rupa merkezcilik gibi anlayış ve pratikle-
rin entegrasyonu engellediğini göstermek-
tedir. Bu nedenle Almanya hem federal 
hem de eyalet hükümetleri ölçeğinde kül-
tür ve inanç farklıklarının saygıyla karşı-
landığı çoğulcu politikalar geliştirerek en-
tegrasyonun gerçeklenmesine katkıda bu-
lunabilir. Bugün gelinen noktada entegras-
yonun anahtarını elinde tutan Türk tarafı 
değil Alman tarafıdır.
Almanya’nın aksine Türkiye, Almanca eği-
tim veren okulların mevcudiyetine ve ara-
zisi devlet tarafından tahsis edilecek ve bü-

tün alt yapısı kamu kaynaklardan sağlana-
rak inşa edilecek olan bir Türk-Alman üni-
versitesinin açılmasına sıcak bakmakta-
dır. Bu, Türkiye açısından olumlu bir yak-
laşımdır. Yükseköğretimde kalite arayışla-
rının başladığı Türkiye’de, Almanya yük-
seköğretim deneyimlerinin ülkeye aktarıl-
ması eğitim, araştırma, bilim ve teknoloji-
nin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
 
Avrupa’nın gelecek kararı
Avrupa’nın geleceğini Türk-Alman ilişki-
lerinin bölgesel ve küresel dış politika açı-
sından analizinde entegrasyon, asimilas-
yon, Türkçe okul açılması ve vize kolaylık-
larının sağlanmasından daha derin konu-
lar mevcut. Bu konuların başında AB’nin 
geleceği önemli bir yer tutmaktadır. AB 
yeni ittifak ve katılımlarla küresel bir aktör 
mü olacaktır, yoksa ABD’nin politikalarını 
onaylamaktan öte iddiası olmayan bölge-
sel bir birlik olarak mı kalacaktır? Oxford 
Üniversitesi	Rektörü,	İngiltere	AB	Komis-
yonu eski üyesi (1999-2004) ve Hong Kong 
eski Valisi Chris Patten, “What is Euro-
pe to do?” (Avrupa ne yapmalıdır?)  baş-
lığı ile The New York Review of Books’da 
(Mart 11-24, 2010) yayınlandığı makale-
sinde AB’nin Rusya, Orta Doğu ve Pakis-
tan başta olmak üzere önemli bölgeler-
de siyasi nüfuzunun azaldığının vurgulu-
yor. Chris Patten AB’yi zayıflatan unsurlar 
arasında ortak dış politika, finans, enerji ve 
güvenlik politikasının geliştirilememiş ol-
masının altını çiziyor.
Türkiye’nin Almanya ve AB ile ilişkilerin-
de üzerinde durulması gereken temel alan-
lar Chris Patten’in de işaret ettiği gibi eko-
nomi, enerji, güvenlik ve dış politika konu-
larıdır. Zira Almanya ve AB’nin geleceği bu 
alanlarda alacağı pozisyonlara ve geliştire-
ceği politikalara bağlıdır. Örneğin AB ül-
keleri doğal gaz ihtiyaçlarının yüzde 40’ını 
Rusya’dan karşılıyor. Rusya, şimdiye kadar 
ortak strateji geliştiremedikleri için AB ül-
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kelerini enerji politikaları konusunda böl-
meyi başarmış ve sahip olduğu enerji kay-
naklarını dış politika aracı olarak kullana-
rak Rusya’ya bağımlılığı artırmaya başla-
mıştır.
 
Türkiye anahtar ülke
Enerji kaynakları konusunda Rusya’ya ba-
ğımlılığın azaltılması, söz konusu kaynak-
ların çeşitlenmesini ve güven altına alın-
masını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada 
Türkiye güvenli bir enerji koridoru ola-
rak ve AB’nin açıkça dile getiremediği an-
cak rahatsızlık duyduğu Rusya’nın etki ala-
nının daraltılması bakımından denkle-
me alınmak zorundadır. 2002’de yeni bir 
vizyonla devreye sokulan ve Başbakan 
Erdoğan’ın desteğiyle Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu tarafından ustalıkla yöne-
tilen çok boyutlu dış politika, Türkiye’yi 
anahtar bir ülke konumuna taşımıştır. Tür-
kiye, AB’nin Balkanlar, Orta Doğu ve daha 
genelde İslam dünyası ile ilişkilerinde ih-
mal edemeyeceği ağlara ve etki gücüne sa-
hiptir.
Yukarıda, “Avrupa ne yapmalıdır?” başlıklı 
yazısına atıfta bulunduğumuz Chris Patten, 
AB’nin geleceğini belirleyecek en önemli 
unsurlardan birinin Türkiye’nin tam üye-
liği olacağını vurguluyor. Türkiye’nin üye-
liğinin Almanya, Fransa ve Avusturya’daki 
popüler önyargılara kurban edilemeyecek 
kadar mühim olduğunu belirten Patten, 
Türkiye’nin üyeliğini reddetmenin mali-
yetinin yüksek olacağını, böyle bir kararın 
AB’yi küresel olayların akışının dışında bı-
rakacağını savunuyor.
 
Gerçek engel İslam mı?
Merkel’in ziyareti çerçevesinde ne Alman 
ne de Türk tarafı, Türkiye’nin üyeliği konu-
sunda “din farkı” ve “İslam” faktörünü açık-
ça zikretti. Başbakan Erdoğan Libya ziya-
reti sırasında İslam dünyasının Türkiye’nin 

AB üyeliğini önemsediğini ve ilgiyle ta-
kip ettiğini, bu bağlamda Türkiye’nin Av-
rupa ve İslam dünyası arasında bir köprü 
kurabileceğini dile getirmişti. Merkel’in li-
derliğini yaptığı Hıristiyan Demokrat Bir-
lik Partisi ise muhafazakâr görüşleri ile bi-
linmekte, Türkiye’nin üyeliğine din faktö-
rünü açıkça zikretmemekle birlikte kültü-
rel farklılıklar temelinde karşı çıkmaktadır.
Türkiye’de halkın çoğunluğunun Müslü-
man oluşu, Türkiye’nin üyeliğine engel teş-
kil eder mi? Teorik olarak bu sorunun ce-
vabı “hayır”, çünkü dini inançların üyelik 
kriterleri arasında olmadığı ve üyelik süre-
cinde bir rol oynamadığı sık sık dile geti-
riliyor. Ancak The Wall Street Journal (30 
Mart 2010) yazarı Patience Wheatcroft, 
“Turkey Knocks: Will EU Let It Enter?” 
(Türkiye Kapıyı Çalıyor: AB İçeri Alacak 
mı?) başlıklı yazısında “Türkiye’nin tam 
üyeliğine muhalefetin nedeni Kıbrıs konu-
sundaki bitmek bilmez hırgür değil. Ne de 
Türkiye’nin siyasi reformlarını hızlandır-
ma gereği.
Asıl mesele Türkiye nüfusunun büyük ço-
ğunluğunun Müslüman olması, fakat bu 
dile getirilmiyor” diyor ve ekliyor “Türki-
ye 72.5 milyonluk nüfusuyla AB’ye katılır-
sa Almanya’dan sonraki en büyük üye hali-
ne	gelecek.	Ülkenin	hükümeti	laik	olsa	da,	
tahminlere göre Müslüman nüfusun ora-
nı yaklaşık yüzde 99. Din Avrupa’nın geniş 
kesimlerinde eskisi gibi bir itici güç değil, 
fakat ezici çoğunluğu Müslüman bir ülkeyi 
içeri almanın kulübün karakterini ciddi bi-
çimde değiştireceğine dair yaygın bir inanç 
söz konusu.”
Bu çok çarpıcı bir iddiadır. Almanya başta 
olmak üzere, Türkiye’nin üyeliğine karşı çı-
kan AB üyeleri için, din farkını önemseyip 
önemsemediklerini açık ve samimi bir şe-
kilde açıklamak ahlaki bir sorumluluktur. 
Ortak iyi ve çıkarlar adına AB ülkeleri bu 
ahlaki sorumluluktan kaçmamalıdır 
Açık Görüş, 4 Nisan 2010

m e r ke l ’i n  t ü r k i y e  z i ya r e t i
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yeni bir kodlama olarak başkanlık sistemi
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Başbakan Erdoğan 18 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında başkanlık sistemine 
olumlu baktığını açıklayarak değişik şekilde formüle edilebilecek olan bu sistemin verimli 
ve hızlı çalışmasının Türkiye için yararlı olacağını belirtti. Başbakanın ifadeleri üzerine baş-
kanlık sistemi kamuoyunda tartışılan bir gündem haline geldi. Bazı kalemler, başkanlık sis-
teminin Türkiye’ye uygunluğunu tartışırken, bazıları da bunu, ülkenin kamu reformu ihti-
yacından dolayı yıllardır dile getirilen bir konu olarak görüyor.

SETA YORUM

Bir Kod İsim Olarak 
Başkanlık Sistemi
Başkanlık sistemi tartışmaları aslında, vesayetçi yapı, anayasal kurumlar, 
yürütmenin etkisizleştirilmesi, seçilmişlerin güçlendirilmesi, idarenin rasyo-
nelleştirilmesi vb. gibi kavramlar ekseninde yürütülmelidir.

HATEM ETE

Bir televizyon programında başbakan 
Erdoğan’ın önümüzdeki seçimlerden son-
ra, başkanlık sisteminin düşünülebilece-
ğini söylemesiyle, Türkiye’nin son günler-
de yeterince yüklü gündemine siyasal re-
jim tartışmaları da eklendi.

Tartışma, genelde, Erdoğan ve muhtemel 
siyasi kariyeri ekseninde ilerleyerek, baş-
kanlık sisteminin Türkiye’nin idari yapısı 
için taşıdığı anlam göz ardı ediliyor. Oysa 

gündemdeki Anayasa değişiklikleri başta 
olmak üzere, siyasal sisteme yönelik tar-
tışmaları, mevcut aktörleri aşan bir genel 
düzlemde tartışmakta yarar var.

Demokrasi tarihimizde tek başına hükü-
met kuracak kadar toplumsal destek bul-
muş siyasi liderlerin, iktidarları döne-
minde başkanlık sistemi tartışmasını baş-
latmaları manidardır. Daha önce, Özal 
ve Demirel de mevcut idari yapının yü-
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rütmeyi bağlayıcı unsurlarına dikkat çe-
kip, başkanlık sistemine yönelik arzula-
rını dillendirdiler. Kendi dönemlerinde 
bu arzuları, muhalif siyasi parti ve çevre-
ler tarafından, şahsi iktidarlarını güçlen-
dirme talebi olarak algılandı ve tartışıldı. 
Oysa son halkasına başbakan Erdoğan’ın 
da katıldığı, toplumsal desteği tek parti 
hükümeti kurmaya yetecek düzeyde yük-
sek liderlerin tamamının, başkanlık sis-
temine yönelik bir arzu içinde olmaları-
na, ikna edici bir cevap bulmak gerekir. 
Türkiye’deki mevcut idare cihazının han-
gi özelliği, güçlü liderleri böyle bir arayı-
şa sürüklüyor? Başkanlık sistemi, mevcut 
hangi iktidar açığını kapatmaya yönelik 
olarak devreye sokuluyor? Menderes’in 
ihtiyaç duymadığı bir idari reform özle-
mini, kendisinden sonraki bütün güçlü li-
derler neden dillendiriyorlar?

İçinde bulunduğumuz dönemin siyasi ak-
törlerinin niyetlerine odaklanmadan, ge-
nel bir perspektifle bu sorulara cevap ver-
mek için, mevcut sistemin idari yapısına 
ve bu idari yapının hangi kaygılarla şekil-
lendiğine bakmak gerekir.

Zayıf Yürütme, Güçlü Bürokrasi!

Bu idari yapının bir yönü, 27 Mayıs reji-
miyle ihdas edilen bürokratik vesayet ile 
ilişkilidir. Bu unsur, toplumsal eğilimlere 
güvenilmediği için yasama ve yürütme-
nin asker ve sivil bürokrasinin denetimi-
ne tabi tutulmasını ifade ediyor. Kısa va-
deli icraatlar dışında yönetim mekaniz-
masının tümüyle bürokratik icazete tabi 
kılındığı bu sistemin yürürlüğe girdiği ilk 
dönemlerde, iktidarda olan Demirel’in 
sık sık yönetememe sorunundan bahset-
tiği hatırlanacaktır. Demirel’in vurgula-
dığı zayıf yürütmeye 1971-1980 yılları 

arasında çok parçalı istikrarsız bir siya-
sal yapı eşlik etti. Dönemin cari seçim sis-
temi dolayısıyla, koalisyonlara mahkûm 
olan Türkiye’de yürütmenin zaten asga-
ri düzeyde var olan yönetme iradesi daha 
da zayıfladı.

12 Eylül rejimi, çoğulcu bir siyasal katılı-
mın önünü kesme maliyetiyle, parçalı si-
yasal yapıyı sona erdirip istikrarlı bir hü-
kümet kompozisyonunu sağlayacak dü-
zenlemelere başvurdu. Sonuçta, demok-
ratik meşruiyetin zedelenmesi pahasına 
istikrarlı iktidar pratiklerinin önü açıldı, 
ancak bu iktidarların güçlü olmalarını da 
sağlayacak düzenlemelerden geri durul-
du. Bürokratik vesayetin sürmesi, tek par-
tili iktidarların da güçlü bir yürütme pra-
tiği sergilemesine engel oldu.

n i s a n  1 0
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Bu çerçevede, ciddi bir toplumsal destek-
le iktidara gelen siyasi liderlerin, güçlü bir 
yürütme adına başkanlık sistemine sarıl-
malarının bir nedeni, bürokratik vesayet 
mekanizmasının yürürlüğe girdiği gün-
den bugüne yürütmenin hareket alanı-
nı sınırlayıcı bu özelliğidir. Bu nedenle, 
başkanlık sistemi başta olmak üzere, ida-
ri reforma yönelik önerilerin çoğu, millet 
ile temsilcileri arasındaki dolayımı/basa-
makları azaltmayı amaçlamaktadır. Son 
tahlilde başkanlık sistemi tartışmaları as-
lında, vesayetçi yapı, anayasal kurumlar, 
yürütmenin etkisizleştirilmesi, seçilmiş-
lerin güçlendirilmesi, idarenin rasyonel-
leştirilmesi vb. gibi kavramlar ekseninde 
yürütülmelidir.

Rejim kaygısına kurban edilen 
yönetim arayışı

Mevcut idari yapının bir diğer yönü, bü-
rokratik mekanizmanın keskin hiyerar-
şi ve katı kurallarla biçimlenen kapalı 
personel rejimi ve idari usullerle ilişkili-
dir. Burada da, dinamik bir nüfusa sahip 
Türkiye’nin mevcut kamu idaresinin etki-
li ve sonuç alıcı bir idari işleyişe izin ver-
meyişi, başkanlık sistemi tartışmalarıy-
la gündeme getiriliyor. Mevcut idari sis-
temin merkeziyetçi yapısı, uzun süreden 
beri ve yine güçlü iktidarlar döneminde 

bir şikâyet unsuru olarak ülkenin gün-
demine geliyor. İdari sistemin statik ve 
merkezi yapısının, aciliyet kesbeden ih-
tiyaçlara cevap vermekte yetersiz kaldı-
ğına şüphe yok. Geniş taşra teşkilatlarıy-
la dikey bir hiyerarşi şeklinde örgütlen-
miş kamu idaresi, hantal yapısıyla sorun-
lara zamanında teşhis koyup çözüm bul-
mayı geciktiriyor. Neredeyse toplumun 
bütün kesimleri, kendi deneyimleriyle bu 
yapının sorunlarıyla karşılaşmış durum-
dalar. Nitekim bu çerçevede, AK Parti, 
daha iktidarının ilk döneminde ‘Acil Ey-
lem Planı’nı ve 2004 yılında Kamu Yöne-
timi Reform Taslağı’nı gündeme taşıya-
rak, bu tıkanıklığı aşmaya çalıştı. Ancak, 
bürokratik oligarşi, üniter yapı ve laiklik 
tartışmalarını yeniden gündeme taşıya-
rak bu tasarının yürürlüğe girmesini en-
gelledi. Böylece, bir kez daha, kamu ida-
resi meselesi rejim tartışmalarına kurban 
edilmiş oldu.

Bu örneğin de gösterdiği üzere, Türkiye, 
sorunların teşhis edildiği ama ‘rejim, la-
iklik, üniter devlet’, vb. kaygılar yüzün-
den gerekenin yapılamadığı bir durumun 
içinde debelenip duruyor. Türkiye, ‘etkili-
verimli-hızlı’ yönetim arayışını değerler 
üzerinden yürütülen ‘ideolojik’ bir tartış-
maya feda ediyor. Ne kaygılara kaynaklık 
eden kimlik sorunlarına esaslı bir çözüm 
bulma iradesi gösteriyor, ne de kaygıları 
bir tarafa bırakıp yönetişim sorunlarını 
giderecek bir adım atıyor. Cesur bir şekil-
de bu fasit daireden çıkma yollarını ara-
mak bir maliyet üreteceği için de başkan-
lık sistemi gibi kod isimlere başvuruluyor. 
Başkanlık sistemi, ‘sorun-kaygı-çözüm’ 
denklemini teğet geçen bir imkân sundu-
ğu için kolayca tedavüle girebiliyor.

Türkiye’de siyasi partilerin topluma vaat 
ettiği en önemli kavram olma özelliği-
ni sürdüren “değişim, reform” ve “çevre-
yi merkeze taşıma” dinamikleri, yukarıda 

Türkiye, ‘etkili-verimli-hızlı’ yö-
netim arayışını değerler üze-
rinden yürütülen ‘ideolojik’ bir 
tartışmaya feda ediyor. Baş-
kanlık sistemi, ‘sorun-kaygı-
çözüm’ denklemini teğet geçen 
bir imkân sunduğu için kolayca 
tedavüle girebiliyor.”

“  
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anlatılan mevcut kamu idare yapısının iki 
unsuru tarafından engellendikçe/ertelen-
dikçe, bir çare olarak başkanlık sistemi ar-
zusu dillendirilmeye devam edilecek. Bu-
rada, “başkanlık sistemi” tartışmalarının, 
yürütmenin değişime karşılık verme ara-
yışına cevap olacak bir kod isim olarak 
okunmasında yarar var. Başka bir deyiş-
le, başkanlık sistemi tartışmaları, mevcut 
sistemin iki noktadaki tıkanıklığı dolayı-
sıyla güçlü siyasi liderler tarafından sık-
ça dile getiriliyor. Bu nedenle, başbakanın 
açıklamasıyla gündeme oturan başkanlık 
sistemi tartışmalarını, kamu yönetimi re-
formunu tartışmaya vesile kılmak gere-
kir. Bu çerçevede, toplum ile siyaset/ida-
re arasındaki bürokratik duvarı ortadan 

kaldıracak demokratik bir kamu sistemi-
ni ve büyüyen Türkiye’nin sorunlarının, 
esnek bir bürokratik mekanizmayla hız-
lıca çözüme kavuşturulabildiği yatay bir 
idari yapılanmayı inşa etmenin muhte-
mel imkânları üzerine kafa yormak lazım.

Güçlü siyasi liderlerin, yönetememe 
şikâyetlerini yok edecek bir kamu refor-
mu gerçekleştirilebilirse, zaten başkan-
lık sistemi tartışmaları da kendiliğinden 
son bulacaktır. Unutulmamalı ki idari 
reform meselesi, Türkiye’nin kadim tar-
tışma alanlarından biridir. Bu tartışma, 
ne AK Parti ile başladı ne de AK Parti 
ile bitecek 

Zaman, 24 Nisan 2010

y e n i  b i r  ko d l a m a  o l a ra k  b a ş ka n l ı k  s i s t e m i

Habertürk, 20 Nisan 2010
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SETA YORUM

Müesses Nizam ve 
Nizam-ı Cedid

İlk yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sonrası ortaya çıkacak siyasi tablonun ta-
bii olarak icbar edeceği elzem bir tartışma, 
biraz erken bir şekilde başladı. Başbakan’ın 
‘Türkiye başkanlık sistemini gündemine 
alabilir’ yaklaşımı sonrasında ortaya ol-
dukça eski bir yeni tartışma çıkmış oldu. 
Başbakan’ın dile getirdiği fikrin mahiyeti 
henüz belli olmamasına rağmen, hem Er-
doğan üzerinden hem de muhtemel baş-
kanlık sistemi üzerinden yorumları dinle-
mek ve okumak mümkün oldu. Meseleyi 
Başbakandan bağımsız bir şekilde ‘sistem 

tartışması’ olarak ele alan değerlendirme-
leri bir kenara bırakırsak; ‘istemezük’ ko-
rosunun aceleci çıkışları dikkat çekiciydi. 
‘İstemezük cenahının’ en ilgi çeken tarafı, 
itirazlarını yeni bir tartışmaya çok yeni bir 
tavır tarzında sunmaları.

Oysa ‘nizam-ı cedid, tanzimat, terakki, 
modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma, 
idari reform’ isimleriyle farklı dönemlerde 
yapılan tartışmaların tarihi oldukça eskidir. 
Dolayısıyla ‘eski bir yeni’ tartışmanın içeri-
sindeyiz. Lütfi Paşa’nın ‘Asafnamesi’nden 
(1541) Koçi Bey Risalesi’ne, Defterdar 

Bugün, başbakanın başlattığı başkanlık tartışmasından bir sistem değişimi 
çıksın veya çıkmasın; Türkiye’nin ‘idari düzeninde idareyi imkansız kılan’ 
alanların var olmaya ve ciddi maliyetler üretmeye devam edeceği aşikardır.

TAHA ÖZHAN
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Sarı Mehmet Paşa’nın ‘Devlet Adamlarına 
Öğütler’den Prens Sebahattin’e kadar uza-
nan bir mesele ile muhatabız.
III.Selim ‘Nizam-ı Cedid’ projesinden baş-
latılacak bir reform tartışmasının bile ne 
kadar zengin bir literatür ortaya çıkaraca-
ğı aşikardır. İki asırdır benzer bir mesele-
yi hala tartışıyor oluşumuz kamu düzeni-
mize dair bir fikir vermektedir. Kamu dü-
zenine dair hemen her kesim reform tale-
bini dile getirmiştir. Sol veya sağ sözlük-
ler kullanmalarının dışında temel sorunla-
ra iki başlık altında benzer bir şekilde dik-
kat çekmişlerdir: Türkiye’nin daha iyi ida-
re edilmesi ve tebaanın daha iyi muame-
le görmesi. Türkiye’ye uygun bir başkanlık 
sisteminde; üst düzey bürokrasi bir kaç bin 
kişilik kıdemli memur havuzundan de-
ğil yüzbinlerce vatandaşın arasından yet-
kin isimlerden oluşabilecektir. Tek adam 
tartışmalarının tam aksine, başkanın hal-
kın yarıdan fazlasının desteğini alacak ka-
dar kucaklayıcı bir siyasi profil çizmesi ge-
rekecektir.
Bugün, başbakanın başlattığı başkanlık 
tartışmasından bir sistem değişimi çıksın 
veya çıkmasın; Türkiye’nin ‘idari düzenin-
de idareyi imkansız kılan’ alanların var ol-
maya ve ciddi maliyetler üretmeye devam 
edeceği aşikardır. İdari nizamımız merke-
ziyetçi bürokratik vesayet ile adem-i mer-
keziyetçi siyasi ve sosyo-ekonomik talep-
ler arasına sıkışmış durumdadır. ‘Devle-
te işi düşmek’ veya ‘mahkemelerde sürün-
mek’ korkusu vatandaşlar arasında en yay-
gın endişelerden birisidir. Türkiye’nin bu-
gün tartıştığı başkanlık sisteminin, özel-
likle son 30 yıl içerisinde farklı liderler ta-
rafından dile getirilmiş olması da devam 
eden idari tıkanmışlığın bir başka göster-
gesidir.
GSH’sı 1 Trilyon dolara doğru ilerlerken, 
dış ticareti tarihsel rekorlarını kırarken 

cari idari sistemin Türkiye’nin ekonomi-
politiğini	 taşıması	 imkansızdır.	 Ülke	 içi	
nüfus hareketliliği artarken, sanayi ve hiz-
met sektörü büyürken, üniversite mezu-
nu sayısı ve bireylerin yurt dışı bağlantıları 
bu denli artarken, kominikasyon bu denli 
yaygın hale gelirken, dış politikamız müca-
vir ülkelerde her geçen gün daha yoğun bir 
diplomasiye yönelirken; idari reform, yeni 
sistem tartışmaları yapmaktan daha doğal 
bir durum olamaz.

Türkiye’nin kamu reformu ihtiyacını kilit-
leyen iki temel saik bulunmaktadır. Bürok-
rasinin gücü elinde tutma arzusu ve Kürt 
meselesi. Bu iki sorun da, idari nizam tar-
tışmaları bağlamında birbirlerinden bes-
lenmektedirler. Birini diğerinin maliyetine 
çözmek siyaseten mümkün değildir. Tek 
çözüm iki sorun alanına da aynı anda ra-
dikal müdahaleler yapmaktan geçmekte-
dir. Başkanlık sistemi tartışmaları ancak 
bu iki soruna aynı anda neşter vuracak bir 
‘nizam-ı cedid’ girişimi ile ele alınırsa so-
nuç üretici olabilir. Sonuç alınırsa, Türki-
ye büyüme sancılarından müesses niza-
mın tasfiyesiyle kurtularak bir nizam-ı ce-
did doğurabilir 
Habertürk, 23 Nisan 2010

Türkiye’ye uygun bir başkan-
lık sisteminde; üst düzey bürok-
rasi havuzundan değil yüzbin-
lerce vatandaşın arasından yet-
kin isimlerden oluşabilecektir. 
Tek adam tartışmalarının aksine, 
başkanın halkın yarıdan fazlası-
nın desteğini alacak kadar ku-
caklayıcı bir siyasi profil çizmesi 
gerekecektir.”

“  

y e n i  b i r  ko d l a m a  o l a ra k  b a ş ka n l ı k  s i s t e m i
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SETA Washington DC Ofisi’nde 22 Nisan 
2010 Perşembe günü düzenlenen panel-
de Merkez Bankası Başkan Yardımıcısı Dr. 
İbrahim Turhan “Küresel Ekonomi Nere-
ye Gidiyor? Uluslararası Finans Sistemle-
ri ve Gelişen Ekonomiler” başlıklı bir su-
num yaptı. 

Sunumunda, de facto küresel finans siste-
mi  üzerinde genel bir değerlendirmeler-

de bulunan Turhan, bu modelin dünya ge-
nelinde yeni marketler üzerindeki uygula-
maları ve yaşanan dönüşümlere  ilişkin ör-
nekler sundu. 

Uluslararası eski finansal sistemin, pazar 
disiplini, bölgesel iyileştirme ve düzenleyi-
ci faktörler üzerine inşa edildiğini ve siste-
min mekanizmalarının yaşanan son finan-
sal krizde işlemediğini belirten Turhan, 

SETA ETKİNLİK

Where is the Global 
Economy Headed?
Tarih: 22 Nisan 2010
Yer: SETA Washington
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0 IMF Başkanı Strauss-Kahn, 12 Nisan günü, 2008 Eylül ayında başlayan küresel finans kri-

zinin bitmiş olabileceğini, ancak ekonomik etkisinin sürdüğünü belirtti. 24 Nisan’da 
Washington’da bir araya gelen G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası baş-
kanları, dünya ekonomisinin yıllardan beri görülen en kötü resesyondan, beklenenden 
daha hızlı şekilde toparlanmakta olduğunu bildirdiler. Türkiye Merkez Bankası Başkan Yar-
dımcı İbrahim Turhan ise krizlerden tecrübeler edinen Türkiye’nin 2008 krizinden fazla 
yara almadan çıktığını, bunun da 2001 krizinden alınan derslere ve 2003’te getirilen mali 
düzenlemelere bağlı olduğunu belirtti.

SETA
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küresel krizde, döviz kurları ile faiz oranla-
rı mekanizmalarının ayarlanamadığını ha-
tırlattı.

Küreselleşme ve finansal alandaki yenilik-
lerin son dönem küresel ekonomi piyasa-
larındaki havayı belirleyen iki önemli un-
sur olduğunu belirten Turhan, küresel pi-
yasalarda başarının risk almakla gerçekle-
şebileceğini ancak bu risklerin de bir mali-
yeti olduğunu kaydetti. 

Konuşmasında yeni bir uluslararası finan-
sal sisteme ihtiyaç olduğunu ifade eden 
Turhan,  ‘’Küresel işbirliği ve toplu bir ey-
lemle, G-20 içinde homojen bir düzenle-
me, yeni ekonomik ve mali sistem ve ulus-
lararası mimari geliştirmeye çalışıyoruz. 
Bunu, tüm ekonomi için sürdürülebilir, 
güçlü ve dengeli bir yolun temin edilmesi 
için yapıyoruz’’ dedi.

Turhan, Türkiye’nin 2008 küresel ekono-
mik krizinden fazla yara almadan çık-

mış olmasının daha önce yaşanan kriz-
lerden alınan derslere bağlı olduğunu be-
lirtirken 2001 yılındaki ekonomik kriz-
de Türkiye’nin bankacılık sektörünü yeni 
baştan kurduğunu hatırlattı ve  hüküme-
tin 2003 yılında başlattığı sıkı mali politi-
kalar sayesinde bütçe açığının azaltıldığı-
nı söyledi.

Türkiye’nin artık kendisini küresel yatı-
rımcılara kanıtladığını dile getiren Tur-
han, Türkiye ile IMF arasındaki ilişkilerle 
ilgili ise  ‘’Kotamızın yükseldiğini görmek 
istiyoruz’’	dedi.	Ülkelerin,	 IMF	ve	Dünya	
Bankası’nı eğitimin bir parçası olarak gö-
rebileceğini belirten Turhan, ‘’Yeterince ol-
gunlaştığınızda, yeterince öğrendiğinizde 
bu okuldan mezun olmanız gerekiyor. Bu-
nun Türkiye için bu şekilde olduğunu dü-
şünüyorum’’ dedi. 
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Turkey’s political transformation is con-
tinuing with new waves of democratiza-
tion. The latest move is an initiative pro-
posed by the AK Party’s parliamentary 
group to amend the constitution. With 
proposals to amend 27 articles, the re-
form package, currently being considered 
in the Turkish parliament, is one of the 
most comprehensive amendments to the 
current constitution.

Amending some articles of the constitu-
tion may be a fresh beginning for a new 

round of democratic reforms, which is 
needed to speed up the EU accession pro-
cess on the one hand, and to consolidate 
democratization on the other.

In Turkey, political reforms have had a 
constitutional dimension since 1995. The 
reason for this is that the current consti-
tution, introduced in 1982 under a mili-
tary regime, is the basis of undemocratic 
institutions with mechanisms and prin-
ciples that have an authoritarian spirit 
designed to protect the state vis-àvis the 
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The Turkish government finds it difficult to follow through on the Protocols while the Ar-
menians are not showing any flexibility on the Karabakh issue, and continuing to press 
for genocide recognition worldwide. The latter has also the potential to block the process 
of democratization in Turkey by fanning nationalist fears. Under the current circumstan-
ces, anyone who wants to close the debate on what happened to Armenians in 1915 sho-
uld start by describing the event as genocide. If Turks are somehow expected to be part of 
this debate, a more constructive approach from the Armenian side is needed. This requi-
res avoiding language that closes the debate when in fact a lively discussion has already 
been going on in Turkey. The democratization of Turkish politics is allowing for the emer-
gence of pluralistic ideas on the past including the Armenian question.

INSIGHT TURKEY

Turkey and Armenia: Opposing Positions 
Debating Democratic Initiative 
Kurds, Alevis and Non-Muslims Engaged

EDITOR: İHSAN DAĞI
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citizens. The bureaucracy and judiciary 
are appointed as vanguard institutions 
over elected representatives of the people, 
and Kemalism is protected as the official 
ideology of the state. It is a constitution 
that hijacks sovereignty from the people 
and entrusts it to the bureaucracy and the 
judiciary. Therefore, any attempt at fur-
ther democratizing Turkish politics or ex-
panding the scope of individual liberties 
has to confront the issue of constitutional 
reform.

However limited the amendment package 
may be, it will be good for the democrati-
zation of Turkey. The latest constitutional 
move by the AK Party is expected to re-
activate the democratic opening initia-
tive launched by the government in the 
summer of 2009 that aims to address the 
identity-based claims of the Kurds, Al-
evis, non-Muslims and the Roma people.

It is crucial to understand not only the 
content of the opening but also the rea-
sons for the resistance against it, for the 
initiative is in a stalemate right now. At 
the core of the opening lies the Kurdish 
question. For decades, the Turkish state 
denied the existence of the Kurds, the 
Kurdish language and Kurdish identity. 
Finally, in 2005, Prime Minister Tayyip 
Erdoğan - during his historic trip to 
Diyarbakır - described it as the “Kurd-
ish Question.” Now, we are talking about 
a “Kurdish solution”. This is a huge step 
forward given the slow-changing nature 
of “state policies” in Turkey and the enor-
mous resistance put up by the radical na-
tionalist elements on both sides.

The government’s initiative, while fall-
ing short of a detailed and comprehen-
sive plan to address the Kurdish question 
does start with an acknowledgement that 

greater democratization and respect for 
ethnic diversity are key to resolving this 
issue. It also proceeds on the assumption 
that a sort of truce and commitment to lay 
down arms is essential to start and sustain 
the “solution process”.

At this historical juncture, the govern-
ment’s initiative represents an over-
whelming consensus on the urgency to 
solve the Kurdish question, providing all 
parties with a unique window of oppor-
tunity. The unresolved Kurdish question 
is a burden for Turkey and for its citizens, 
Kurds and Turks alike. One of the casual-
ties of the unresolved Kurdish question is 
democracy since the Kurdish insurgency 
has been constantly used as an excuse 
to postpone fully establishing liberal de-
mocracy.

However, while the democratic initiative 
raised hopes for a settlement, the out-
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come so far falls short of expectations. 
Resistance by the opposition, uncoop-
erative policies of the Kurdish political 
movement and a hesitant attitude of the 
government have hindered bolder and 
expedient measures to solve this issue. 
The key problem is how to address the 
cultural and political demands of the 
Kurds, disarm the PKK and make these 
demands acceptable to ethnic Turks.
Part of Turkey’s openings concerns a 
foreign policy dimension as well, that of 
the Turkish-Armenian normalization 
process. The protocols signed in October 
2009 were a step forward in this direction. 
It was a foreign policy move that sup-
ported and strengthened Turkey’s quest 
at home to come to terms with its own 
ethnic and religious diversities. Yet, the 
normalization process appears to be stuck 
due to the unresolved Nagorno-Karabakh 
issue and the genocide recognition diplo-
macy led by the Armenian Diaspora.
The Turkish government finds it difficult 
to follow through on the Protocols while 
the Armenians are not showing any flex-
ibility on the Karabakh issue, and con-
tinuing to press for genocide recognition 
worldwide. The latter has also the po-
tential to block the process of democra-
tization in Turkey by fanning nationalist 
fears. Under the current circumstances, 
anyone who wants to close the debate 
on what happened to Armenians in 1915 
should start by describing the event as 
genocide. If Turks are somehow expected 
to be part of this debate, a more construc-
tive approach from the Armenian side is 
needed. This requires avoiding language 
that closes the debate when in fact a lively 
discussion has already been going on in 
Turkey. The democratization of Turkish 
politics is allowing for the emergence of 

pluralistic ideas on the past including the 
Armenian question.

This process will certainly continue. But 
the critical point is that if the debate is re-
duced to terminology and qualifying the 
1915 events as genocide, it may stall the 
whole process. Unlocking the hearts and 
minds of Turks at large necessitates aban-
doning the attitude of categorical accusa-
tion over the 1915 events. We can get out 
of the imprisonment of past atrocities not 
by labeling but by disclosing them.

These and other aspects of Turkey’s ‘new 
democratic initiative’ are analyzed in 
depth by distinguished commentators 
and academics in this issue of Insight 
Turkey.  

Insight Turkey, Vol. 12, No. 2
Commentaries

Turkey’s Constitutional Amendments: 
Between the status quo and Limited 
Democratic Reforms | Serap Yazıcı

This article deals with debates surrounding 
the package of constitutional amendments 
proposed by AK Party deputies. The 
proposal consists of 27 articles; its 
general aims are to improve human rights 
standards, strengthen the rule of law, make 
the prohibition of political parties more 
difficult, and increase the democratic 
legitimacy of the judiciary. With regard to 
the last objective, the proposal suggests 
changing the composition and function 
of the Constitutional Court and the High 
Council of Judges and Public Prosecutors 
(HSYK). Among other innovations in the 
proposal are the introduction of a provision 
for constitutional complaint and the 
establishment of an Ombudsman. The article 
concludes that the proposal, despite certain 
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deficiencies, is on the whole a positive step 
in the process of democratization. It should 
not, however, preclude the need for a totally 
new liberal and democratic constitution.

The Turkish-Armenian Debacle | Semih 
İdiz
Turkey and Armenia signed two protocols 
on October 10, 2009 at Zurich University 
in Switzerland, with a view to opening 
a new chapter in bilateral ties, as well as 
improving the troubled relations between 
Turks and Armenians in general. But the 
signing ceremony in Zurich had started 
inauspiciously. The problem turned out to be 
the seemingly intractable issue of Nagorno-
Karabakh, which cast its shadow over 
the process at the outset. After Karabakh, 
the second key issue that emerged was 
a ruling by the Constitutional Court of 
Armenia, which said that the protocols in 
question could not stop the government of 
Armenia from pursuing its duty of trying 
to get international recognition for the 
genocide allegedly perpetrated by Ottoman 
Turks against Armenians. These two topics 
effectively blocked the process enshrined 
in the protocols. But how could these 
problems not be foreseen? What were the 
two governments expecting in this respect 
when signing the protocols?

Prospects for Normalization between 
Armenia and Turkey: A View from 
Yerevan | Sergey Minasyan
Since Armenia’s independence in 1991, its 
three successive presidents have invariably 
expressed their country’s readiness to 
normalize relations with Turkey without 
preconditions. This is despite unsettled 
historical issues between these two nations, 
namely the issue of the 1915 Genocide of 

Armenians by Ottoman Turkey, and the 
disappointing record of the last two decades 
in which Turkey sealed its borders to 
Armenia and failed to establish diplomatic 
ties with it. Should ratification fail, it will 
be very hard for the two countries, and 
especially for Armenia, to continue with 
normalization. By spring 2010, mistrust 
of Turkey grew significantly even among 
those political circles in Armenia that were 
originally very pro-rapprochement and 
argued in favour of it in discussions with 
nationalists and Diaspora actors. Armenian 
society’s perspective on relations with 
Turkey is again moving closer to that of the 
Diaspora.

Russia and Turkish-Armenian 
Normalization: Competing Interests in 
the South Caucasus | Igor Torbakov

Following the 2008 Georgia war, Russia 
reasserted itself as the main power in the 
Caucasus. The war shattered the old status 
quo and Moscow sought to make good use 
of the shifting geopolitical landscape to 
enhance its strategic footprint in the region. 
Russia’s policy in the Caucasus has been an 
example of a subtle balancing act: it appeared 
to have encouraged Turkish-Armenian 
reconciliation while at the same time 
skillfully exploiting the suspicions that this 
process aroused in Azerbaijan and seeking 
to put an additional pressure on Georgia. 
Now, as Turkish-Armenian normalization 
seems to have hit a snag, Moscow can safely 
distance itself from what increasingly looks 
like a failure. After all, having deftly played 
all its “partners” off against each other, 
Russia appears to have secured its objective: 
both Armenia and Azerbaijan tend to lean 
more on Russia, while Turkey’s relations 
with the two Caucasus countries has 
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deteriorated. Moreover, Ankara’s ties with 
Washington became frayed, too, which, 
from Moscow’s perspective, isn’t bad either.

Turkish-Armenian Protocols: An 
Azerbaijani Perspective | Elhan Mehtiyev
This commentary addresses Azerbaijan’s 
position prior to and in the aftermath of 
the Turkish-Armenian Protocols signed 
in October 2009. It critically analyzes 
Azerbaijan’s reactions to the Protocols, 
Turkey’s diplomatic initiatives, and 
its perception of Turkey’s position in 
this process. By signing the protocols, 
Turkey did nothing in practice against 
Azerbaijani interests except to reiterate 
the interdependence between any 
Turkish-Armenian rapprochement and 
Armenia’s move on the NK settlement. The 
commentary argues that the inexperienced 
Azerbaijani administration failed to 
manage Azerbaijani society’s reactions to 
Turkey’s signing of protocols with Armenia. 
It also discusses the consequences of a 
possible opening of Turkish-Armenian 
border for Azerbaijan and the region, and 
concludes that the way out of the frozen 
conflicts is contained in Turkey’s proposal 
for a Caucasus Stability and Cooperation 
Platform.

Articles
A Key to “Democratic Opening”: 
Rethinking Citizenship, Ethnicity and 
Turkish Nation-State | Levent Köker
This article focuses on the ongoing 
process of transition in Turkey from a 
“homogeneous national identity”, which 
produced a notion of “equality as sameness”, 
to a “multiculturalist democracy” that 
requires a new constitutional system that 
has a conception of “equality in difference”. 

The organization of this paper is as follows: 
First a brief evaluation of the Kemalist 
foundations of the Republic will be provided 
to establish how the official ideology in 
Turkey conceives of state-society relations. 
An evaluation of the persistence of this 
official ideology under the multiparty 
political system is provided in the 
second part. The final part of the paper 
concentrates on the rising public presence 
of the Kurdish problem, which is forcing 
Turkish politics to change its constitutional 
identity, most notably aided by the process 
of change driven by EU reforms. The article 
concludes with a call for the inevitability of 
a radical change in Turkish constitutional 
identity to include a public recognition of 
multiculturalism through an acceptance 
of linguistic and other cultural rights, but 
leaves open the question of how this change 
will be realized.

The “Democratic Opening” in Turkey: 
A Historical/Comparative Perspective | 
Kıvanç Ulusoy
This article aims to analyze the process of 
AKP’s democratic opening in an historical 
and comparative perspective with respect 
to various other experience of transition 
to democracy in Southern Europe, Latin 
America and Eastern Europe. With the 
current democratic opening, first labeled 
as “Kurdish opening,” and continuing with 
a large constitutional reform package, the 
AKP seems to be engaged in a huge task 
of deeply transforming the post-1980 
regime. Comparing with the experiences 
in Southern Europe, Latin America and 
Eastern Europe, the consolidation of a 
new democratic regime introduced by 
the democratic opening in Turkey will 
be a governmental enterprise: a matter of 
political maneuver to reach a compromise 
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among the various sections of the governing 
elite with the opposition; a matter of 
institution building to create channels of 
mobilization for societal demands; and 
finally a matter of timing.

The CHP and the “Democratic 
Opening”: Reactions to AK Party’s 
Electoral Hegemony | Fuat Keyman
The Justice and Development Party (AK 
Party) government has initiated a number 
of democratic opening initiatives to tackle 
with the Kurdish question, the Alevi 
question, the Roma question, and the 
minorities question. This paper focuses on 
the reaction of the main opposition party, 
the Republican People’s Party (CHP) to 
the initiative. It seeks to explain the CHP’s 
reaction through the concept of “electoral 
hegemony”, which refers to a situation 
where one party becomes an uncontestable 
actor in the electoral process, which, while 
weakening the possibility of the opposition 
parties winning elections, also weakens 
the faith and trust of their supporters that 
these parties could govern Turkey through 
winning elections. It is argued that the 
CHP’s reaction to the democratic opening 
initiative is in fact directly related to its 
need to respond effectively to the electoral 
hegemony of the AK Party, and that it 
has developed its response through the 
concept of sovereignty which has always 
been integral to its historical identity as the 
main carrier of the state-centric Turkish 
modernity.

The Militarization of Secular 
Opposition in Turkey | Menderes Çınar
Turkey under the pro-Islamic Justice and 
Development Party (AKP) government has 
represented an opportunity to go beyond 
the Orientalist modernization framework 

and produce “value” by countering the 
culturalist arguments that foreclose 
the possibilities of democratization in 
modernizing Muslim countries. The secular 
opposition, however, has reproduced the 
logic of the February 28 process and has 
therefore immobilized and forced the AKP 
into a struggle to survive, both as a political 
party and as the elected government of the 
country. It is this power struggle that has 
come to epitomize the democratization 
debate and the democratization process in 
Turkey. In this context of an impoverished 
democratization debate, it remains to be 
seen whether and to what extent the AKP 
can accomplish the task of revitalizing the 
constitutive capacities of politics in Turkey.

Turkey’s Radical Right and the Kurdish 
Issue: The MHP’s Reaction to the 
“Democratic Opening” | Ödül Celep
Turkey’s current government’s ‘democratic 
opening’ project has led to a series of political 
discussions regarding the cause and resolve 
of the Kurdish issue. One major consequence 
of this debate has been the polarization of 
opinion between conservatives, represented 
by the ruling Justice and Development Party 
(Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) and 
nationalists, represented by the Nationalist 
Action Party (Milliyetçi Hareket Partisi, 
MHP). This study elaborates on the major 
reasons for MHP’s opposition to AKP on 
the ‘democratic opening.’ In doing so, the 
study examines the historical, ideological 
distinctions between the two parties and 
their perception of ethnic and linguistic 
differences in Turkish society. AKP comes 
from a political tradition that has been 
relatively more accommodating towards 
such differences. On the contrary, MHP has 
roots in an ethno-nationalist and mono-
culturalist ideology, which can be observed 
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in its denial of the identity component of the 
Kurdish issue.

The AKP and the “Alevi Opening”: 
Understanding the Dynamics of the 
Rapprochement | Talha Köse
The AKP government has undertaken a 
series of steps to understand and respond 
to Alevi identity-based claims. Popularly 
known as the “Alevi opening” process, the 
initiative is the first systematic effort to deal 
with the identity-based discontents of the 
Alevis. This step is also part of the broader 
policy of “democratic opening,” which 
intends to address the burning problems 
of various identity groups (the Kurds, 
Alevis, religious minorities and the Roma 
people) in Turkey. This study provides an 
analytic background for understanding the 
governing AKP’s “Alevi opening”, which 
was launched in the summer of 2007. More 
specifically, the issues that are discussed 
are the Alevi claims, the obstacles to the 
fulfillment of these issues, and the methods 
and the processes of the ongoing “Alevi 
opening”. In order to provide a holistic 
analysis, the political, legal, psychological 
as well as cultural dynamics of the Alevi 
issue are emphasized here. At the end, a set 
of policy recommendations are formulated 
that are consistent with the analytic 
perspective.

The Alevi Opening: Concept, Strategy 
and Process | Necdet Subaşı
The Alevis, with their varied discourses, are 
in the midst of a deep intra-comunial debate 
as to how they will sustain their historical 
identity, institutional structure and 
rituals. This study analyzes the problems 
of Alevis that are mainly shaped along 
the processes of rapid modernization and 

social transformation. It also explains the 
parameters of the ongoing “Alevi Opening” 
with a focus on the logic and outcomes of 
the Alevi workshop series. These workshops 
that brought together the government and 
the representatives of the Alevi community 
can be viewed as an effort to learn, 
understand, and deliberate problems of 
Alevi citizens. In this framework, the Alevis 
were brought together to conceptualize and 
formulate their arguments and ideas into a 
coherent discourse. The Alevi workshops are 
therefore an attempt to ease the acceptance 
of Alevism by all sections of the society and 
to accelerate the realization of a profound 
process of empathy.

Kurdish Political Movement and the 
“Democratic Opening” | Ruşen Çakır
There has long existed a Kurdish political 
movement with its illegal, legal, and semi-
legal aspects of it. All of Turkey wants 
peace but most people in the Southeast 
want this peace not “despite the PKK” but 
with “the PKK’s consent and participation.” 
While the Kurdish political movement 
wanted the government to shoulder all 
the weight of the opening, they also had 
serious responsibilities. It became clear very 
quickly that the important personalities of 
the movement were not very enthusiastic 
in facing these responsibilities. The Kurdish 
political movement has distanced itself from 
the opening process and, at times, appeared 
against it. Parallel to this, there have been 
changes in the state’s perspective and even, 
to some degree, “return to the old state line. 
The discussion of “who is the counterpart?” 
impeded the process as much as, if not 
more, the opposition parties’ obstructions.

Reimagining Minorities in Turkey: 
Before and after the AKP | Kerem 
Karaosmanoğlu
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This article analyzes the changing concept 
of “minority” in today’s Turkey. Minorities 
have been historically conceived as a 
“problem” by the Republican regime and 
a threat to the “purity” of the nation. For 
a long time, the term “minority” was 
commonly associated with the non-Muslim 
communities of Lausanne. Still now, non-
Muslim communities are seen as passive 
elements in nation-centric conspiracy 
theories. However, the age-old definition of 
minority in Turkey is being challenged by 
a transformation on a global scale. Within 
this process, not only are political regimes, 
bureaucratic structures and nationstates 
being re-shaped, but social and cultural 
perceptions, and values and norms are 
also transforming. Given this context, it is 
insightful to focus on the AKP to understand 
the changing face of Turkey and vice versa. 
In this new setting, to what extent can the 
AKP, so far a reluctant reformer, satisfy 
the demands of non-Muslim citizens and 
address the problem of democracy? Turkey, 
it seems, is on the brink of another wave of 
change and the non-Muslim minorities are 
located at its center.

“Democratic Opening”, the Legal Status 
of Non-Muslim Religious Communities 
and the Venice Commission | Ergun 
Özbudun

This article deals with a recent opinion 
adopted by the Venice Commission at 
its meeting on March 12-13 concerning 
the legal status of non-Muslim religious 
communities in Turkey and the right of the 
Orthodox Patriarchate of Istanbul to use 
the title “ecumenical.” On the first issue the 
Commission points out the difficulties that 
arise from the lack of legal personality for 
such communities, especially in matters 

related to access to courts and property 
ownership. The Commission urges Turkish 
authorities to attend to this problem by 
choosing from the many models of legal 
personality for religious groups practiced in 
European countries. On the second point, 
the Commission observes that the title 
ecumenical is a spiritual and ecclesiastical 
matter, and not a legal one. It concludes that 
unless Turkish authorities actively interfere 
with the use of such title by the Patriarchate, 
the simple refusal of the use of this title by 
Turkish authorities does not amount to 
a breach of the European Convention on 
Human Rights.

Prospects for Democratization in Iran: 
Policy Implications | Dariush Zahedi

The breakdown or modification of the 
Islamic Republic, though not imminent, is 
increasingly conceivable. However, in the 
event that the regime were to fall, Iran is 
bereft of many of the social and economic 
requisites for a stable democracy to emerge. 
About 80% of the Iranian economy is in 
the hands of the state, the private sector is 
dependent and feeble, and the 70% of the 
Iranians that are under the age of 30 are 
neither propertied nor middle class. This 
has implications for US policy, made all 
the more urgent by the timeline imposed 
by the looming nuclear issue. Rather 
than experiment with ineffectual and 
counter-productive attempts at democracy 
promotion, this study suggests that a policy 
of long-term international diplomatic and 
economic engagement is the best available 
tool for transforming Iranian society and 
politics in such a way that a transition to 
a sustained and stable democracy and, by 
implication, a resolution of Iran’s nuclear 
issue, becomes more likely.
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1 MAYIS 2010
•	 ‘1	Mayıs	Emek	ve	Dayanışma	Günü’	yurdun	çe-

şitli yerlerinde kutlandı. İstanbul’daki kutlama-
lar 32 yıl aradan sonra Taksim Meydanı’nda ya-
pıldı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Türkiye’de 1 
Mayıs sendromu bitti. Bundan sonra 1 Mayıs 
gündem olmaktan çıkacak” dedi.

2 MAYIS 2010
•	TBMM	Genel	Kurulu’nda,	Anayasa	değişikliği	

teklifine ilişkin ikinci tur görüşmelerde, kadın-
erkek eşitliğini düzenleyen 1. madde, özel haya-
tın gizliliği ile ilgili 2. madde, yurt dışına çıkış 
yasağını düzenleyen 3. madde, istismara ve şid-
dete karşı çocukları koruyucu tedbirleri düzen-
leyen 4. madde, sendika kurma hakkı ile ilgili 
5. madde ile memurlar ve diğer kamu görevlile-
rine toplu sözleşme hakkı sağlayacak 6. madde 
kabul edildi.

•	Belçika’nın	 başkenti	 Brüksel’de	 bir	 araya	 gelen	
AB ekonomi ve maliye bakanları, IMF’in de 
katkısıyla 110 milyar euroya ulaşan Yunanistan’ı 
kurtarma paketine onay verdi.

3 MAYIS 2010
•	TBMM	Genel	 Kurulunda	 yapılan	 anayasa	 de-

ğişikliği 2. tur görüşmelerinde, parti kapatma-
yı zorlaştıran 8. madde 330 oyun altında kaldı-
ğı için reddedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, TBMM’de gazetecilere konuya ilişkin yap-
tığı değerlendirmede, anayasa değişikliği pake-
tinin geri çekilmesinin söz konusu olmadığını 
belirterek “Demokratik parlamenter sistemin 
bir gereği olan bu neticeyi hayırlı buluyorum. 
Fakat	tabi	gönlüm	bundan	yana	değil.	Ülkemi-
zin bir kapatılmış siyasi partiler mezarlığı olma-
sını istemiyoruz.” dedi.

•	Her	5	 yılda	bir	düzenlenen	Nükleer	 Silahların	
Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) 
gözden geçirme toplantıları BM nezdinde baş-
ladı. Toplantılar 28 Mayıs 2010 kadar devam 
edecek.

•	3-14	 Mayıs	 2010	 tarihlerinde	 İstanbul’da	 dü-
zenlenen “Karadeniz 2. Petrol ve Gaz Zirvesi”ne 
yaklaşık 20 ülkeden toplam 329 katılımcı iştirak 
etti. 

4 MAYIS 2010
•	TBMM	 Genel	 Kurulunda,	 anayasa	 değişikliği	

teklifinin ikinci tur oylamasında 14,15,16 ve 17. 
maddeler kabul edildi.

•	Taraf	gazetesi,	30	Nisan	2010’da	gerçekleştirilen	
Sarıyayla baskını ile ilgili olarak daha önce o ka-
rakolda kısa dönem askerlik yapmış ve terhis ol-
muş bir kişinin yazdığı mektuba istinaden gü-
venlik zafiyeti olduğunu iddia etti. 

5 MAYIS 2010
•	TBMM	 Genel	 Kurulunda,	 anayasa	 değişikliği	

teklifinin 18, 19, 20, 21, 22, 23’üncü maddele-
ri kabul edildi 

•	AB	Komisyonu’nun	2010	Bahar	Ekonomik	Tah-
minler Raporu’nda, geçen yılki yüzde 4,7’lik kü-
çülmenin ardından “güçlü toparlanma” süreci-
ne giren Türkiye’nin bu yıl yüzde 4,7 ve gelecek 
yıl yüzde 4,5 ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen ül-
kesi olacağı ileri sürüldü.

6 MAYIS 2010
•	TBMM	 Genel	 Kurulu’nda	 anayasa	 değişikliği	

teklifinin tamamı kabul edildi. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, “Kampanyamızı, hazırlıkları-
mızı başlattık. Millete gideceğiz. Biz 14 Ağustos 
2001’de demokrasi için yola çıktık. Şimdi de de-
mokrasi konusunda ya tarih yazacağız. Ya da ta-
rih olacağız” dedi.

•	CHP	Genel	Başkanı	Deniz	Baykal’ın	gizli	kame-
ra görüntüleri internette yayınlandı.

•	Milli	Eğitim	Bakanlığı	2010/30	sayılı	genelge	ile	
valiliklere önümüzdeki dört yıl içerisinde genel 
liselerin tamamının Anadolu Liselerine veya 
Meslek Liselerine dönüştürülebileceğini bildir-
di. 

•	Türkiye-Rusya	 Federasyonu	Karma	 Ekonomik	
Komisyon toplantıları, Enerji Bakanı Taner Yıl-
dız ve RF Başbakan Yardımcısı Igor Seçin’in eş-
başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildi.

7 MAYIS 2010
•	TBMM	 Genel	 Kurulunda	 dün	 kabul	 edilen	

Anayasa’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya-
pılmasını Öngören Kanun, onay için Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’e gönderildi.
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•	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 CHP	 Genel	
Başkanı Deniz Baykal’a ait olduğu iddia edilen 
ve bazı internet sitelerinde yayımlanan görün-
tülerle ilgili olarak soruşturma başlattı. Ankara 
3. Sulh Ceza Mahkemesi, görüntülerle ilgili so-
ruşturmada gizlilik kararı verdi.

•	Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlı-
ca bölgesinde, PKK üyeleri ile güvenlik güçleri 
arasında çıkan çatışmada, 5 PKK’lı ölü ele geçi-
rildi.

•	TBMM, 5982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun’u kabul etti.

•	Kırgızistan’da geçici hükümet, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin (TSK) Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri-
ne 800 bin dolarlık teknik ve maddi yardımını 
öngören anlaşmayı onayladı.

8 MAYIS 2010
•	MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı ya-

zılı açıklamada, Meclis Genel Kurulu’ndaki ana-
yasa değişikliklerinin ‘büyük bir aceleyle müza-
kere edildiğini, gerek kamuoyu nezdinde gerek 
yüce Meclis çatısı altında yeterince tartışma ve 
yoruma fırsat verilmeden çıkarıldığını’ belirte-
rek, değişikliklere ‘evet’ oyu verenler, tarih ve 
millet önünde vebal altına girmiştir ve bundan 
sonra yaşanacak gelişmelerin sorumluklarını da 
bu yanlış tercihleriyle üstleneceklerdir” dedi.

•	Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 6. AB-LAK zirvesine katılmak üzere 
Madrid’i ziyaret etti.

9 MAYIS 2010
•	IMF, Yunanistan ekonomisinin kurtarılma-

sı için 30 milyar dolarlık acil yardım planını, 
AB’nin 110 milyar dolarlık yardım planı çerçe-
vesinde onayladı.

•	Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahip-
liğinde, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve 
Katar Emiri Hamad bin Halife El- Tani’nin katı-
lımıyla İstanbul’da üçlü bir toplantı gerçekleşti-
rildi. Toplantıda ikili ilişkilerin yanısıra ağırlıklı 
olarak bölgesel konular görüşüldü. 

•	9-11 Mayıs 2010: İran İslami Danışma Meclisi 
Başkanı Ali Laricani, 10 Mayıs 2010 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenen İslam Konferansı Örgü-

tü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Genişletilmiş 
Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı münasebe-
tiyle Türkiye’yi ziyaret etti.

10 MAYIS 2010
•	Türkiye-AB	 Ortaklık	 Konseyi’nin	 48’inci	 top-

lantısı Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı.
•	Ekonomik	 İşbirliği	 ve	 Kalkınma	 Örgütü	

(OECD), İsrail, Estonya ve Slovenya’nın üyeli-
ğini kabul etti.

•	Deniz	Baykal	gizli	kamera	görüntüleri	nedeniy-
le CHP genel başkanlığından istifa etti. 

11 MAYIS 2010
•	CHP	Parti	Meclisi	toplanarak,	genel	başkanlık-

tan istifa eden Deniz Baykal’ın yerine tüzük ge-
reği en kıdemli Genel Başkan Yardımcısı Cev-
det Selvi’yi kurultaya kadar Genel Başkanveki-
li seçti.

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu	 Avrupa	
Konseyi 120. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na 
katılmak üzere Strazburg’a gitti. 

•	Bosna	Hersek	Sivil	İşler	Bakanı	Sredoje	Novic’in	
11-12 Mayıs 2010 tarihlerinde Türkiye’yi ziyare-
ti sırasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağ-
lık Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

12 MAYIS 2010
•	Cumhurbaşkanı	Gül	Anayasa	değişiklik	paketi-

ni onayladı.
•	İstanbul	Valisi	Muammer	Güler,	Kamu	Düzeni	

ve Güvenliği Müsteşarlığı’na atandı.
•	İngiltere’de	 Muhafazakar	 Parti	 ile	 Liberal	 De-

mokrat Parti arasında 65 yıl sonra kurulan ilk 
koalisyon hükümeti göreve başladı.

13 MAYIS 2010
•	13-14	Mayıs	2010	tarihlerinde	Karadeniz	2.	Pet-

rol ve Gaz Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi.

14 MAYIS 2010
•	CHP,	TBMM’de	kabul	edilen	anayasa	değişikli-

ği paketinin bazı maddelerinin iptali amacıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurdu. 
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16 MAYIS 2010
•	Türkiye ile Rusya arasında Mersin Akkuyu’da 

nükleer santral kurulması için anlaşma imza-
landı.

17 MAYIS 2010
•	CHP Grup Başkanvekilli Kemal Kılıçdaroğlu, 

Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısın-
da, Grup Başkanvekilliğinden istifa ederek, 22-
23 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
olağan genel kurultayda, CHP Genel Başkanlı-
ğına aday olacağını bildirdi. Öte yandan Kılıç-
daroğlu Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıkla-
mada, seçilmesi durumunda hedefinin ilk se-
çimde yüzde 40 oyla partiyi iktidara taşımak ol-
duğunu söyledi.

•	İran ile Viyana grubu (ABD, Rusya, Fransa, 
UAEK) arasında uranyum takasını öngören, ka-
muoyunda Tahran Deklarasyonu olarak anılan 
anlaşma Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri ba-
kanları tarafından imzalandı.

18 MAYIS 2010
•	CHP Genel Merkezi’nin çağrısıyla Ankara’da 

toplanan 81 il başkanından 77’si, Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun genel başkan adaylığını des-
teklediklerini açıkladılar.

19 MAYIS 2010
•	BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İçiş-

leri Bakanı Beşir Atalay ile görüştü. Görüşme-
de, Türkiye’de yaşanan son siyasi gelişmeler, 
Güneydoğu’daki gerilim ve öğrenci olaylarıyla 
ilgili yaşanan sürecin konuşulduğu belirtildi.

•	Fransa’da Bakanlar Kurulu, peçeli çarşafın ka-
muya açık yerlerde tamamen yasaklanmasına 
ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

20 MAYIS 2010
•	CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal yaptığı 

yazılı açıklamada, partisinin haftasonu yapıla-
cak kurultayında adaylığının söz konusu olma-
dığını bildirdi.

•	İran Meclis Başkan Vekili Muhammed Rıza Ba-
hüner Mehr haber ajansına yaptığı açıklama-
da, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve 
Almanya’nın yeni bir yaptırım kararı alması ha-

linde Tahran’da Türkiye ve Brezilya’nın yoğun 
çabaları sonucu imzalanan uranyum takasına 
ilişkin anlaşmanın iptal olacağını bildirdi.

21 MAYIS 2010
•	BM İstanbul-Somali Konferansı başladı. Top-

lantıda her iki ülke arasında askeri, eğitim ve 
teknik alanları kapsayan iş birliği anlaşması im-
zalandı.

22 MAYIS 2010
•	Kemal Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultayda 

CHP’nin yeni genel başkanı seçildi. 

24 MAYIS 2010
•	Türkiye ile Suudi Arabistan arasında “Askeri 

Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çer-
çeve Anlaşması” imzalandı.

•	İran, Türkiye ve Brezilya aracılığıyla vardığı, 
sahip olduğu düşük düzeyde zenginleştirilmiş 
uranyum takası anlaşmasına ilişkin mektubu 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na sundu.

25 MAYIS 2010
•	MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 

Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, 
Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliği pa-
ketini iptal etmesi halinde, bunun AK Parti’nin 
işine yarayacağını ve genel seçimleri etkileyece-
ğini belirtti.

•	Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı gö-
revine MİT Müsteşar Yardımcısı Dr. Hakan Fi-
dan atandı.25 Mayıs 2010: “BM İsrail-Filistin 
Barış Sürecine Destek Uluslararası Toplantısı” 
İstanbul’da başladı.

•	Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbir-
liği Komisyonu VII. Dönem toplantısı ve Ser-
best Ticaret Anlaşması (STA) istikşafı görüş-
meleri Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Eko-
nomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sergiy 
Tigipko’nun eş-başkanlıklarında İstanbul’da ya-
pıldı.

27 MAYIS 2010
•	Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü-

tü (OECD) Paris’te düzenlenen törende 
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Türkiye’nin veto etmemesi sayesinde İsrail’in 
örgüte üyeliğini hayata geçirdi. 

•	KKTC’de	Ulusal	Birlik	Partisi	(UBP)	Genel	Baş-
kanı İrsen Küçük’ün kurduğu azınlık hükümeti, 
Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu aldı.

28 MAYIS 2010

•	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	(AİHM)	Kıb-
rıslı Rumların eski evlerine ilişkin konut hak-
kının Türkiye tarafından ihlal edildiği iddiasıy-
la açtığı davayı sonuca bağladı ve Rum göçmen 
çocuklarından, KKTC’de 1974 öncesi bulunan, 
‘’ebeveynlerinin mülklerini talep etme hakkını’’ 
ortadan kaldırdı.

29 MAYIS 2010

•	Şırnak’ta	 yol	 emniyetini	 sağlayan	 askeri	 time	
PKK tarafından açılan ateş sonucu iki asker ve 
bir korucu şehit düştü. Siirt’teki PKK saldırısın-
da da üç korucu şehit oldu.

31 MAYIS 2010

•	Hatay’ın İskenderun ilçesinde Deniz İkmal 
Destek Komutanlığına nöbet değişimi sırasın-
da PKK tarafından düzenlenen saldırıda 6 asker 
şehit oldu, 9 asker de yaralandı. 

•	Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 
Türkiye’den hareket eden Mavi Marmara adlı 
gemi İsrail askerleri tarafından saldırıya uğra-
dı, saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

•	Türkiye’nin talebiyle olağanüstü toplanan BM 
Güvenlik Konseyi’nde konuşma yapan Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, saldırının ardından 
uluslararası toplumdan, saldırıda ölen ve yara-
lananların ailelerinden özür dilemesi gerektiği-
ni belirtti.

•	Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filis-
tin televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıyı 
kınayarak, bu saldırıyı bir katliam olarak kabul 
ettiklerini söyledi ve Filistin topraklarının ta-
mamında üç günlük yas ilan etti.
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İşçi Bayramı olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta ve 32 yıl aradan 
sonra ilk kez Taksim Meydanı’nda kutlandı. Kutlamalar iş ve işçi sorunlarına kamuoyunun 
dikkatini çekerken, TÜİK verilerine göre işsizlik geçen yılın Mayıs ayına göre biraz düşe-
rek yüzde 11 olarak gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 23 Mayıs’ta yaptığı açıla-
mada son verilere göre istihdamdaki toparlanmanın beklenenden hızlı olduğunu belirt-
ti. İşgücü piyasasında bu tür olumlu gelişmeler yaşansa da, rekabete kapalı bir işgücü or-
tamından küresel rekabete açık piyasa ekonomisine geçişte yaşanan yapısal dönüşümün 
sancıları tutarlı politikalar üretilmedikçe devam edecek gibi görünüyor.

SETA ANALİZ

Türkiye’de İstihdam 
Durumu: Genel Eğilimler 
Son 10 yıllık değişim süreci bir yandan daha rekabetçi ekonomi ve piyasa odaklı 
bir model geliştirirken, öte yandan kamunun sistemdeki ağırlığının azaldığı ve kü-
resel rekabetle bütünleşmiş bir yapının gelişmesine zemin hazırlamıştır.

ERDAL KARAGÖL, TEKİN AKGEYİK

Bu raporun amacı, Türkiye’de istihdam pi-
yasasının durumunu değerlendirmek, iş-
sizliğin karakterini ve ulusal istihdam poli-
tikasını	analiz	etmektir.	Ülkemizde	son	10	
yıllık dönemde yaşanan ekonomik, sosyal 
ve politik dönüşümün ulusal işgücü piya-
salarını, istihdam yapısını ve sektörel dağı-
lımları da etkilemesi kaçınılmaz bir sonuç-
tur.	Üretkenliği	 sınırlı,	 rekabete	 kapalı	 ve	
esnekliği olmayan bir işgücü piyasasından 
global rekabete ayak uydurmaya çalışan iş-

letmelerin beklentilerine uygun bir işgü-
cüne dönük evrimleşme sürecinin çeliş-
kileri sürmektedir. Bu süreçte daha esnek, 
daha rekabetçi ve yüksek vasıflı bir işgücü 
profili yeni ekonomik modelin de beklen-
tisi olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu kapsamda Türkiye’de istihdamın yapı-
sı 2000’li yıllarda önemli bir değişim geçir-
miştir. Dönüşüm süreci Clark’ın üç sektör 
kanununun doğal bir yansımasıdır ve bu 
açıdan aslında ülkemizde oldukça gecike-
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rek yaşanan bir geçiş niteliğindedir. Yapısal 
değişim eş zamanlı olarak kentleşmeyi des-
teklerken buna bağlı olarak imalat ve hiz-
met sektörleri de kent merkezli olarak bü-
yümektedir. Kırsal kesimden kentlere dö-
nük göç dinamiği, ekonominin daha mo-
dern bir zeminde kurgulanmasına olanak 
hazırlarken, kırsal işgücünün bu süreçten 
olumsuz yönde etkilenmesiyle sonuçlan-
makta, kentsel işsizlik sorununu kökleş-
tirmektedir. Özellikle son yıllarda bu soru-
nun daha ciddi bir nitelik kazandığı görül-
mektedir. Kentsel işgücü içinde nerdeyse 
her 6 kişiden 1’i işsiz pozisyonundadır. So-
runu daha da kronikleştiren bir diğer bo-
yut ise, işsizlerin en az 1/4’ünün genç nü-
fusa dahil olmasıdır. Bu durum, işsizliği 
giderek daha öncelikli bir toplumsal sorun 
alanı haline dönüştürmüştür. Çünkü ge-
nişleyen işsizlik alanı bir kısır döngü yara-
tarak bir yandan ulusal üretkenliği negatif 
yönde etkilemekte öte yandan da bağımlı-
lık oranlarını yukarı doğru itmektedir. Her 
iki durumda da işsizlik, reel ücretlerin ge-
rilemesine ve fakirliğin toplumsal bir olgu 
haline dönüşmesine yol açmaktadır.
Türkiye’de tutarlı bütüncül, istikrarlı ve he-
deflere dayalı bir istihdam stratejisinin ol-
madığı açıktır. Özellikle işgücü piyasası-
na girişte görülen ayrımcılık kanıksanmış 
bir	durum	olarak	algılanmaktadır.	Üniver-
siteler arasında gösterilen ayrımcılık, böl-
gecilik ve sosyal sınıf veya statüye dayalı 
ayrımcılık sadece kamu sektörünün değil 
özel sektörün de en temel sorunlarından 
biri olarak görülmektedir. Bununla bera-
ber, işsizliği azaltmak için ekonomik bü-
yümenin istihdama katkısı önemsenme-
li ve istihdam dostu büyüme için başta iş-
gücü piyasasının katılıkları kaldırılmalı, is-
tihdam vergileri düşürülmeli, istihdam ya-
ratan işletmelere teşvikler ve destekler sağ-
lanmalı, eğitim-istihdam ilişkisi güçlendi-
rilmeli ve sektör öncelikleri mutlaka dik-
kate alınmalıdır.
Son 10 yıllık dönem, ülkemizde ekono-
mik, sosyal ve siyasal alanda köklü deği-
şim ve dönüşümlerin yaşandığı bir döne-

mi temsil etmektedir. Bu değişim süreci bir 
yandan daha rekabetçi ekonomi ve piyasa 
odaklı bir model geliştirirken, öte yandan 
kamunun sistemdeki ağırlığının azaldığı, 
tarımın göreceli öneminin kaybolduğu ve 
küresel rekabetle bütünleşmiş bir yapının 
gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu dönü-
şümün ülkemizdeki işgücü piyasalarını, is-
tihdam yapısını ve sektörel dağılımları et-
kilemesi	kaçınılmaz	bir	sonuçtur.	Üretken-
liği sınırlı, rekabete kapalı ve esnekliği ol-
mayan bir işgücü piyasasından küresel re-
kabete ayak uydurmaya çalışan işletmele-
rin beklentilerine uygun bir işgücüne dö-
nük evrimleşme sürecinin sancıları sür-
mektedir. Bu süreçte daha esnek, daha re-
kabetçi ve yüksek vasıflı bir işgücü profili, 
yeni ekonomik modelin de beklentisi ola-
rak ortaya çıkmaktadır. 
Geçiş döneminde sancılı bir sürecin yaşan-
ması da kaçınılmazdır. İş yaratmayan bü-
yüme fenomeni aslında istihdamda ras-
yonalizasyon ve esnek uyum sürecinin bir 
uzantısı olarak ortaya çıkmaktadır. Örne-
ğin imalat sanayinde emeğe alternatif ile-
ri teknoloji kullanılması üretimde giderek 
daha az emeğe gereksinim yaratmaktadır. 
Üretimindeki	bu	eğilim,	büyüme-istihdam	
ilişkisini sınırlamaktadır. 
Gerçekte ülkemizde bu geçiş sürecinin 
toplumsal açıdan en sorunlu boyutu işsiz-
lik alanının genişlemesidir. İşsizlik aslın-
da, modern çağın ekonomik ve sosyal bir 
olgusu olarak gelişmiş ve gelişmekte olan 
tüm ekonomiler için önemli bir sorun kay-
nağı konumundadır. Özellikle küresel kri-
zin yarattığı işsizlik dalgası problemin ala-
nı genişletirken, bazı yazarlar tarafından 
ileri sürülen “çalışmanın sonu” tezini doğ-
rulama eğilimdedir. İşsizlik bireylerin eko-
nomik olarak refah seviyelerini etkilerken, 
aynı zamanda sosyal açıdan ciddi sosyal ve 
psikolojik etkiler yaratan bir olgudur. Ay-
rıca işsizlik birey açısından olduğu kadar 
toplum açısından da önemli bir potansiyel 
ekonomik kayıp yaratmaktadır. Nihayet, 
işsiz kitleler, toplumu huzursuz edebileceği 
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gibi, politik açıdan da demokratik rejimle-
ri tehdit etme potansiyeline sahiptirler. 
İşsizliğin karar alıcılar arasında yakın za-
mana kadar genellikle sadece bir büyüme 
sorunu olarak algılanmış olması, bu prob-
leme karşı kapsamlı ve bütüncül bir strateji 
geliştirilmesini önlemiştir. Son yıllarda ko-
nunun ciddiyetinin daha iyi kavrandığı gö-
rülmektedir.Özellikle küresel kriz dalgası-
nın yaratmış olduğu işsizlik baskısı soru-
nun istihdam odaklı bir zeminde ele alın-
masını zorunlu kılmış, aktif işgücü piyasa-
sı politikaları girişimleri ön plana çıkmıştır. 
Bu raporun amacı, Türkiye’de istihdam pi-
yasasının durumunu değerlendirmek, iş-
sizliğin karakterini ve ulusal istihdam po-
litikasını analiz etmektir. Rapor bu amaç-
la iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm-
de, Türkiye’de istihdam ve işsizlik eğilimle-
ri çok boyutlu bir perspektiften değerlen-
dirilmektedir. İkinci bölümde ise, istihdam 
politikaları aktif işgücü piyasası önlemleri 
zemininde irdelenmektedir.

Sonuç ve Öneriler
İşsizlik günümüzde gelişmiş ve gelişmekte 
olan toplumların en önemli sorunu olma 
eğilimindedir. Sürekli artan nüfus, istih-
dam oranlarının düşük seviyelerdeki seyri, 
yüksek düzeyde eksik istihdam oranı ve iş-
gücünün etkin bir şekilde kullanılamama-
sı gibi nitelikleri ile Türkiye’de işgücü piya-
sası, tipik bir gelişmekte olan ülke izleni-
mi yansıtmaktadır. Buna rağmen ülkemiz-
de işsizlik sorununun ciddiyeti tam olarak 
anlaşılabilmiş değildir. Bu konudaki poli-
tikalar ekonomik büyüme oranlarına en-
dekslenmiştir. Oysa araştırmalar, ükemiz-
de işsizlikle büyüme arasında güçlü bir iliş-
ki olmadığını ortaya koymaktadır. 
Gerçekten de 2002-2008 dönemindeki is-
tikrarlı büyüme dinamiğine rağmen işsiz-
lik oranında kalıcı bir azalmanın yaşanma-
mıştır. Bu olgu sadece işsizlikle sınırlı kal-
mamakta aynı zamanda işgücü piyasası-
nın diğer parametrelerini de olumsuz yön-
de etkilemektedir. Örneğin 2002-2008 dö-

neminde işsizlik oranlarında gözlenen is-
tikrarlı duruma paralel olarak işgücüne ka-
tılım oranlarının %46 düzeyinde katılaştı-
ğı görülmektedir. Böylece ekonomik bü-
yümeye rağmen işsizlik gerilememekte, iş-
gücü verimliliği düşmekte, kayıt dışı eko-
nomi hızla büyümekte, sonuçta ekonomik 
büyüme üretken istihdamı değil, enfor-
mel ekonomiyi genişletmektedir. Bu açı-
dan, Türkiye’de işgücü piyasasının zayıflı-
ğı sadece yüksek işsizlikle sınırlı değildir; 
konunun çok önemli bir boyutu da yeter-
li ve kaliteli (üretken ve kayıtlı) düzeyde is-
tihdam yaratamama sorunudur. 
Bir diğer eğilim ise, son yıllarda yaşanan 
küresel ekonomik krizin yaratmış olduğu 
işsizlik dalgasıdır. Sorunun yansımalarını 
özellikle son 2 yıllık dönemdeki ekonomik 
gerileme sürecinde daha belirgin bir şekil-
de görmek mümkündür. Global ekonomik 
türbülansın baskısı 2002 sonrasında başla-
yan istikrarlı büyüme oranlarını önce du-
raklama ardından da gerileme periyoduna 
sokmuştur. 2008 yılında ancak %0.9 düze-
yinde büyüyebilen ulusal ekonomi 2009 
yılında ise, -%4,7 küçülmüştür.
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Küresel ekonomide gözlenen talep daral-
masına paralel olarak 2008 ve 2009 yılla-
rında üretim ve ihracat oranlarında gözle-
nen gerileme ile birçok işletmeyi “küçül-
meyi” (downsizing) tercih ederken, taşe-
ronlaşmaya veya kiralık işçi istihdamına 
giden işletmeler artmış, yönetimler ras-
yonalizasyon politikaları çerçevesinde is-
tihdam yapılarını daraltmaya yönelmek-
tedirler. Bu durum, kaçınılmaz olarak iş-
sizlik istatistiklerine de yansımıştır. Nite-
kim 2007 yılında %10,3 olan işsizlik ora-
nı 2009 yılında %14’e yükselmiş, daha va-
himi reel işsizlik düzeyini yansıtan kent-
sel işsizlik oranı %16’yı geçmiştir. Sorunu 
daha da kronikleştiren bir diğer boyut ise, 
işsizlerin en az 1/4’ünün genç nüfusa da-
hil olmasıdır. 
İşsizliğin bu kadar yükselmesi, işsizliği gi-
derek daha öncelikli bir toplumsal sorun 
alanı haline dönüştürmüştür. Çünkü ge-
nişleyen işsizlik alanı bir kısır döngü yara-
tarak bir yandan ulusal üretkenliği negatif 
yönde etkilemekte öte yandan da bağımlı-
lık oranlarını yukarı doğru itmektedir. Her 
iki durumda da işsizlik, reel ücretlerin ge-
rilemesine ve fakirliğin toplumsal bir olgu 
haline dönüşmesine yol açmaktadır. 
Ekonomik alanda yaşanan olumsuz geliş-
meler sosyal sistemi de olumsuz yönde et-
kilemektedir. İşsizlik sorunu aslında top-
lumda sosyal bir barometre niteliğindedir. 
Tıpkı ekonomik dengesizliğin borsa, döviz 
ve faiz oranları ile ölçülmesine benzer şe-
kilde işsizlik oranlarının yükselişi de top-
lumsal hoşnutsuzluğu, dejenerasyonu, yıp-
ranmayı ve her şeyden önemlisi yozlaşma-
yı yansıtır. Özellikle eğitimini tamamlayıp 
iş yaşamına geçmek isteyen bireylerin kar-
şılaştıkları işsizlik riski toplumsal bir trav-
maya dönüşme eğilimi taşımaktadır. Son 
yıllarda gerek bireysel, gerekse toplumsal 
düzeyde gözlenen şiddet eğilimi esasen bu 
sorunun toplum üzerinde yarattığı baskıyı 
açıkça ortaya koymaktadır.

Böyle bir düzlemde ülkemizde işsizlik so-
rununun kalıcı olarak çözüm için bütün-
cül bir stratejinin geliştirilmesi zorunlu-
dur. Her şeyden önce büyümenin istihdam 
içeriği, makroekonomik düzeyde en alın-
ması gereken en önemli konulardan biri-
sidir. İstihdam dostu büyüme stratejisi açı-
sından işgücü piyasasında istihdam artışı-
nı sınırlayan faktörleri belirlemek ve bun-
ları ortadan kaldırmak için gerekli eko-
nomik ve sosyal politikaların uygulanma-
sı gerekmektedir. Büyümenin istihdam ya-
ratma kapasitesi sınırlı düzeyde kalsa da, 
ağırlaşan işsizlik sorununa karşı hâlâ en 
önemli strateji yüksek ve istikrarlı bir bü-
yüme dinamiğidir.
Ayrıca işgücü piyasasının, işleyişini ve et-
kinliğini sınırlayan problemlerden arın-
dırılması istihdamın önemli bir politika 
argümanıdır. Bu açıdan okuldan işe ge-
çiş modelinin iyileştirilmesi, emek piya-
sasının ekonomik yapının ihtiyaçlarıyla 
uyumlu hale getirilmesi ve işgücü maliye-
tinin düşürülmesi reform edilmesi gereken 
alanlardır.
Nihayet, aktif işgücü programlarının, iş-
gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultu-
sunda etkin biçimde uygulanması ve yay-
gınlaştırılması işsizlik sorununun çözü-
mündeki kritik bir politika değişkendir. Bu 
kapsamda aktif işgücü politikalarının uy-
gulanmasına ayrılan kaynaklar artırılmalı 
ve kurumsal yapı özellikle istihdamı artı-
rıcı projeleri desteleyecek bir kurguda tek 
çatı altında bir araya getirilmelidir. Buna 
ilave olarak, aktif işgücü için mevcut iş-
gücünün becerilerinin artırılması, işsizle-
re yeni becerilerin kazandırılması, genç-
lerin işgücü piyasasında deneyim kazan-
maları sağlayacak politikaların geliştiril-
mesi, engellilerin çalışmasına yönelik uy-
gun ortam ve koşulların sağlanması, giri-
şimciliğin desteklenmesi ve işgücü piyasası 
şeffaflığını desteleyecek iş arama kanalları-
nın çeşitlendirilmesi ön plana çıkan politi-
ka argümanlarıdır 
Analizin tam metni için www.setav.org
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Ülkemizde	 kü	re	sel	 kriz	 şo	ku	 ile	 ar	tan	 iş-
siz lik, eko no mi de ya rat tı ğı olum suz et ki-
ler ya nın da ba zı top lum sal prob lem le re de 
ne den olu yor. Bu du rum iş siz li ği gi de rek 
da ha ön ce lik li bir top lum sal so run ala nı 
ha li ne dö nüş tü rü yor. İş siz lik so ru nu bu 
ha liy le as lın da top lum da sos yal bir ba ro-
met re ni te li ğin de.
Bi lin di ği gi bi eko no mi de ki fii lî iş siz lik ora-
nı, do ğal iş siz lik ora nı üze rin de bir ar tış 
gös te rir se, bu GSYH’de ila ve bir aza lı şa ne-
den olur. İş siz lik bir kı sır dön gü mey da na 
ge ti rir; ulu sal üre tim üze rin de ki olum suz 
et ki siy le da ha az iş gü cü is tih dam edil-
me si ne ve iş siz lik ora nı nın art ma sı na yol 
açar. Özel lik le eği tim li ve ka bi li yet li iş gü-
cü nün müm kün olan en yük sek tat mi ni 
sağ la ya cak üre tim de kul la nı la ma ma sı ve 

kay nak la rın et kin kul la nı la ma ya rak is ra fı 
ne de niy le top lum sal ma li yet ar tar. Çün kü 
iş siz lik le be ra ber da ha az mal ve hiz met 
üre ti lir ve tü ke ti lir. Me se la kü re sel kriz-
le be ra ber 2008’de 10.436 do lar olan ki şi 
ba şı na dü şen mil li ge lir, 2009’da %19 aza-
la rak 8.456 do lar ola rak ger çek leş ti. Bu, 
ha yat stan dart la rın da bir kö tü leş me ye, ba-
ğım lı lık oran la rı nın art ma sı na ve fa kir li ğin 
top lum sal bir ol gu ha li ne dö nüş me si ne yol 
aça rak de rin iz ler bı rak tı.
İş siz lik yar dım la rı ve di ğer sos yal yar dım 
har ca ma la rın dan kay nak la nan yük, ger-
çek leş ti ri le me yen üre tim po tan si ye li ve 
dü şük ver gi ge lir le ri, iş siz li ğin di ğer so nuç-
la rı dır. Ay rı ca yük sek iş siz lik oran la rı ile 
re el ge lir de mey da na ge len azal ma, gö re li 
yok sul lu ğun ve ge lir da ğı lı mın da eşit siz li-
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İşsizliğin Sosyal Maliyeti 
Son yıllarda gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde gözlenen şiddet eği-
limi, esasen işsizlik sorununun toplum üzerinde yarattığı baskıyı açıkça or-
taya koyuyor.
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ğin art ma sı na yol açar. Çün kü iş siz lik ten 
en faz la et ki le nen grup, te mel üre tim fak-
tö rü emek olan en alt ge lir grup la rı dır. İş-
siz lik yok sul lu ğun, su çun, po li tik is tik rar-
sız lı ğın, psi ko lo jik prob lem le rin art ma sı na 
ve sağ lık stan dart la rı nın düş me si ne ne den 
olur. Son yıl lar da ge rek bi rey sel ge rek se 
top lum sal dü zey de göz le nen şid det eği li-
mi, esa sen bu so ru nun top lum üze rin de 
ya rat tı ğı bas kı yı açık ça or ta ya ko yu yor.
İş siz lik le be ra ber or ta ya çı kan ma li kay nak 
ye ter siz lik le ri ve top lum sal so rum lu luk lar, 
iş siz le ri be ce ri le ri ne ve ya ye te nek le ri ne uy-
ma yan iş ler de ça lış ma ya zor lar. Bu da iş siz-
li ğin da ha da de rin leş me si ne ne den olur. 
Bu nun la be ra ber iş siz lik, iş çi le rin iş le rin de 
ken di le ri ni da ha gü ven siz his set me le ri ne 
ve ken di le ri nin baş ka la rı ta ra fın dan ika-
me edi le ce ği kor ku su ve en di şe si ta şı ma-
la rı na, iş çi sen di ka la rı nın ve üye le ri nin 
da ya nış ma sı nın za yıfl a ma sı na ve iş çi le rin 
da ha dü şük üc ret ile da ha faz la ça lış ma la-
rı na yol açar. Uzun sü re iş siz ka lan la rın işe 
dön me si ya da iş pi ya sa sı na ka tı lı mı çe şit li 
ne den ler den do la yı za man ala ca ğı gi bi, ki-
mi za man ila ve har ca ma lar ya pıl ma sı nı da 
ge rek ti rir.
Yük sek ve sü rek li iş siz lik top lum da mo-
ral bo zuk lu ğu na ve umut suz lu ğa ne den 
olur. Bu du rum, dev le tin uzun dö nem de 
iyi leş tir me ya pa ca ğı iz le ni mi yok sa da ha 
da de rin le şir; kro nik hu zur suz lu ğa, si ya si 
ve eko no mik is tik rar sız lı ğa ve do la yı sıy la 
ulu sal gü ven li ğin teh dit edil me si ne ka dar 
va rır. İş siz lik bir yan dan top lum da ger gin-
li ğin ve hu zur suz lu ğun art ma sı na, di ğer 
yan dan mil li yet çi lik duy gu su ile göç le ge-
len le re kar şı bir an ti pa ti nin yük sel me si ne 
ne den olur. Yük sek ve uzun sü re li iş siz lik, 
ül ke nin say gın lı ğı nı hem va tan daş lar hem 
de ulus la ra ra sı top lum nez din de azal tır.
İş siz lik ile be ra ber or ta ya çı kan yok sul luk 
ve aç lık iç gö çü te tik ler. Kent ler de iş siz lik 
do la yı sıy la ai le ya pı sın da hız lı de ği şim ler 

ya şa nır. Tür ki ye’de kent sel iş siz lik ora nı-
nın kır sal iş siz li ğin üze rin de çık ma sı bu 
so ru nu çar pı cı bir şe kil de or ta ya ko yu yor. 
(Ni	te	kim	 TÜ	İK	 Ha	ne	hal	kı	 İş	gü	cü	 Araş-
tır ma sı’na gö re, “2010 Ocak” dö ne min de 
kent ler de iş siz lik %16,5 iken kır da %10,3 
idi.) Bu da en dü şük ge lir gru bun da yer 
alan kır sal ke sim de ya şa yan la rın, en yük-
sek ge lir di li min de ki kent li in san la rın 
tü ke tim ve ya şam ka lıp la rı nı tak lit et me-
le ri ne ne den olu yor. Fark lı ya şam ka lıp la-
rı nı tak lit eden ve eko no mik ola rak ai le yi 
olum suz et ki le yen dav ra nış lar, iş siz li ğin 
yol aç tı ğı yok sul luk so nu cu or ta ya çı kan 
bo şan ma lar ve geç ev len me, ai le ku ru mu 
üze rin de olum suz et ki ler ya pı yor. Şöy le ki, 
is ta tis tik ler 15-24 yaş gru bu na gi ren her 
dört genç ten en az bi ri nin iş siz ol du ğu nu 
gös te ri yor. Bu da ai le de ve top lum da yoz-
laş ma ya ve çal kan tı la ra ne den olu yor. İş-
siz li ğin ai le üze rin de ki bir baş ka olum suz 
et ki si de ço cuk la rın, ge lir ye ter siz li ği ne-
de niy le ye ter siz bes len me le ri ne ve sağ lık 
hiz met le rin den ye te rin ce ya rar la na ma ma-
la rı na ila ve ten, ai le içi şid det ve hu zur suz-
lu ğun art ma sı na ve ço cuk la rın psi ko lo ji le-
ri nin bo zul ma sı na ne den ol ma sı.
Özel lik le eği ti mi ni ta mam la yıp iş ha ya tı na 
gir mek is te yen bi rey le rin kar şı laş tık la rı iş-
siz lik ris ki, top lum sal bir trav ma ya dö nüş-
me eği li min de. İş siz li ğin yol aç tı ğı sos yal 
so run lar ço ğu za man eko no mik so run-
lar dan da ha da ağır olu yor. İş siz li ğin top-
lum da ya rat tı ğı bu de rin et ki le ri ön le me-
nin en et ki li yo lu, iş siz li ği azalt mak tır. Kı sa 
va de de iş siz ka lan la rın iş siz lik si gor ta sı ve 
sos yal yar dım lar ile sos yal ko run ma sı sağ-
lan ma lı; uzun va de de bu ko ru ma, iş siz li ği 
azal tan ve yok sul lu ğu or ta dan kal dı ran, 
ha ne hal kı kom po zis yo nu na du yar lı bir as-
ga ri ge lir des te ği ni kap sa ma lı dır. Ak si tak-
dir de top lum da cid di sos yal çal kan tı lar ve 
bu na lım lar or ta ya çı ka bi lir 
Anlayış, Mayıs 2010

1  m a y ı s  k u t l a m a l a r ı  a r t ı k  t a k s i m’d e



266

m a y ı s  1 0

Dünya bir haftadır Türkiye ile Brezilya’nın 
aracılık ettiği İran’ın nükleer programı ile 
ilgili varılan anlaşmayı konuşuyor. Geçen 
hafta bütün gazetelerin ilk sayfaları bu ha-
berle ve Başbakan Tayyip Erdoğan, İran 
Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecat ve 
Brezilya Başkanı Lula de Silva’nın elele fo-
toğrafları ile doluydu. Dünyada tam anla-
mıyla sürpriz yaratan anlaşma, önce coşku 
ardından da şaşkınlıkla karşılandı. Başını 
ABD’nin çektiği BM Güvenlik Konseyi’nin 
(BMGK) Batılı üyeleri ve Almanya varılan 

anlaşmanın çözüm olmadığını söyleyerek 
yaptırımlar konusunda çalışmaya devam 
edeceklerini açıkladı. Peki neden bir yan-
dan büyük başarı olarak görülen bu anlaş-
ma, bir yandan da reddediliyor?
17 Mayıs Pazartesi günü Türkiye, Brezilya 
ve İran tarafından kamuoyuna duyurulan 
anlaşmanın hemen sonrasında Türkiye’nin 
uzun zamandır İran üzerine yoğunla-
şan diplomasi çabalarının nihayet ilk cid-
di meyvesini verdiği yorumları yapılmaya 
başlanmıştı. Ancak açıklama yapıldıktan 

iran ile uranyum takası anlaşması
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İran ve Batılı ülkeler arasında uranyum takasını sağlamak amacıyla 17 Mayıs’ta Türkiye, 
Brezilya ve İran’ın hazırladığı formüle bağlı olarak uranyum takas antlaşması imzalandı. 
Antlaşma, Türkiye’de yapılacak olan takas ile İran’ın zenginleştirilmek üzere uranyum ver-
mesini ve uranyumun zenginleştirildikten sonra İran’a verilmesini öngörüyor. İmzaların 
atılmasından sonra İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Batılı ülkeleri yeniden müzakere 
yapmaya çağırırken, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise bu anlaşma ile İran’a yeni yaptırımlar 
uygulamaya gerek kalmadığını belirtti. Batı ülkelerinin endişeleri anlaşmaya rağmen de-
vam ederken, Türkiye ve Brezilya diyalog ve diplomasi yoluyla uluslararası toplumda gü-
ven ortamı oluşturmak gerektiğini vurguluyor.

SETA YORUM

ABD Türkiye’nin 
Gölgesinde Kaldı 
Türkiye ile Brezilya arasında İran meselesi minvalinde oluşan işbirliği, Batı’ya kar-
şı skor yapma derdinde olan geçici ve yüzeysel bir paslaşma olmadığını ispat ede-
rek, ciddi içeriğe sahip bir koordinasyon ve yardımlaşmanın temellerini atmıştır.
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hemen sonra, Beyaz Saray’dan pazartesi sa-
bahı yapılan açıklama, varılan anlaşma ko-
nusunda oluşacak iyimser havanın çok sür-
meyeceğine işaret ediyordu. Beyaz Saray 
basın sözcüsünün yaptığı açıklama Türki-
ye ve Brezilya’nın çabalarının takdir edildi-
ği ancak varılan anlaşmanın İran tarafın-
dan verilmiş bir sözden ibaret olduğuydu.
Dolayısıyla Amerika İran’ın Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEK) yapaca-
ğı resmi başvuruyu bekleyip, başvurunun 
içeriğine göre bu anlaşmayı değerlendire-
cek idi. Fakat daha da önemlisi Beyaz Sa-
ray aynı anda İran’a yaptırımlar konusunda 
çabalarına devam edeceğini vurguladı. Zira 
hemen 18 Mayıs Salı günü de Dışişleri Ba-
kanı Clinton yaptırımlar için ellerinde bir 
metnin bulunduğunu ve Rusya ile Çin’in 
de Birleşmiş Milletler nezdinde İran aley-
hine alınacak bir kararı destekleyecekleri-
ni açıkladı. Şimdiki halde, Amerika Tür-
kiye ve Brezilya’nın son derece ciddi katkı-
larıyla ulaşılan anlaşmayı çok önemsemi-
yor gözüküyor ve yaptırımların Birleşmiş 
Milletler’de kabul edilmesi için ciddi çaba 
harcayacak gözüküyor.

ABD neden uzlaşmaz?
Bugünkü gelinen noktada Amerika’nın uz-
laşmaz tavrıyla ilgili birkaç neden gösteri-
lebilir. Bu sebeplerden en önemlisi İran’ın 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun 
(UAEK) Nükleer Silahların Yayılması-
nı Önleme Anlaşması’nı (NPT) imzalayan 
üye ülkelerden beklediği uranyum zengin-
leştirme sürecinin tam açıklığı ilkesine ri-
ayet etmemiş olması. İran ise NPT’ye üye 
ülkelerin nükleer zenginleştirme hakları-
nın olduğu maddesinin altını çizerek bunu 
ulusal bir hak olarak gördüğünü ifade edi-
yor. Buna karşın, Amerika zenginleştirme 
sürecinin tamamıyla şeffaf bir biçimde ol-
ması gerektiğini vurgulayarak, İran’ın ya-
kınlarda ortaya çıkan uluslararası toplum-
dan gizlediği nükleer tesisten, dolayısıy-
la İran’ın verdiği sözlere güvenilemeyece-
ğinden dem vuruyor. İran geçmişte uran-
yum zenginleştirme sürecinde geçmişte 
tam açıklık ilkesine riayet etmediği zaman-
lar oldu. Ancak İran’ın bu tavrında İran’ın 
iç siyasetindeki çalkalanmalarının önemli 
bir rolü olduğu yadsınmamalı. Bu anlam-
da Amerika’nın tezinin ilk maddesi ulusla-
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rarası topluma karşı İran’ın şeffaflık ilkesine 
riayet etmemesi olarak özetlenebilir.

‘Dondur dondur’ formülü
İkinci madde ise İran ile halihazırda yapı-
lan anlaşmanın içeriğinin 2009’un Ekim 
ayında şekillendirilmiş olması. Hatırla-
nacağı üzere, 2009 Ekim’inde P5+1 ta-
bir edilen ülkeler (BMGK daimi üyeleri 
ve Almanya) İran’ın nükleer programının 
durdurulması konusunda İran’a “dondur-
dondur” (freeze-freeze) formülüyle somut 
bir öneride bulunmuşlardı. Buna göre, İran 
uranyum zenginleştirme faaliyetlerini don-
duracak bunun karşılığında da İran’a karşı 
yaptırım çabaları da dondurulacaktı. Bu şe-
kilde, diplomatik çabaların sonuç alabilme-
si için zaman kazanılmış olacaktı.
İran bu öneriyi uranyum zenginleştirme-
sinin ulusal bir hakkı olduğunu belirterek 
reddetti. P5+1 ülkeleri bu sırada aslında 
İran’a gereksiz ve aceleci bir biçimde İran’ın 
iç dengelerini gözetmeyerek baskı uygulu-
yordu. İran henüz yeni seçimlerden çıkmış 
ve henüz iç dengelerini oturtamamıştı. Bu 
öneriyi reddeden İran şimdi yeni yaptırım-
larla tehdit ediliyordu.
Bunun üzerine UAEK’nın eski başkanı Mu-
hammet El-Baraday’ın hazırladığı, daha 
çok güven artırıcı bir formül olarak şekille-
nen uranyum takası gündeme geldi. Bu for-
müle göre, İran Rusya ve Fransa’ya düşük 
seviyede zenginleştirilmiş uranyumunu ve-
rip yaklaşık bir sene sonra yüksek seviyede 
zenginleştirilmiş olarak geri alacaktı. Geri 
aldığı uranyum çubuklarını nükleer silah 
yapımında kullanılması mümkün olmadı-
ğı için uranyum takası karşılıklı güvenin 
gelişmesi için bir adım teşkil edecekti. Bu-
nun P5+1 açısından anlamı İran’ın nükleer 
programının yavaşlatılması ve müzakereye 
daha fazla zaman kalmasıydı. İran için an-
lamı ise elinde artık tükenmek durumun-
daki yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 
ve Tahran Araştırma Laboratuarı’nda kan-
ser hastaları için kullanılan ve artık bitmek 
üzere olan zenginleştirilmiş uranyum ih-
tiyacını karşılamaktı. Bu formül de İran’ın 

Rusya ve Fransa’ya güvenmemesi yüzün-
den gerçekleşmedi zira İran’ın, geçmişte 
özellikle Fransa’nın İran mal varlıklarına el 
koymasından dolayı, uranyumun kendine 
döneceğinden ciddi kaygıları vardı.
Bu başarısız girişimlerden sonra Türkiye 
İran’la sürekli Amerika’yı da bilgilendirerek 
diplomatik görüşmeler yapmaya başladı. 
Türkiye bölge barışı ve istikrarı için İran’a 
karşı yaptırımların hem etkisiz ve hem de 
güven zedeleyici olacağını savunarak dip-
lomatik araçların sonuna kadar kullanıl-
ması gerektiğini defaatle belirtti.

Türkiye diplomasisi
Epeydir süren görüşmeler İran’ın geçen 
senenin Ekim ayındaki şartları uranyu-
mun İran’ın güvenebileceği bir ülke olan 
Türkiye’de kalmasını kabul etmesiyle so-
nuçlandı. Yapılan anlaşmaya göre İran elin-
deki düşük seviyede zenginleştirilmiş uran-
yumun başka bir ülkeye gönderilmesini ilk 
defa kabul etti. Bunun karşılığında da Tür-
kiye karşılıklı güven tesisi adına verilecek 
uranyumun İran’ın talebi üzerine İran’a he-
men geri verileceğini taahhüt etti. Türkiye 
El-Baraday’ın önerdiği anlaşmanın temel-
de ruhunu koruyan ama daha da önemli-
si diplomasinin İran konusunda işe yaraya-
bileceğini ispatlayan bir anlaşmanın mima-
rı olmuş oldu.
Türkiye adına diplomatik bir zafer olarak 
telakki edilmesi gereken bu anlaşma Ame-
rika tarafından önemsiz gösterilmeye ça-
lışılıyor. Amerika geçen yılın Ekim ayın-
dan beri İran’ın uranyum zenginleştirme 
faaliyetlerinin devam etmesi hasebiyle ha-
len elinde o zamankinden çok daha faz-
la zenginleştirilmiş uranyum bulunduğu-
nu dolayısıyla İran’ın elindeki uranyumun 
tamamını bu anlaşmaya dahil etmediği-
ni söylüyor. Bu şekilde, Amerika bu anlaş-
manın İran’ın daha önce de sergilediği bir 
nevi “ayak oyunu” olduğunu savunmak-
ta. Amerika İran’ın ilk defa elindeki uran-
yumu başka bir ülkeye göndermeyi kabul 
etmiş olmasının İran için ne kadar önem-
li bir aşama olduğunu yadsıma eğiliminde 
görünüyor.  
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İnisiyatif alan kazanıyor
Türkiye uzun zamandır İran’a yaptırımlar 
ve silah kullanımı tehditleriyle yaklaşılma-
sının bölgesel barış ve istikrar için son de-
rece zararlı olduğunu savunmakta. Bu bağ-
lamda yapılan anlaşma Türkiye’nin bölge-
sel barış için yalnızca bir seyirci olmayıp 
aktif bir şekilde çaba gösteren ve dikkate 
alınması gereken önemli bir bölgesel ak-
tör olduğunu gösterdi. Hem Türkiye hem 
de Brezilya bölgesel güvenliği ilgilendiren 
konularda bölgesel güç olma yeteneklerini 
ve bir anlamda rüştlerini ispatlamış oldu. 
Amerika’nın bölgesel sorunları çözme ye-
teneğinin ciddi oranda zaafa uğradığı da 
aşikar olmuştur. Eğer Amerika bu anlam-
da Türkiye ve Brezilya gibi güçlerle birlikte 
hareket etmez ve sertlik yanlısı tavrını sür-
dürürse, bölgede daha da fazla itibar kay-
bına uğrayıp Bush yönetiminin mirası olan 
meşruiyet krizi daha da derinleşecektir.
Diğer bir önemli nokta da Türkiye olmak-
sızın bölgesel sorunların çözümlerinin çok 
zor olmasıdır. İran örneğinde berraklaştığı 
üzere, Türkiye bölge ülkelerinin güvenebi-
leceği saygın bir ülke konumuna gelmiştir. 
Türkiye komşuları tarafından tehdit olarak 
değil de barış ve istikrar için özellikle gü-
venlik sorunlarının çözümlenmesinde gü-
venilir bir ülke olduğunu göstermiştir. Son 
zamanlarda, Türkiye çıkar ve tehdit üzerine 
değil karşılıklı saygı ve diplomasi üzerine 
kurulu bir uluslararası düzenin hararetli bir 
savunucusu olarak öne çıkmaktadır. Böyle-
likle, Türkiye inisiyatifini barış ve istikrar-
dan yana kullanarak barış ve adalete dayalı 
yeni bir küresel düzenin kurulmasında na-
sıl bir rol oynayabileceğini göstermiştir.
Türkiye sürece Brezilya’yı dahil ederek ba-
rışın sağlanması konusunda kazanılacak 
krediyi	 paylaşabileceğini	 göstermiştir.	 Ül-
kelerin barış tesisi konularında uluslararası 
kamuoyunda kendilerine pay çıkarma ça-
basında oldukları bir uluslararası sistemin 
varlığı dikkate alındığında, Türkiye’nin iyi 
niyetli çabaları Brezilya ile de yeni bir iş-
birliğinin imkanlarını açmıştır. Bu anlam-
da yeni bir işbirliği alanı olarak Güney At-

lantik işbirliği alanının tesis edilmesinin ilk 
adımları da atılmış oldu. Türkiye ile Bre-
zilya arasındaki İran meselesi minvalin-
de oluşan işbirliği, Batı’ya karşı skor yapma 
derdinde olan geçici ve yüzeysel bir paslaş-
ma olmadığını ispat ederek, ciddi içeriğe 
sahip bir koordinasyon ve yardımlaşmanın 
temellerini atmıştır.

ABD’nin itibarı zedelenir
Bu süreç P5+1 tabir edilen ülkeler arasında 
ciddi bir bütünlük olmadığını göstermiştir. 
Amerika’nın önümüzdeki Kasım ayında-
ki senatörlük seçimlerinde belli kesimlerin 
desteğini kaybetmemek için de ısrar ettiği 
İran’a karşı yaptırımlar Rusya ve Çin tara-
fından tabiri caizse “sulandırılmıştır.” Gü-
venlik Konsey’ine sunulması için çaba har-
canan yaptırım paketinden Rusya ve Çin’in 
isteği üzerine İran’a silah satışının bir kıs-
mı ve enerji ile petrol ticareti yaptırımla-
rın dışında bırakılmaktadır. Bundan son-
ra, Amerika’nın benzer durumlarda Rusya 
ve Çin’i ikna etme kabiliyeti ciddi bir yara 
almıştır. Amerika uluslararası kamuoyuna 
diplomasiye yeterince şans vermediği izle-
nimini verdiği için, bundan sonra Güven-
lik Konsey’inden oybirliğiyle karar çıkara-
bilmesi daha da zor olacaktır. Bu anlamda 
Amerika ciddi anlamda güven kaybına uğ-
ramıştır.
Özellikle barışçıl amaçlarla uranyum zen-
ginleştirmenin NPT’ye üye ülkelerin bir 
hakkı olduğu ilkesinin pratikte uygulan-
mıyor olduğu izlenimi Amerika’nın itibarı-
nı zedelemektedir. Dolayısıyla uluslararası 
anlaşmalarla garanti altına alınmış barışçıl 
amaçlı uranyum zenginleştirme hakkı ko-
nusunda şüpheler doğmuştur.
Ayrıca uranyum zenginleştirmesi konu-
sunda koyulan yüzde 20 limiti Ulusla-
rarası Atom Enerjisi Kurumu’nun koy-
muş olduğu bir sınır olmamasına rağmen, 
Amerika’nın bunu şart olarak öne sürmesi 
de Amerika’nın Birleşmiş Milletler’deki iti-
barını sarsmaktadır 
Açık Görüş, 23 Mayıs 2010
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SETA YORUM

Multilateralism in Foreign 
Policy and Nuclear Deal

Since September 11, 2001, America’s for-
eign policy and the future of the global 
system have occupied a central place in 
current international affairs debates. The 
neocon arguments became increasingly 
influential during the last years of the Clin-
ton administration and found resonance in 
the Bush administration. In the aftermath 
of the 9/11 events, both the ideological ar-
guments and the excuses were in place for 
the realization of the neocon project. This 
period witnessed the deterioration of al-
ready weakened international institutions 
and the “global order.” The end results 
were, among other things, the invasions 

of Iraq and Afghanistan as well as the tacit 
support for the Israeli attacks on Lebanon 
and Gaza. The overall political cost of all 
these policies was roundly criticized by 
many and analyzed as the paramount ex-
ample of American “unilateralism.”
The United States has entered into six dif-
ferent wars since the fall of the Berlin Wall. 
Its involvement in wars in Panama, Soma-
lia, Kosovo, Afghanistan, and Iraq (twice) 
has shown that the US has become more 
of a force causing frictions than fostering 
mutual understanding appropriate for the 
nature of the post-Cold War global system. 

In the aftermath of the 9/11 events, both the ideological arguments and the excus-
es were in place for the realization of the neocon project. This period witnessed the 
deterioration of already weakened international institutions and the “global order.”

TAHA ÖZHAN
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Towards the end of the second term of the 
Bush administration, similar criticisms 
and perspectives began to be offered by 
prominent American thinkers, politicians, 
and in military circles that centered around 
three major issues: 1) multi-polarity and 
multilateralism; 2) emerging powers; and 
3) post-America. These discussions were 
further encouraged by Obama’s election to 
the American presidency, which appeared 
as an influential and inspiring factor for 
the establishment of a new and different 
approach to the changing global order.
Obama came to power strongly utilizing 
the rhetoric of change. There was an ex-
pectation, both domestically and interna-
tionally, that he was going to follow a very 
different route from that of the Bush ad-
ministration. Although he started off his 
administration having to be a spectator to 
the Israeli attack on Gaza, Obama under-
lined that his administration’s attitude in 
dealing with global problems was going to 
involve more dialogue and a more demo-
cratic approach. Especially on the issues 
of Iran, Afghanistan, and Iraq, he pledged 
that he was going to stay away from the 
previous administration’s approach and 
policies. However, he first had to take a 
step backwards on the Afghanistan issue, 
and then, he let the Iraq issue take on an 
unclear course. The Obama administra-
tion’s approach to the Iran issue is now 
swinging in the opposite direction after 
Iran accepted the IAEA’s October 2009 of-
fer on a fuel-swap through the recent dip-
lomatic efforts of Brazil and Turkey.        
Since its election to the UN Security Coun-
cil as a non-permanent member, Turkey 
has been conducting serious diplomatic 
efforts with Iran. Turkey and Brazil, whose 
involvement was particularly visible dur-
ing the Nuclear Summit in Washington, 
DC last month, brought the IAEA’s offer to 
the Iranians once again. Iran agreed to the 
Vienna Group’s former offer by accepting 
that Iran give 1,200 kilograms of its low 

enriched uranium (LEU) to Turkey. This 
step was considered a very serious one by 
specialists closely following the nuclear 
negotiations. But instead of responding 
positively to the agreement, the US seems 
fixated on making sanctions against Iran 
a reality. In order to render this agree-
ment irrelevant, questions were raised on 
a number of issues. These questions seem 
to focus on the quantity of LEU Iran might 
possess other than the 1,200 kilograms to 
be sent to Turkey and on the fact that Iran 
does not pledge to discontinue its nuclear 
enrichment program through this agree-
ment. While there are certainly aspects 
of this agreement that may need closer 
scrutiny and further discussions, it none-
theless signifies an important achievement 
of diplomatic efforts, the importance of 
which the Obama administration has em-
phasized repeatedly with respect to many 
international issues and global challenges. 
One would expect that an Obama admin-
istration, which fought tooth and nail to 
pass health care reform through Congress, 
might replicate such persistent negotia-
tions on the issue of Iran as well. Obama 
sought common ground with the Republi-
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cans in the Congress by revising the health 
reform bill many times. It was only when 
all efforts failed to reach an agreement that 
the Obama administration moved forward 
with the legislation. It should be unneces-
sary to remind the Obama administration 
that a similar approach could be useful in 
international relations and in resolving in-
ternational conflicts. The Obama adminis-
tration’s current attitude that unnecessar-
ily closes the door to a solution through 
negotiations exacerbates global inequities 
instead of tempering them.
Turkey and Brazil’s efforts did not contrib-
ute only to the solution of the Iranian nu-
clear issue in particular. They also opened 
a door to overcome the inefficiencies of 
international institutions and the general 
global legitimacy crisis in the post-Cold 
War context more generally. They con-
tributed directly to debates over emerg-
ing powers, a multi-polar and multilateral 
world, and post-America. If a new interna-
tional system is to be established and the 
economic and political problems in the 
current system are to be solved, diplomacy 
on the Iran nuclear issue could constitute 
a milestone. Turkey has been focusing its 
efforts on establishing a regional system 
based on a “zero-problem-with-neigh-
bors” policy. Turkey has created a ‘road-
map’ that could guide diplomatic efforts 
with regard to the the crisis over Iran, as 
well as the situation in Iraq and on Israel-
Palestine.
Turkey’s diplomatic success in the Iranian 
nuclear issue brings us to a central ques-
tion. Turkey and Brazil have contributed 
positively to a demanding issue by secur-
ing the agreement of Iran on the demands 
of the international community. In this 
way, a concrete first step has been taken 
against the possibility of Iran’s acquisition 
of nuclear weapons. But this begs another 
pressing question: will the first step taken 
against Iran’s acquisition of nuclear weap-

ons by the international community be 
followed by measures against Israel’s exist-
ing nuclear stockpiles? If the answer is no, 
then it would be legitimate to talk about 
the impossibility of creating a stable re-
gional architecture of non-proliferation in 
the Middle East. If Iran has agreed to ex-
change its own uranium, the international 
community should legitimately expect the 
Obama administration to enforce such 
standards universally.
The door of dialogue and negotiation 
opened by the Turkish and Brazilian efforts 
should not be closed by embargo mea-
sures. Such a step would not only damage 
the search for an equitable global system 
but also bring about serious consequences. 
In the past, sanctions have not been suc-
cessful where tried, whether against Iran, 
North Korea, or Iraq. At the same time, 
the United Nations sanctions in the pres-
ent become meaningless as the US waters 
down the measures just to ensure Russian 
and Chinese acquiescence. Yet nor are the 
consequences of sanctions on Iran even 
well thought out-how would the regional 
picture, notably in Iraq and Afghanistan, 
be adversely affected by such designs?
The Obama administration that came 
to power with the slogan of change can-
not sustain its rhetoric by pursuing poli-
cies at the UN consistent with those of 
the Bush administration. Turkey did not 
only achieve an opportunity for Iran to 
reach out to the international community 
through its diplomatic efforts, but also 
provided the Obama administration with 
a true opportunity to realize the promise 
of its positive discourse. The benefit of 
taking advantage of this opportunity far 
outweighs the cost of wasting it. At a time 
when Obama speaks of a “model partner-
ship” with a country like Turkey, it would 
be in everyone’s interest if Obama followed 
the example set by his ally in Ankara 
ForeignPolicy.com, 3 Haziran 2010
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chp’de beklenmedik lider değişimi
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0 Deniz Baykal’a ait olduğu iddia edilen gizli çekilmiş görüntülerin internette yayınlanma-

sından sonra 10 Mayıs’ta Baykal CHP genel başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Bu ge-
lişmelerin ardından lidersiz kalan partideki fetret devri uzun sürmedi ve 17 Mayıs’ta CHP 
Grup Başkanvekilli Kemal Kılıçdaroğlu, 22–23 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
33. Olağan Genel Kurultay’da CHP genel başkanlığına aday olacağını bildirdi. 22 Mayıs’ta 
Genel Kurultay’da yapılan oylama sonucunda 1249 delegeden 1189’unun oyunu alan Kı-
lıçdaroğlu CHP genel başkanı oldu. 

SETA YORUM

Bu Kaçıncı CHP? 
En az üç CHP ve liderinden bahsetmek mümkün. Her bir CHP ve lideri, 
Türkiye’nin farklı bir tarihsel evresine, demokratik serüvenin ve toplumsal 
dönüşümün farklı bir dönemine tanıklık etti.

HATEM ETE

Türkiye, Anayasa değişiklikleri paketinin 
Meclis’te oylandığı son tura kilitlenmiş-
ken, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la 
ilgili internet sitelerine düşen görüntü-
ler, siyasetin gündemini bir anda değiş-
tirdi. Olaya ilişkin tartışılacak çok un-
sur var: kişilerin siyasal konumları, kase-
tin zamanlaması, özel hayat mahremiye-
tinin ihlali, siyasetin komplolarla yeniden 
tanzimi, vb. Her şeyden önce, komplonun 
Deniz Baykal’ın genel başkanlığını, bu 
dolayımla da CHP’yi hedef aldığına kuş-

ku yok. Zaten komplonun ilk sonucu da 
bu oldu. Deniz Baykal, CHP Genel Baş-
kanlığından istifa etti. CHP kurultayına 
iki hafta kala, genel başkanının koltuğu-
nu hedef alan komplonun gerçekleşmesi 
ve istediği neticeyi alması, ister istemez, 
CHP’nin bundan sonraki siyasal çizgisiy-
le ilgili tartışmaları diğer tartışma başlık-
larından daha önemli kılıyor. Bu nedenle, 
öncelikle, Baykal’ın CHP ve Türkiye siya-
setindeki mirasını değerlendirmekte ya-
rar var.
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Üç dönem, üç lider, üç CHP

CHP, Türkiye’nin ilk ve en köklü partisi-
dir. Cumhuriyetin kurucu ve kurumsal-
laştırıcı partisi olması, CHP’yi Türk siya-
sal hayatının bütün kritik dönemeçlerin-
de önemli bir aktör kıldı. Rakibi olan sağ 
partilerin darbe dönemlerinde kapatılma-
sı, CHP’yi neredeyse her dönemde, Türk 
siyasal hayatının sabit değişkeni haline ge-
tirdi. Sağ partilerin kapanma sonrasın-
da yeniden kurulurken isim, lider ve kad-
ro değiştirmesi, CHP’yi de önemli oranda 
değişikliğe uğrattı. Bu çerçevede, en az üç 
CHP ve liderinden bahsetmek mümkün. 
Her bir CHP ve lideri, Türkiye’nin fark-
lı bir tarihsel evresine, demokratik serüve-
nin ve toplumsal dönüşümün farklı bir dö-
nemine tanıklık etti. Bu dönemselleştirme-
leri, CHP’nin devlet-toplum sarkacında-
ki pozisyonu, bürokrasi ile ilişkisi ve siya-
set yapma tarzı çerçevesinde analiz etmek-
te yarar var.

İsmet İnönü CHP’si

CHP, Atatürk önderliğinde kurulduysa da 
esasında İnönü’nün partisiydi. Misyonu, 
Cumhuriyeti kurumsallaştırmak, devrim-
leri yerleştirmek ve devleti Kemalist dü-

şünceye inanan bir sınıfa (bürokrasiye ve 
aydın sınıfına) sahip kılmaktı. Muhalefetin 
olmadığı bu tek-partili yıllarda İnönü’nün 
CHP’si bir programı olan ve bu programı 
muhalefetin yokluğunda topluma ve dev-
lete, çoğu zaman zorla, uygulayan bir öncü 
partiydi. Bu çerçevede, CHP, toplumsal di-
namiklerin nabzını tutan, bu nabza göre si-
yaset üreten bir parti olmaktan öte, toplum 
için bir projesi olan ve bu projeyi zorla da 
olsa topluma dayatan bir partiydi. Çok par-
tili hayatın başlaması ve 1950’de CHP’nin 
iktidarı kaybetmesiyle, İnönü’nün CHP’si 
siyaset ve toplumla karşılaşmak zorunda 
kaldı. Toplumun nabzını tutan, kent mer-
kezlerinde bir öncü kadro oluşturmaktan 
öte kırsalın dertlerine deva bulan bir para-
digmayla siyaset yapan DP’nin varlığında 
CHP kendisini değiştirmeye çalıştı.
asım Gülek’in genel sekreterliğinde, hem 
parti gençleştirilmeye çalışıldı hem de ye-
relde örgütlenmeye ve yerelle bağları güç-
lendirmeye ağırlık verildi. İnönü’nün 
CHP’si, 27 Mayıs müdahalesinin aydın-
bürokrasi ittifakına siyasal şemsiye işlevi 
görüp devlet-toplum sarkacındaki pozis-
yonunu korusa da, çok partili hayatın ge-
reklerine ve DP’nin siyasal hayata kazan-
dırdığı yeni dinamiklere bigâne kalmadı. 
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1965’ten sonra DP’nin değiştirdiği sosyo-
lojik dinamikler ve AP’nin bayraktarlığı-
nı devraldığı ekonomik kalkınma politika-
larıyla İnönü’nün CHP’si, değişim sancısı-
nı daha güçlü bir şekilde hissetmeye baş-
ladı. Köklü ekonomik, toplumsal ve kültü-
rel dönüşümün yaşanmaya başladığı, kır-
dan kente göçün toplumsal yapıyı ve siya-
setin kodlarını değiştirdiği, soğuk savaş di-
namiklerinin siyasetin önceliklerini belir-
lediği bu dönemde, CHP hem ideoloji ve 
programını hem de liderini değiştirmekle 
yüz yüze kaldı. İnönü’nün değişime diren-
mesi, koltuğunu Ecevit’e karşı kaybetmesi-
ne yol açtı.

Merkez sağ’da örgütlenen Demirel’in 
AP’sine ve radikal solda örgütlenen TİP’e 
karşı ortanın solunda konum alan Ece-
vit, İnönü’nün CHP’sini yeni baştan revize 
etti. Kırdan kente göçün tetiklediği radikal 
toplumsal değişime, yoksulluk ve eşitsiz-
liğe duyarlı, 1961 anayasasıyla kurumsal-
laşan bürokratik vesayete karşı millet ira-
desinin sözcülüğüne aday, soğuk savaşın 
Türkiye’ye giydirdiği uluslar arası konuma 
itiraz eden yepyeni bir CHP yaratıldı. Ece-
vit, İnönü’nün CHP’sinden radikal kopuş-
lar gerçekleştirdiği bu dönemde, çok par-
tili hayat boyunca CHP’nin alabildiği/ala-
bileceği en yüksek oy oranlarına ulaştı ve 
CHP’nin toplumsal algıdaki konumunu 
değiştirmeyi başardı. İnönü’den Ecevit’e, 
devletin sözcüsü bir parti olmaktan toplu-
mun sözcüsü bir parti olmaya dönük ya-

şanan bu değişim, CHP’nin toplumsal di-
namiklere duyarlı sağlıklı bir parti oldu-
ğunun göstergesi oldu. Yetiştirdiği, yetki-
lendirdiği ve iktidara taşıdığı bürokrasiye 
karşı toplumun yanında savaş vermekten 
çekinmeyen Ecevit’in CHP’si, Türkiye’nin 
geçen zamandaki değişim ve dönüşümü-
nü doğru okuduğunu ve bu okumanın ge-
reğini yerine getirmekten geri durmadığı-
nı gösteren bir kararlılıkla siyaset yaptıkça 
CHP’yi de büyüttü, farklı toplumsal kesim-
lerle buluşturdu ve küstürdüğü toplumla 
tekrar barıştırdı.  

Kara Oğlan tarzı siyaset
12 Eylül müdahalesinden sonra, 1980 ön-
cesi liderlerin ve partilerin siyaset yasak-
lı hale gelmesiyle, CHP’nin ve Ecevit’in 
siyasal mirasına konmaya çalışan birden 
çok siyasal parti kuruldu. 1980’li yıllar, 
‘sosyal demokrat’ (İnönü) ve ‘demokratik 
sol’ (Ecevit) partilerin 1980 öncesindeki 
CHP’nin toplumsal mirasına sahip çıkma 
savaşıyla sürdü. Ancak sürdürülen müca-
deleye rağmen, CHP’nin kimliği ve siyaset 
çizgisi ekseninde bir okuma yapıldığında, 
1980 sonrası dönemde, merkez sağa kar-
şı en güçlü sol parti olarak CHP’nin yerini 
alabilecek partinin, İnönü önderliğindeki 
SHP olduğunu söylemek mümkün. SHP, 
1980 öncesindeki Ecevit’in CHP’sine ben-
zer bir şekilde, devlet-toplum geriliminde 
toplumdan yana tavır aldı ve toplumsal de-
ğişimlere ve siyasal kimliklere duyarlı bir 
siyaset tarzı yürüttü. CHP, 12 Eylül döne-
minde kapatılan partilerin aynı isimle tek-
rar açılabilmelerini sağlayan yasal düzen-
lemeyle, İnönü karşısında girdiği başkan-
lık yarışını kazanamayan Deniz Baykal’ın 
öncülüğünde, 1979 yılındaki delegeleriyle 
toplanarak 1992’de yeniden kuruldu. 1992-
1995 dönemin siyasal gündemini esir alan 
siyasal kimlikler ve çetelerle mücadele gibi 
başlıklarda özgürlüklerden ve şeffaflıktan 

1980’li yıllar, ‘sosyal demokrat’ 
(İnönü) ve ‘demokratik sol’ (Ece-
vit) partilerin 1980 öncesindeki 
CHP’nin toplumsal mirasına sa-
hip çıkma savaşıyla sürdü.”

“  
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yana siyaset uygulayan Baykal’ın CHP’si 
özellikle Kürt meselesinde dinamik bir 
performans sergiledi.
17 Ağustos depremi, Öcalan’ın yakalan-
ması ve 28 Şubat sürecinin radikal poli-
tikalarının toplumsal akıl üzerinde cid-
di bir travma oluşturduğu bir ortamda gi-
rilen 1999 seçimlerinde, baraj altında ka-
lan CHP kuruluşundan beri ilk defa mec-
lise girememiş oldu. Kısa süreli ayrılık-
tan sonra Baykal tekrar başkanlık için gü-
ven tazeledi. Koalisyon hükümetleri ve 
ekonomik krizle yıpranan iktidar ortakla-
rı 2002’de baraj altında kalınca, yeni kuru-
lan AK Parti ve Baykal başkanlığında yeni-
lenen CHP ile Türkiye yepyeni bir siyasal 
döneme girdi.
1992-2002 arasındaki dönemi, Baykal’ın 
CHP’yi konumlandırmak için sık sık prog-
ram değiştirdiği yıllar olarak okumak 
mümkün. Bu dönemde Baykal, Kürt so-
rununa duyarlı olmaktan çetelerle müca-
deleye, temiz siyasetten inançlara duyar-
lı olmaya bir çok siyasal viraj aldı. 2002’ye 
gelindiğinde, Baykal, CHP’ye bugüne ka-
dar bir daha değişmeyecek yeni bir siyasal 
koordinat belirlemiş durumdaydı. Rakip 
sol partinin baraj altında kalmasıyla sol-
da tek başına kalan CHP, Kemalist-sol ta-
banın rakipsiz sözcüsü oldu. 2000’li yılla-
rın CHP’si, 28 Şubat sürecinin izinde, la-
ikliğin ihlal edildiğinden ve rejimin sar-
sıldığından kaygılanan bürokrasi ve yede-
ğindeki toplumsal kesimlerin önceliklerini 
temel siyasal önceliği olarak alan bir parti 
oldu. Böylece, İnönü liderliğindeki ‘Cum-
huriyetin kurucusu CHP’ ve Ecevit’in li-
derliğindeki ‘toplumun sözcüsü CHP’nin 
yanında, Baykal’ın liderliğindeki ‘rejimin 
bekçisi CHP’ yerini aldı.

Rejimi kollama misyonu

Aslında, 2002 seçimlerinin siyasal alanda 
yol açtığı deprem, Türkiye siyasetinin ge-

leceği açısından birçok yol işareti sunu-
yordu. Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 
merkez-sağ ve İslamcı siyasetin baraj al-
tında kaldığı bu seçimlerden gereken der-
si aldı. Yerel ve küresel dinamikleri ve bu 
dinamiklerin yol açtığı yeni toplumsallı-
ğı doğru analiz ederek, içinden geldiği si-
yasal geleneği dönüştürdü. Değişime açık 
seçmen tabanını bir çizgide sabitlemek ye-
rine seçmenini çağın koşullarına uygun bir 
şekilde dönüştürmeyi başardı. Statükoya 
karşı değişimin, bürokratik vesayete kar-
şı millet iradesinin, soğuk savaş koşulları-
nın güvenlik paradigmasına karşı demok-
rasinin derinleştirilmesine olanak sağla-
yan AB sürecinin sözcülüğünü yaptı. Taba-
nının izinde gitmek yerine tabanına hedef 
gösterdi ve tabanını o hedefe razı etti. Böy-
lece, kendisiyle beraber toplumu da dönüş-
türdü. 2002’de, siyasal alan yeni baştan ku-
rulurken Baykal, güçlü ve vizyoner bir li-
derlik göstererek CHP’yi, 28 Şubatçı çizgi-
den uzaklaştırmak suretiyle değişime açık, 
toplumsal barışın arayışında bir parti ha-
line getirme imkânlarına sahipti. Böylece, 
hem bürokrasiyi mevzi savunması siyase-
tinden hem de CHP tabanını değişimi teh-
like gören gereksiz korkularından kurta-
rabilirdi. Ancak, CHP’yi, içinde bulundu-
ğumuz dönemin, devlet-toplum ilişkileri-
ni yeniden kurgulamayı zorunlu kılan ko-
şullarında, devlet aklını temsil edecek bir 
aktör haline getirmek dururken, yarım asır 
önce kazandığı mevzileri kaybetmemek 
yolunda, ülkenin normalleşmesini ve top-
lumsal barışı feda etmeye hazır anakronik 
bir çetenin siyasal sözcüsü haline getirme-
yi tercih etti. Türkiye ve dünya değişirken, 
CHP’yi ve tabanını belli bir düşüncede sa-
bitleştiren ve değişime dirençli kılan bir si-
yaset güttü. Demokratik açılım ve anaya-
sa değişiklikleri gibi konularda, alterna-
tif üreten bir müzakere tarzı yerine toptan 
retçi bir siyaset tarzını benimsedi. Böylece, 
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CHP’ye, seçmenini elinde tutabilmek için 
her türlü siyasal öneriyi ‘rejim bekası’ pa-
rantezinde ele alarak gerilim üreten bir si-
yaset tarzını giydirdi.

Baykal’ın ‘muhteşem’ dönüşü
Yerel ve küresel siyasetin anlamının ve pa-
rametrelerinin değiştiği bu kritik döne-
meçte, Baykal, İnönü gibi bürokrasiye gö-
rev veren, Ecevit gibi yanlış yolda olduğu-
na inandığı bürokrasi ile mücadele eden li-
der olmak yerine, bürokrasinin başlattı-
ğı kavgada sadık bir savaşçı olmayı tercih 
etti. CHP’yi yarattığı ve güçlendirdiği bü-
rokrasiye tabi kıldı. Tabanına hedef göste-
ren bir lider olmak yerine, tabanının gös-
terdiği hedefe ulaşmaya çalıştı. Türkiye’yi 
kuran CHP’yi, büyüyen Türkiye’nin önün-
de bir engele dönüştürdü. Akıntıya kar-
şı kürek çeken 60’ların CHP’sinde liderli-
ğin el değiştirmesi ve böylece partinin ge-
niş kitlelerle buluşması, İnönü’nün yerini 
Ecevit’e bırakmasıyla mümkün olmuştu. 
Bugün akıntıya karşı kürek çeken CHP’de 
bayrağı Baykal’dan devralmaksa doğal yol-
lardan mümkün olmadı. CHP, yenilenme 
arzusu taşıyan sol kesimlerden koptu, de-
ğişimi dillendiren aktörlerini feda etti ve 
statükoyu koruma ekseninde Baykal etra-
fında kenetlenen ‘huzursuz Kemalistlerin’ 
partisi oldu.
Baykal, zaman zaman değişim emarele-
ri gösterdiğinde, kendi elleriyle oluşması-

na katkıda bulunduğu tabanının direnciyle 
karşılaştı ve hemen geri adım attı. Baykal’ın 
CHP’si Baykal eliyle yeni bir politika belir-
leyemez duruma geldi. Bu nedenle de par-
tinin değişmesi için onun gitmesi gerekliy-
di. Nitekim kaset komplosunun ilk sonu-
cu da bu oldu. Bu saatten sonra Baykal’ın 
geri dönüp dönmeyeceği bir teferruata dö-
nüşmüştür. Bir daha dönse bile, CHP, artık 
bildiğimiz Baykal’ın CHP’si olmayacaktır.
Ancak, çaycısından liderine, kalbi aynı hız-
la atan bir özdeşler partisinin kolayca de-
ğişebileceği beklentisi, fazla iyimser, hat-
ta saf olmayı gerektirir. 15 yıldır her gün 
farklı dinamiklerle pompalanan kaygı ve 
korkular üzerine kenetlenen bir tabanın, 
partisinin değişimine direnmemesi müm-
kün değil. Bu nedenle, CHP’nin değişme-
si önündeki en önemli engel, en iyi bildiği 
şey mevzi savunması ve yeniliğe karşı di-
renç olan bu huzursuz taban olacaktır. Bu 
nedenle CHP’nin değişmesi, ancak bu hu-
zursuz kitlenin huzursuzluğunu dillendi-
rerek huzura ereceği küçük marjinal bir 
parti kurmasıyla, mümkün olacaktır. Bu-
günden sonra CHP’nin en büyük imtihanı, 
AK Parti karşısında sol-kemalist tabanın 
kaygılarını dillendirirken değişime diren-
meyecek bir parti haline gelip gelemeyece-
ğidir. Bunun güçlü bir liderlik gerektirdi-
ği açık. Baykal sonrası liderlik koltuğu için 
ismi geçen aktörlerin ise böyle bir siyasal 
performansı göstermeleri zor. Baykal’ın 
ayrılmasını sağlayan odağın ve aklın, Bay-
kal sonrası için bir plan öngördüğüne kuş-
ku yok. Kaset olayının patlak vermesinden 
bu yana, medyanın büyük kısmının şaşır-
tıcı ölçüde aynı mesajı verdiğine bakarak 
bu odakla ve projesiyle ilgili bir öngörüde 
bulunmak da mümkün. Ancak, bu öngö-
rünün geleceğin CHP’si üzerinde ne ölçü-
de etkili olabileceğini hep beraber bekleyip 
göreceğiz. 
Açık Görüş, 16 Mayıs 2010

Bugünden sonra CHP’nin en bü-
yük imtihanı, AK Parti karşısın-
da sol-Kemalist tabanın kaygıla-
rını dillendirirken değişime diren-
meyecek bir parti haline gelip ge-
lemeyeceğidir. Bunun güçlü bir li-
derlik gerektirdiği açık.”

“  
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“Dün dünde kaldı cancağızım, 
Bugün yeni şeyler söylemek lazım...” 

Mevlânâ

Yazımızın başlığını oluşturan “Yeni Tür-
kiye: Yeni CHP” cümlesi 24 Aralık 1995 
seçimleri öncesi CHP’nin kullandığı ‘Yeni 
CHP: Yeni Türkiye’ sloganının tersten 
okunmasıdır. CHP seçim kampanyasında 
‘Dünyada yeni sol, Türkiye’de yeni CHP’ 
tezini kullanırken yeni Türkiye’yi kurma-
nın ancak yeni CHP ile mümkün olaca-
ğını öne sürmüştü. Baykal seçimlerde te-
mel slogan olarak “Yeni CHP: Yeni Türki-
ye” cümlesini kullanmasına rağmen daha 
sonra ne ‘yeni CHP’nin kurulmasına ne 
de CHP’nin yenilenmesine izin verdi.

Baykal yönetimindeki CHP, tarihinde gö-
rülmediği biçimde içe kapanmış ve statü-
koya teslim olmuştur. Parti bu dönemde 
yeniden eski ‘devletçi-vesayetçi’ karakte-
rine bürünmüştür. Baykal, parti tabanını 
genişleten ve partiye açılım yaptıran bir 
lider olmak yerine parti tabanını ‘kentli-
eğitimli-orta sınıf ’ bir zümreye kilitle-
miş ve zamanla bu kitlenin esiri olmuştur 
(1). Bu anlamda 1995 seçimleri CHP’nin 
kaderini tayin eden önemli bir seçimdir. 
Partinin yeniden yapılandırılmasını sağ-
layamayan Baykal, doğal olarak başarısız-
lığa mahkûm olmuştur. Bu siyasetsizliğin 
sonucunda CHP ilk defa 1999 seçimlerin-
de barajın altında kalmıştır.

Cumhuriyet’le yaşıt bir kurum olan Cum-
huriyet Halk Partisi’nin ve onun ge-

SETA YORUM

Yeni Türkiye Yeni CHP 
İnönü’nün ‘devletçi-vesayetçi-korumacı’ tavrı karşısında Ecevit’in ‘halkçı-
demokrat-özgürlükçü’ yaklaşımı CHP içinde devam eden tarihsel bir para-
doksa işaret ediyor. 

HÜSEYİN YAYMAN
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nel başkanının içine düştüğü son durum 
yalnızca Deniz Baykal’ın şahsıyla açık-
lanacak basit bir sorun değildir. Burada 
topyekûn sosyal demokratların içine gir-
diği akıl tutulmasını görmek gerekiyor. 
Baykal olayının ayrıntıları, iddiaları bir 
yana son on gündür yaşananlar dahi baş-
ka söze hacet bırakmıyor. CHP yönetimi-
nin mevcut krizi yönetme biçimi, mesele 
karşısında alınan tavır, parti içindeki ik-
tidar mücadelesi, basına verilen demeç-
ler sadece CHP genel başkanını itibarsız-
laştırmakla kalmadı, haddizatında partiyi 
ve ona oy veren kesimleri de rencide etti. 
CHP, kriz yönetiminde maalesef bir kez 
daha sınıfta kaldı.

Tek sorun Baykal mı?

Deniz Baykal’ın istifası ile üzerinde pek 
fazla durulmayan bir diğer konu da 18 
yıllık genel başkanlığı döneminde 8 se-
çim yenilgisi almasına rağmen Baykal’ın 
siyasetinin bir kez olsun konuşulmayıp 
tartışmanın bugün Baykal’ın şahsına in-
dirgenmesidir. CHP’nin içine girdiği si-
yasetsizliği ve akıl tutulmasını bundan 
daha iyi ortaya koyan başka bir örnek ola-
maz. CHP’nin sorunu Baykal’ın gitme-
si, Kılıçdaroğlu’nun gelmesiyle çözülecek 
basit bir liderlik sorunu değildir.

Meselenin bu duruma gelmesinde bilerek 
ya da bilmeyerek CHP’ye yakın medyanın 
büyük günahı bulunuyor. Merkez sağın li-
derlerini yerden yere vuran ve dolaylı da 
olsa barajın altında kalmalarına sebep 
olan kalemlerin Baykal’a karşı korumacı 
tavırları bugün çok daha büyük sorunla-
ra yol açmıştır. CHP’ye korumaya mazhar 
bir pozisyon verilmesi ve tenkitlerden arî 
tutulması partinin zaman içinde özeleşti-
ri yeteneğini yitirmesine ve toplumu doğ-
ru okuyamamasına sebep oldu..

CHP’nin çözüm bekleyen yapısal birçok 
sorunu var. Bu sorunlar çözülmeden yani 
siyaset değişikliği olmadan mevcut prob-
lemler çözül(e)mez. Cumhuriyeti kuran, 
demokrasiye geçişi sağlayan, solu inşa 
eden ve birçok değişime imza atan CHP, 
geldiğimiz noktada ülkenin önünü tıka-
yan bir işleve bürünmüş durumda. Parti-
nin liderlik de dâhil baştan sona yeniden 
yapılandırılması gerekiyor. 1990’larda ıs-
kalanan bu fırsat bir kez daha CHP’nin 
önüne gelmiş vaziyette. Bugün CHP’de 
yaşanan mücadele gecikmiş bir reform 
projesinin hayata geçirilmesidir. CHP ya 
bu fırsatı değerlendirip Türkiye’nin partisi 
olacak ya da küçük bir hizbin elinde mar-
jinal bir parti haline gelecektir.

CHP’de uzun süredir devam eden bu 
tartışma aslında partinin geleceğini ta-
yin edecek bir tartışma. Bu tartışmaya 
‘İnönü-Ecevit’ mücadelesi de diyebiliriz. 
İnönü’nün ‘devletçi-vesayetçi-korumacı’ 
tavrı karşısında Ecevit’in ‘halkçı-
demokrat-özgürlükçü’ yaklaşımı CHP 
içinde devam eden tarihsel bir paradok-
sa işaret ediyor. CHP’yi dün olduğu gibi 
bugün de ileri götürecek olan tavır özgür-
lükçü tavrıdır.

İnönücü ekolden bir siyasetçi olan 
Baykal’ın yerine Ecevitçi birinin lider ol-
ması ve partiyi daha sahih bir parti hali-
ne dönüştürmesi gerekiyor. Partideki bu 
‘iki tarz-ı siyaset’ ülkedeki genel siyasetle 
örtüşen	bir	duruma	da	 işaret	ediyor.	Ül-
kenin yaşadığı krizlere bağlı olarak, CHP 
de kriz yaşıyor. Bu anlamda ülkenin de-
ğişmesi ile CHP’nin değişmesi ya da 
CHP’nin değişmesi ile ülkenin değişmesi 
arasında doğrudan bir ilişki var.

CHP’nin ‘AB, demokratikleşme, Kürt 
meselesi, din-devlet ilişkileri, işsizlik-
yoksulluk vb.’ gibi konular başta olmak 
üzere partinin çağdaş bir sosyal demok-

c h p’d e  b e k l e n m e d i k  l i d e r  d e ğ i ş i m i
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rat partiye evrilmesi icap ediyor. Son 15 
yıldır değişimcilik-reformculuk özelliğini 
yitiren, sol vasfını kaybeden, ‘tek adam ve 
tek kimlik’li bir partiye dönüşen CHP’nin 
acil olarak yeniden yapılandırılması gere-
kiyor. Baykal döneminde ‘parti iktidarı-
nın’, ‘ülke iktidarına’ tercih edilmesi par-
tinin içe kapanmasına ve iktidar alterna-
tifi olamamasına yol açtı 

Kılıçdaroğlu ne yapacak?
Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeyi ve özellikle de 
ekonomiyi AK Parti’den daha iyi yöne-
teceğini ispatlamaz ve topluma umut ve-
remezse CHP’yi iktidara taşıması müm-
kün değildir. CHP’nin temel sorunların-
dan bir diğeri de Sencer Ayata’nın belirt-
tiği gibi seçmenle parti yönetimi arasın-
daki ilişkide yaşanıyor (2). CHP’nin seç-
men tabanının standartlarıyla partinin 
performansı arasında büyük bir mesa-
fe var. Bir başka sorun alanı da parti yö-
netiminin yaşı ile ülke demografisi ara-
sında.	 Ülke	 nüfusunun	 büyük	 kısmının	
gençlerden oluşmasına rağmen parti yö-
netiminin emeklilik yaşı geçmiş isimler-
den oluşması çözülmesi gereken bir baş-
ka çelişki.

Kabul etmek lazım ki CHP’nin toplum-
la olduğu gibi kendi seçmeniyle de ara-
sında bir hiyerarşik mesafe var. CHP’nin, 
Ecevit’le terk ettiği ancak Baykal’la yeni-
den döndüğü elitist yaklaşımını ve ‘halka 
rağmen, halkçı’ tavrını değiştirmesi gere-
kiyor. DP’nin başlattığı değişim ve kalkın-
ma hamlesi nasıl ki 1970’li yıllarda CHP 
iktidarının önünü açtı ise doğru bir oku-
ma yapılması durumunda AK Parti’nin 
başlattığı reformlar yeni bir CHP iktida-
rının yolunu açabilir. Bunun için evvela 
CHP’nin ideolojik bir okuma değil, sos-
yolojik bir okuma yapması gerekiyor.

Mümtaz’er Hoca’nın yerinde ifadesiyle 
CHP’nin modern bir sol parti olmasının 

önündeki en büyük engellerden biri onun 
‘devlet partisi’ olma hüviyetidir (3). Fark-
lı kimlikleri kucaklamakta zorlanan, tekçi 
ve resmi söylemi tekrar eden CHP’nin en 
az 1970’li yıllardaki CHP veya 1990’lar-
daki SHP kadar reformcu olması gereki-
yor. Kılıçdaroğlu’nun, partinin bu tekçi 
kimliğini değiştirmediği müddetçe başa-
rılı olması çok zordur.

Deniz Baykal’a duyulan öfke ve tepki, 
Kılıçdaroğlu’nun işini kolaylaştırırken 
aynı zamanda ona büyük bir kredi de açı-
yor. Ancak bu kredi sonsuz ve tükenme-
yecek bir kredi değil. Belli ki bu kan deği-
şimi kısa vadede CHP’yi olumlu etkileye-
cek ve oylarını artıracak. Kılıçdaroğlu’nun 
genel başkan olması tabanda yeni bir he-
yecan ve yeni bir umut yaratmış durum-
da. Fakat uzun vadede Kılıçdaroğlu’nun 
kaderini kendi tercihleri belirleyecek.

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığıyla ilgi-
li olumlu bir hava söz konusu iken aynı 
zamanda ‘AB, Kürt meselesi, Kıbrıs vb.’ 
gibi konularda alacağı tavır CHP’deki kı-
rılganlık katsayısını yükseltebilir. Kılıçda-
roğlu aslında büyük ve zor bir imtihanla 
karşı karşıya. Bir yandan Türkiye siyase-
tinde var olabilmesi ve partisini büyüte-
bilmesi için yeni bir siyasete, özgürlük-
çü söyleme ve ezber bozan bir yaklaşıma 
ihtiyacı var. Diğer taraftan CHP’deki bü-
tünlüğü sağlayabilmek için ise daha mu-
tedil bir dile ve daha ihtiyatlı bir siyase-
te ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu bu iki çelişen 
eğilimi yönetebildiği müddetçe o koltukta 
oturabilir ve partisinin oyunu artırabilir. 
Aksi takdirde Cumhuriyetçi Güven Par-
tisi örneğinde olduğu gibi yeni kopmalar 
yaşanabilir.

Bunun yanında Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
CHP içindeki adı konulmamış bazı gö-
rünmez engeller kadar sınıfsal engelle-
ri de aşması da gerekiyor. CHP içinde-
ki ‘kentli, beyaz Türk, Kemalist’ ekibin, 
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Kılıçdaroğlu’na kolay kolay teslim olma-
yacağı ve atılan her adıma bunun Ame-
rikancı bir hamle olduğu yönündeki re-
aksiyonları partideki çatlamayı derinleş-
tirebilir. 

Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye getireceği yeni 
siyaset, hem kendisinin hem de partinin 
geleceğini belirleyecek 

c h p’d e  b e k l e n m e d i k  l i d e r  d e ğ i ş i m i

(1) Hatem Ete, ‘Kaçıncı CHP’, Star Gazetesi, 
Açık Görüş, 16.05.2010
(2) Sencer Ayata, Merkez sağda şu anda 
herkesin iştahı kabardı, 7 Nisan 2009, Mil-
liyet Gazetesi
(3) Mümtaz’er Türköne, ‘CHP Nasıl Kurtu-
lur?’ Liberal Düşünce, Güz, 2004
Zaman, 21 Mayıs 2010
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SETA YORUM

2010 Türkiyesi’ne 1970 
Model CHP

CHP’deki liderlik değişimi ve yeni 
CHP’nin muhtemel siyasal koordinatla-
rı tartışılmaya devam ediyor. CHP etrafın-
da yaşanan hareketlenmeyi doğru değer-
lendirmek için, CHP-içi dengelere gömül-
meden, Türkiye’deki cari iktidar denklemi-
ni, toplumsal ve siyasal dönüşümü içeren 
kapsamlı bir anlama faaliyetine ihtiyaç var.

2002’den bu yana, siyasal gündemi, AK 
Parti’nin iktidar olma mücadelesi belirli-
yor. Bir kısım liberal çevre dışarıda tutul-
duğunda, neredeyse AK Parti dışındaki 
bütün çevrelerin ajandasının birinci gün-

dem maddesini, AK Parti’yi iktidardan dü-
şürme veya iktidarsızlaştırma hedefi teşkil 
ediyor.
Bu uğurda, legal-illegal, meşru-gayrimeşru 
birçok yola başvuruldu, ancak sonuç-
ta, meşru siyasal dinamiklerin dışında bir 
mekanizmanın AK Parti’yi iktidarsızlaş-
tıramayacağı ortaya çıktı. Statükocu çev-
relerin kendi pozisyonlarını verili tuta-
rak değişimin sözcülüğünü yapan AK 
Parti’yi iktidarsızlaştırma operasyonlarına 
AK Parti, daha güçlü bir değişim iradesiy-
le karşılık verdikçe, statükoyu sürdürmek 
imkânsızlaştı.

Yeni CHP’ye yüklenen anlamların boşa çıkmaması için Kılıçdaroğlu, siyasal 
kimliklerin temsil sorunları, dinin kamusal alandaki tezahürü, bürokratik vesa-
yet, vb. konularda, Baykal dönemindeki CHP’den farklı bir pozisyon almalıdır. 

HATEM ETE
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AK Parti’yi devirme operasyonu

Bütün bu süre boyunca, CHP’nin AK Parti 
karşıtı çevreye siyasal sözcülük etme dışın-
da cari iktidar mücadelesine bir katkı su-
namaması, farklı toplum kesimlerine açılıp 
iktidar alternatifi olmayı bir tarafa bırakın 
bir türlü güçlü bir muhalefet potansiye-
li gösterememesi, son çare olarak, CHP’ye 
operasyon yapmayı zorunlu kıldı.

AK Parti’ye rol tayin edemeyen çevreler, 
CHP’yi biçimlendirme yoluna başvurdu-
lar. Baykal sonrası CHP’ye bağlanan yük-
sek umutların altında bu siyasal tecrübe 
yatıyor.

Bu çerçevede, AK Parti’yi iktidarsızlaştır-
ma veya iktidardan düşürme amacına ma-
tuf bu yeni sürüm operasyonun CHP ile 
sınırlı olduğu yanılgısına düşmemek gere-
kir. CHP’yi adres olarak belirleyen bu ope-
rasyon, AK Parti dışındaki bütün kesim-
leri CHP çatısı altında toplamayı amaçlı-
yor. 8 yıldır AK Parti’nin kendisine yöne-
lik operasyonlara direnç göstermesinden 
umutsuzluğa kapılan, medyadan iş dünya-
sına, akademiden siyaset dünyasına birçok 
çevrenin yeni bir ruhla cepheye sürülmesi, 
CHP’yi aşan yeni bir siyasal dizaynı işaret 
ediyor. Cepheye sürülen çevrelerin kendi-
lerine verilen rolü, büyük bir heyecanla oy-
nayacaklarına şüphe yok. Buradaki asıl sı-
kıntı, CHP’nin bu geniş koalisyona ev sa-
hipliği yapabilecek bir iç dönüşümü başa-
rıp başaramayacağıdır.

CHP’yi Anadolu’ya açmak

CHP’nin kendisine yüklenen rolü oyna-
yabilmesinin öncelikli şartı, şimdiye ka-
dar ki CHP’den farklı bir söylem ve politi-
ka benimsemesinden geçiyor. Aksi takdir-
de, liderlikle sınırlı bir değişimin CHP’ye 

yüklenen umutları beslemeye yetmeyeceği 
açık. Nitekim Kılıçdaroğlu ve etrafını çev-
releyen yeni koalisyon yaptıkları açıklama-
larla bu ihtiyaca adres olmaya matuf açık-
lamalarda bulunuyorlar.

Ancak, hem Kılıçdaroğlu’nun ürettiği söy-
lemin politikaya yansıması hem de ken-
disine yüklenen umutların gerçekleşme-
si önünde, Baykal’ın siyasi mirası olarak 
özetlenebilecek ciddi bir engel bulunmak-
tadır. Baykal, siyaseti rejim kaygısıyla AK 
Parti karşıtlığına endekslendiği 2000’li yıl-
lar boyunca, CHP’nin oylarını yüzde 20’ler 
bandına sabitlemeyi başarmıştı. Bu kitle, 
siyasetin rejim muhafızlığına endekslen-
diği bir dönemin ürünü. Kılıçdaroğlu’nun 
önündeki en önemli sınav, bu tabanı kay-
betmeden CHP’yi yeni toplumsal kesim-
lere açmak olacaktır. Kılıçdaroğlu, Bay-
kal mirasının söylemini sürdürdüğünde, 
CHP’yi farklı toplumsal kesimlere açama-
yacak, bu söyleme sırtını döndüğündey-
se mevcut tabanını kaybetme riskiyle kar-
şı karşıya gelecektir. Kılıçdaroğlu, bu para-
doksu şimdilik yolsuzluk, yoksulluk, işsiz-
lik, vb. sosyo-ekonomik unsurlara ve sos-
yal politikalara ağırlık veren ancak siyasal 
sorunları tamamen dışarıda bırakan apo-
litik bir söylem üreterek aşmaya çalışıyor. 
Ancak, kısa vadede CHP içi dengeleri boz-

AK Parti’ye rol tayin edemeyen 
çevreler, CHP’yi biçimlendirme 
yoluna başvurdular. Baykal son-
rası CHP’ye bağlanan yüksek 
umutların altında bu siyasal tec-
rübe yatıyor.”

“  
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mamak için anlamlı gözüken bu stratejinin 
orta ve uzun vadede sonuç üretmesi biraz 
zor görünüyor.

Öncelikle, bu söylem 1980 öncesi 
Türkiye’nin siyasal gündemine denk düşü-
yor. Nitekim soğuk savaş döneminde mer-
kez sağ ve sol partiler bu söylemi tüketirce-
sine dillendirdiler. Soğuk Savaş dönemin-
de, güçlü olan bürokratik vesayetin siya-
sal partileri politik sorunlardan uzak tutup 
sosyo-ekonomik alana itmesi, sivil aktörle-
rin siyasal sorunları çözebilecek güçte ol-
maması ve ülkenin o dönemdeki sosyo-
ekonomik durumu bu söylemin karşılık 
bulmasına imkân sağlamıştı. Bu yapısal 
zemin dolayısıyla, merkez sağ partiler gibi 
Ecevit’in CHP’si de bu tür söylemlerle ikti-
dar olabilmişti.

Ancak, Türkiye artık Soğuk Savaş döne-
mi koşulları ekseninde bürokratik meka-
nizmanın bütün siyasal sorunları tekelinde 
tuttuğu ve siyasal aktörlerin kalkınma pa-
rantezine mahkûm edildiği bir ülke değil. 
1990’lardan bu yana, toplum özellikle et-
nik ve dini siyasal kimlikler ekseninde ko-
numlanmış durumdadır. Bu gün, siyasete 
ruh veren asıl dinamik, neredeyse bir asır-
dır biriken ve bastırılan sorunlara çözüm 
arayışıdır. Aciliyet kesbeden siyasal sorun-
lar çözülmediği müddetçe de, toplum siya-
sal kimlikler ekseninde kendisini tanımla-
maya devam edecek ve sosyo-ekonomik 

sorunlar kaçınılmaz olarak ikincil günde-
mi oluşturmayı sürdürecekler.

Siyaset mi yapacak hamaset mi?

Yeni CHP’ye yüklenen anlamların boşa 
çıkmaması için Kılıçdaroğlu, siyasal kim-
liklerin temsil sorunları, dinin kamusal 
alandaki tezahürü, bürokratik vesayet, vb. 
konularda, Baykal dönemindeki CHP’den 
farklı bir pozisyon almalıdır. Bu çerçeve-
de, yeni CHP’yi eski CHP’den ayıran te-
mel unsur, Kılıçdaroğlu’nun siyaseti ıska-
layan ekonomik söylemi değil, siyasal so-
runlara yaklaşım tarzı olacaktır. Kurul-
tayda yaptığı konuşma veri alındığında, 
Kılıçdaroğlu’nun bu noktadan henüz uzak 
olduğu açıktır. Kürt meselesini asayiş ve iş-
aş sorununa indirgeyen, demokratikleşme 
ve özgürleşme yönündeki toplumsal telep-
leri gündemine almayan, bürokrasi-siyaset 
ilişkilerinin niteliğine ve muhtemel yöneli-
mine işaret etmeyen, AB sürecine kayıtsız 
kalan bir eksik demokratikleşme perspek-
tifinin CHP’deki kurumsal statükoyu de-
lip siyasal taleplerin taşıyıcılığını yapması 
mümkün değildir.

CHP’nin yeni yönetimi, sunulan imkânları 
doğru değerlendirip muhtemel riskleri da-
ğıtabilirse, hem kendi tabanı hem de ülke 
siyaseti adına önemli kazanımların altına 
imza atabilir. Aksi takdirde, yıllardır devle-
te ve bürokrasiye dayanmanın rahatlığıyla, 
toplumsal desteğe dayanan gerçek bir siya-
sal performansa yabancı olan CHP, itildi-
ği bu yeni alanda siyaset yapmaktan vaz-
geçerse, Türkiye’de toplumsal barış ve de-
mokratik gelenek adına ciddi bir fırsat kaç-
mış olacaktır 

Açık Görüş, 30 Mayıs 2010

Yeni CHP’yi eski CHP’den ayıran 
temel unsur, Kılıçdaroğlu’nun si-
yaseti ıskalayan ekonomik söyle-
mi değil, siyasal sorunlara yakla-
şım tarzı olacaktır.”

“  
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27 mayıs darbesi ve idam edilen başbakan
27

 M
ay

ıs
 2

01
0 27 Mayıs 1960’ta Türkiye ilk askerî darbeye tanıklık etmişti. Askerî dikta, ülkenin kötü gi-

dişatından sorumlu tuttuğu DP yönetiminden birçok ismi Yassıada yargılamalarında suç-
lu bularak çeşitli cezalar ile mahkûm etti. Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan ve 
Başbakan Adnan Menderes ise Eylül 1961’de idam edildi. Demokrasinin çok partili siyasal 
ortamda geliştirilmek istendiği bir dönemde, ordu darbe yaparak kendi iradesi dışında ya-
pılacak olan siyasi değişikliklere müdahale edebileceğini gösterdi. 27 Mayıs, toplumun ha-
fızasına demokrasi mücadelesine en büyük darbelerden biri olarak kazındı.

SETA ETKİNLİK

14 Mayıs’tan 27 Mayıs’a 
Türkiye’de Demokrasi 
Tecrübesi  

14 Mayıs ve 27 Mayıs tarihleri, Türki-
ye demokrasi tarihinde iki farklı devlet, 
toplum ve siyaset algısına işaret etmek-
tedir. Yarım asırdır Türkiye’de yürürlük-
te olan demokrasi pratiği, büyük ölçüde 

27 Mayıs’ın ve onun izinde ilerleyen 12 
Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalele-
rinin ürünüdür. 1990’lardan bu yana, her 
geçen gün daha yüksek bir sesle, bu siya-
sal gelenek eleştirilmekte ve yeni bir siya-

Tarih: 27 Mayıs 2010
Yer: SETA

Konuşmacılar

Ahmet ÖZCAN, Araştırmacı, Yazar
Murat YILMAZ, Siyaset Bilimci

Hatem ETE, SETA Siyaset Araştırmaları Koordinatörü

SETA
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sal sistemin muhtemel parametreleri üze-
rine öneriler sunulmaktadır. İç politika-
dan dış politikaya, ekonomiden siyasete 
siyasal gündemdeki bütün gelişmeler, 14 
Mayıs’ın temsil ettiği millet iradesi ile 27 
Mayıs’ın temsil ettiği bürokratik vesayet 
ikileminde anlam bulmaktadır.

14 Mayıs – 27 Mayıs tarihleri Türk siya-
sal sistemi açısından ne ifade etmektedir? 
27 Mayıs rejimi hangi yönleriyle sorgulan-
maktadır? 27 Mayıs döneminin son buldu-
ğunu söylemek mümkün müdür? 27 Ma-
yıs sonrası sistemin muhtemel parametre-
leri ne olabilir?

SETA olarak 27.05.2010 tarihinde düzen-
lemiş olduğumuz “14 Mayıs’tan 27 Mayıs’a 
Türkiye’de Demokrasi Tecrübesi” başlık-
lı	panele	Hüseyin	Yayman	(Gazi	Üniversi-
tesi) oturum başkanlığı yapmış, Hatem Ete 
(SETA Siyaset Araştırmaları Koordinatö-
rü), Murat Yılmaz (Siyaset Bilimci) ve Ah-
met Özcan (Araştırmacı-Yazar) konuşma-
cı olarak katılmışlardır. Ayrıca programın 
başında Yaşar Taşkın Koç (TV24 Ankara 
Temsilcisi) 27 Mayıs üzerine kendi hazır-

ladığı bir belgeselden bir bölümle değerli 
bir katkıda bulunmuştur.

Panelde ilk sözü alan Hatem Ete, bu-
gün yaşadığımız rejimin Cumhuriyet’in 
1923’te kurguladığı rejim olmadığını, 27 
Mayıs darbesi ve ardından 1961 Anayasa-
sı ile mücessem hale gelen bir vesayet re-
jimi olduğunu anlattı. Demokrat Parti’nin 
devlet, din ve siyaset alanlarında başardığı 
dönüşümler sayesinde 1950-60 arasında-
ki toplumsal teveccühü kazandığını ifade 
eden Ete, 27 Mayıs darbesiyle devlet ile hü-
kümetin ayrıştığına vurgu yaptı. 1960-80 
arasında anti-komünizmin, 80 sonrası dö-
nemde de Türk-İslamcı sentezin birleşme 
stratejileri olarak kullanıldığına ve mer-
kez sağ partilerin buna hizmet ettiğine işa-
ret eden Ete, 90’larda belirginleşen şehir-
li orta sınıfın yeni siyasal ve kimlik talep-
leri karşısında bu düzenin iflas ettiğini ve 
AK Parti’nin böyle bir düzleme cevap üre-
ten bir yeni siyaseti kurumsallaştırmaya 
çalıştığını ifade etti. Ete’ye göre bu bakım-
dan yeni bir paradigmanın eşiğindeki bir 
geçiş dönemindeyiz.

m a y ı s  1 0
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Murat Yılmaz CHP ile DP arasındaki ay-
rışmalara vurgu yaptığı konuşmasında 27 
Mayıs’ı şu atasözüyle özetledi: “Öfke gelir 
göz kızarır, öfke gider yüz kızarır.” 27 Ma-
yısçıların öfkeden sonrasını hesap etme-
den adımlar atarak bugün dahi kötü anı-
larla hatırladığımız Yassıada mazisinin al-
tına imza attıklarını anlatan Yılmaz, 1961 
Anayasası’nın kurumsal yapısının hala 
Türkiye’nin önemli baş ağrılarının altında 
yattığını vurguladı.

Ahmet Özcan ise 27 Mayıs’ın bir dış ope-
rasyonun sonucu olduğunu vurguladı ve 
bu operasyonun kurbanlarından birinin 
de TSK olduğunu savundu. Yeni kurulacak 

düzende fire istemeyen dış güçlerin DP’yi 
tasfiye etme operasyonu olarak 27 Mayıs’ı 
kurguladığını anlatan Özcan, Menderes 
ve arkadaşlarının idam edilmelerini de bir 
ceza değil, sonraki siyasetçilere gözdağı ol-
duğunu söyledi. Bugün vesayetçi 27 Ma-
yıs rejiminin hala yaşadığını anlatan Öz-
can, artık bu düzenle mücadele edildiği-
ni de ifade etti. Milletin evlatlarını birbi-
rine kırdıran büyük bir dış operasyon ola-
rak 27 Mayıs oyununun farkında olunması 
gerektiğine vurgu yapan Özcan, kendi dü-
zenimizi/demokrasimizi kendimizin kur-
masından başka yolumuzun olmadığını da 
ifade etti 

Hürriyet, 30 Mayıs 2010
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1 HAZİRAN 2010
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Gazze’ye	

yardım taşıyan filoya düzenlenen operasyon ve 
İran’ın nükleer programı konularını görüşmek 
amacıyla BM ve ABD yetkilileri nezdinde te-
maslarda bulunmak üzere 1–2 Haziran 2010 ta-
rihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

•	Türkiye’nin	 talebi	 üzerine	 acil	 olarak	ABD’nin	
New York kentinde toplanan BM Güvenlik 
Konseyi, İsrail’in Gazze’ye insani yardım malze-
mesi götüren gemilere saldırısını kınayarak, sal-
dırının tarafsız bir komisyon tarafından soruş-
turulmasını istedi.

•	Gazze’ye	 yardım	 götüren	 gemilere	 İsrail	 sal-
dırısını görüşmek için Türkiye’nin çağrısıyla, 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan Ku-
zey Atlantik Konseyi’nin ardından açıklama ya-
pan Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, 
NATO’nun BM ve AB’nin olaylarla ilgili derhal, 
tarafsız, güvenilir ve şeffaf soruşturma çağrısına 
katıldığını belirterek, İsrail tarafından gözaltına 
alınan sivillerin ve el konulan gemilerin derhal 
serbest bırakılmasını istedi.

2 HAZİRAN 2010
•	TBMM	Genel	Kurulunda,	İsrail’in	Gazze’ye	yar-

dım götüren gemilere yönelik saldırısını kına-
yan deklarasyon kabul edildi. Deklarasyon-
da, İsrail ile siyasi, ekonomik, askeri ilişkilerin 
gözden geçirilmesi, saldırının araştırılması için 
uluslararası bir soruşturma komisyonu kurul-
ması, İsrail’in resmen özür dilemesi ve saldırı 
mağdurlarına tazminat ödemesi istendi.

•	Türk	 Devlet	 Bakanı	 ve	 Başmüzakereci	 Sayın	
Egemen Bağış, Saraybosna’da düzenlenen Av-
rupa Birliği-Batı Balkanlar Yüksek Düzeyli 
Konferansı’na katıldı.

3 HAZİRAN 2010
•	3-4	 Haziran	 2010	 tarihlerinde	 “Enerji	 Verim-

liliği Konferansı” İstanbul’da düzenlendi. ABD 
Enerji Bakanlığı, Türk-Amerikan İş Konseyi ve 
Türk-Amerikan Konseyi tarafından destekle-
nen konferansta bölge ülkelerini bir araya geldi.

4 HAZİRAN 2010
•	Irak’ın	 kuzeyindeki	 bölgesel	 yönetimin	 lide-

ri Mesud Barzani, BDP Genel Başkanı Selahat-

tin Demirtaş ve beraberindeki heyetle bir araya 
geldi. Demirtaş, hem Türkiye’nin komşularıyla 
barışçıl ilişkiler geliştirmesinden hem de Irak’ın 
kuzeyindeki bölgesel yönetimle diplomatik, 
ekonomik, kültürel, sosyal ilişkilerin geliştiril-
mesinden memnuniyet duyduklarını Barzani’ye 
ifade ettiklerini kaydetti.

•	Japon	parlamentosunun	alt	kanadı,	Maliye	Ba-
kanlığından iktidardaki Demokrat Parti’nin li-
derliğine getirilen Naoto Kan’ı, Japonya’daki 
Amerikan üssüyle ilgili seçim vaadini yerine ge-
tirmediği için yoğun eleştirilere maruz kaldık-
tan sonra önceki gün istifa eden Başbakan Yu-
kio Hatoyama’nın yerine seçti.

5 HAZİRAN 2010
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 ‘Demokra-

tik Açılım’ı anlatmak için spor adamlarıyla İs-
tanbul Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma 
Ofisi’nde bir araya geldi.

•	BM	 Genel	 Sekreteri	 Ban	 Ki-Moon,	 Başbakan	
Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak BM 
tarafından İsrail’in Gazze’ye yardım götüren 
gemilere saldırısına ilişkin olarak, Türkiye’nin 
uluslararası araştırma komisyonu talebinin ka-
bul edildiğini bildirdi.

•	TÜSİAD	Başkanı	Ümit	Boyner,	Kuzey	Irak	Böl-
gesel Yönetimi lideri Mesut Barzani ve berabe-
rindeki heyetle İstanbul’da bir araya geldi.

6 HAZİRAN 2010
•	Cumhurbaşkanı	Gül	ve	Başbakan	Erdoğan,	Ku-

zey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barza-
ni ile görüştü.

7 HAZİRAN 2010
•	AİGK	 Zirvesi	 vesilesiyle	 İstanbul’da	 bulunan	

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurların-
da, ikisi iki ülke Enerji Bakanları, diğer ikisi ise 
BOTAŞ ve Azeri muadili SOCAR arasında ol-
mak üzere doğal gaz alanında toplam dört belge 
imzalandı.

•	“Asya’da	 İşbirliği	 ve	 Güven	 Arttırıcı	 Önlemler	
Konferansı” 22 ülkenin katılımı ile İstanbul’da 
başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirveyle 
Türkiye konferansın 2010-2012 yılları için dö-
nem başkanlığını devraldı.
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8 HAZİRAN 2010
•	Anayasa	Mahkemesi,	5982	sayılı	Türkiye	Cum-

huriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde De-
ğişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un iptali-
ne ilişkin davanın “şekil yönünden incelenmesi-
ne” karar verdi.

•	İstanbul	 Küçükçekmece’de	 polis	 servis	 aracına	
düzenlenen bombalı saldırıda 15 polis memu-
ru yaralandı.

9 HAZİRAN 2010
•	Birleşmiş	Milletler	Güvenlik	Konseyi	İran’a	ila-

ve yaptırımlar içeren kararın oylanmasında 
Türkiye “hayır” oyu kullandı. 

•	ABD	 Savunma	 Bakanı	 Robert	 Gates	
İngiltere’nin başkenti Londra’da gazetecilere 
yaptığı açıklamada, AB’nin Türkiye’nin üyeliği 
konusundaki isteksizliğinin Türkiye’yi Batı’dan 
uzaklaştırıp Doğu’ya yaklaştırdığını savundu.

•	Türkiye	ile	Arap	Ligi	arasında	2007	yılında	ku-
rulan Türk-Arap İşbirliği Forumu (TAF) Dı-
şişleri	 Bakanları	 Üçüncü	 Toplantısı	 9-10	 Ha-
ziran 2010 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. 
Türkiye’nin girişimleriyle Türkiye, Suriye, Lüb-
nan	 ve	 Ürdün	 arasında	 bir	 “Dörtlü	 İşbirliği”	
mekanizması tesis edilmesine dair “Ortak Bil-
diri”	açıklandı.	Türkiye,	Lübnan,	Suriye	ve	Ür-
dün arasında serbest ticaret ve serbest dolaşım 
konusunda işbirliği kararı alındı.

10 HAZİRAN 2010
•	Milli	Savunma	Bakanı	Vecdi	Gönül’ün	başkan-

lığındaki bir heyet 10-11 Haziran 2010 tarihle-
rinde yapılan NATO Savunma Bakanları Top-
lantısına katılmak üzere Brüksel’e gitti. 

•	10	 Haziran	 2010:	 İran’ın	 Uluslararası	 Atom	
Enerjisi Kurumu’ndaki (UAEK) temsilcisi Ali 
Asker Sultaniye, Viyana’da devam eden UAEK 
Olağan Genel Kurul toplantısından sonra dü-
zenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik 
Konseyinde yaptırımların kabul edilmesinin 
ardından İran’ın uranyum zenginleştirme faa-
liyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini 
açıkladı.

•	10	Haziran	2010:	Hollanda’da	yapılan	erken	ge-
nel seçimlerde hiçbir parti tek başına hüküme-
ti kurabilecek çoğunluğu sağlayamadığı için se-

çimden koalisyon çıktı. Parlamentonun Temsil-
ciler Meclisi kanadının 150 üyesini belirleyen 
seçimlerde 31 milletvekili çıkaran Liberal Par-
ti birinci parti oldu.

11 HAZİRAN 2010
•	Hakkari’nin	Şemdinli	ilçesinde	PKK	tarafından	

güvenlik güçlerine açılan ateş sonucu 1 astsubay 
şehit oldu, 1 subay yaralandı.

13 HAZİRAN 2010
•	İsrail	Başbakanı	Binyamin	Netanyahu,	İsrail	do-

nanmasının Gazze yardım gemilerine düzenle-
diği saldırıyla ilgili kendi iç soruşturma komis-
yonlarını kuracaklarını söyledi. Komisyona İs-
rail Adalet Yüksek Mahkemesinin emekli yar-
gıçlarından Yaakov Tirkel’in başkanlık edeceği 
belirtildi.

14 HAZİRAN 2010
•	DSHP	Genel	Başkanı	Rahşan	Ecevit,	DSHP	Ku-

rucular Kurulu’nun partiyi kapatma kararı aldı-
ğını bildirdi.

•	Belçika’da	yapılan	erken	genel	seçimlerde,	Yeni	
Flaman İttifakı (N-VA), nüfusun yüzde 60’ının 
yaşadığı Flaman bölgesinde oyların yüzde 30’a 
yakınını aldı.

•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül’ün,	14-16	Hazi-
ran 2010  tarihlerinde G.Kore’yi ziyareti kapsa-
mında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Kore Cumhuriyeti Bilgi Ekonomisi Bakanlığı 
arasında “Türkiye’de Nükleer Santral Projesi”ne 
ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzalandı. 

16 HAZİRAN 2010
•	İran	Meclisi,	nükleer	enerji	faaliyetlerine	devam	

etmeyi öngören kanun tasarısını kabul etti.

17 HAZİRAN 2010
•	Avrupa	Parlamentosu’nda	 (AP)	hazırlanan	ka-

rar tasarısında, İsrail’in, Gazze’ye insani yardım 
götüren gemilere düzenlediği saldırı “uluslara-
rası hukuk ihlali” olarak değerlendirildi ve sal-
dırıyla ilgili uluslararası tarafsız bir soruşturma-
nın açılması istenerek AB ülkelerinin bu konu-
da gerekli katkıyı vermeleri çağrısı yapıldı.
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•	CHP	İstanbul	İl	Başkanlığı’na atanan CHP Mer-
kez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Berhan Şim-
şek,	 görevi	 CHP	 Parti	 Meclisi	 (PM)	 Üyesi	 ve	
CHP İstanbul eski İl Başkanı Gürsel Tekin’den 
devraldı.

18 HAZİRAN 2010
•	Yargıtay	11.	Ceza	Dairesi,	Erzincan	Cumhuriyet	

Başsavcısı İlhan Cihaner’in ‘’görevi kötüye kul-
lanma, evrakta sahtecilik ve imar kirliliğine ne-
den olmak’’ suçlamasıyla yargılandığı davada, 
tahliyesine karar verdi. Daire, Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesindeki ‘’Ergenekon terör örgü-
tüne üye olmak’’ suçlamasıyla yargılanan tutuk-
lu 10 sanığın da tahliyesine hükmetti.

19 HAZİRAN 2010
•	Hakkâri’nin	 Şemdinli	 ilçesindeki	 Gediktepe	

mevkiinde bulunan askeri üsse PKK tarafından 
gerçekleştirilen saldırıda 9 asker şehit oldu ve 
15 asker yaralandı. Baskın sonrası devam eden 
operasyonlarda PKK’nın döşediği mayının pat-
laması sonucu 2 asker daha şehit oldu ve şehit 
asker sayısı 11’e yükseldi. 

•	BM	Genel	 Sekreteri	 Ban	 Ki-moon	 BM’de	 dü-
zenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye 
yardım götüren gemilere saldırısıyla ilgili ola-
rak, Tel Aviv yönetiminin oluşturduğu soruş-
turma ekibinin uluslararası güvenirliğinin ol-
mayacağını söyledi.

•	6000	 Sayılı	 Askeri	 Mahkemeler	 Kuruluşu	 ve	
Yargılama Usulü Kanunu İle Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun, TBMM’de kabul edildi.

21 HAZİRAN 2010
•	İngiliz	 Financial	 Times	 gazetesinde	 yer	 alan	

bir habere göre, Brezilya Dışişleri Bakanı Cel-
so Amorim, “ABD’nin, Türkiye ve Brezilya’nın 
İran ile imzaladığı uranyum takası anlaşmasını 
reddetmesinin ardından, ülkesinin İran’ın nük-
leer programına ilişkin ihtilafta artık rol oyna-
mak istemediğini” söyledi.

22 HAZİRAN 2010
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 partisinin	

TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma-

da, muhalefet partilerinin terörle mücadele ko-
nusundaki eleştirilerine cevap verdi. Başbakan 
Erdoğan, açılımdan vazgeçmenin de açılımın 
karşısında durmanın da bu ülkeye, bu ülkenin 
evlatlarına, bu ülkenin gençlerine, çocukları-
na ihanet olacağını belirterek, ‘’Biz bu ihanetin 
içinde olmayacağız’’dedi.

•	MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli	partisinin	
Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, 
‘’AK Parti küresel siyasi taşerondur. PKK küre-
sel silahlı taşerondur. Her iki taşeron, aynı mer-
kezden ama ayrı ayrı kanallardan ülkemizi yık-
mak için küresel pazarlık usulü ile yıkım ihale-
sini almışlar ve işe çoktan koyulmuşlardır’’ dedi.

•	Türkiye	 Değişim	 Hareketi	 (TDH)	 lideri	 Mus-
tafa Sarıgül düzenlediği basın toplantısında, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları dikka-
te alarak, ülke siyasetine yardımcı olmak üze-
re, bu aşamada parti kurmayacaklarını belirte-
rek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığın-
daki CHP’ye destek vereceklerini bildirdi.

•	İstanbul’un	 Halkalı	 semtinde	 askeri	 perso-
neli taşıyan servis otobüsüne PKK tarafın-
dan düzenlenen bombalı saldırı sonucu biri 
lise öğrencisi 4’ü asker 5 kişi öldü. Öte yandan 
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi kırsalında güven-
lik güçleri ile PKK arasında çıkan çatışmada, 2 
PKK’lı etkisiz hale getirildi, biri yaralı yakalan-
dı.

•	Irak’ın	kuzeyindeki	bölgesel	yönetim	tarafından	
yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Başkan-
lığı olarak PKK’nın Şemdinli bölgesinde ger-
çekleştirdiği son saldırıyı şiddetle kınadığımızı 
açık ve net olarak ifade ederiz. Bu tür eylem ve 
hareketler hiçbir surette Kürt davasına hizmet 
etmemekte, tersine bu davanın barışçıl biçimde 
çözümüne yönelik çabaları akamete uğratmak-
tadır” denildi.

23 HAZİRAN 2010
•	Güneydoğu	 Avrupa	 İşbirliği	 Süreci	 (GDAÜ)	

Devlet/Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı, 
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçek-
leştirildi. 

•	Türkiye	Cumhuriyeti	Çalışma	ve	Sosyal	Güven-
lik Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Çalış-
ma ve Sosyal İşler Bakanlığı Arasında İşbirliği 
Anlaşması” imzalandı.



297

24 HAZİRAN 2010
•	Lübnan’da	BM	bünyesindeki	Türk	askerinin	gö-

rev süresinin, 5 Eylül 2010 tarihinden itibaren 
1 yıl daha uzatılması için Hükümete izin veril-
mesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM 
Genel Kurulunda kabul edildi.

25 HAZİRAN 2010
•	ABD	Kongresi,	1929	yılından	bu	yana	en	kap-

samlı değişim olarak tanımlanan Finans 
Reformu’nu onayladı.

26 HAZİRAN 2010
•	26-27	Haziran	 2010	 tarihlerinde	G-20	 Zirvesi	

Toronto’da gerçekleştirildi. 
•	SP	 Genel	 Başkanı	 Numan	 Kurtulmuş	 Ge-

nel Merkez’de düzenlenen İl Başkanları ve İl 
Müfettişleri Toplantısı’nda yaptığı konuşma-
da, Anayasa Mahkemesinin, verdiği kararlar-
la Türkiye’nin hukuk sisteminde yeni bir döne-
mi başlattığını savunarak, ‘’Anayasa Mahkeme-
si, 12 Eylül ihtilalinin kaldırdığı senatoyu fiilen 
ihdas etmiştir. Anayasa Mahkemesi, Parlamen-
tonun üstünde bir senato konumundadır’’ dedi.

27 HAZİRAN 2010
•	Kırgızistan’da	 seçmenin	 yüzde	 65’inin	 katıldı-

ğı anayasa referandumunda, yüzde 90 oranın-
da “evet” oyu kullanıldı.

28 HAZİRAN 2010
•	Milli	Eğitim	Bakanı	Nimet	Çubukçu	yaptığı	ba-

sın toplantısında Seviye Belirleme Sınavı’nın 
kaldırıldığını açıkladı.

•	Milli	Eğitim	Bakanı	Nimet	Çubukçu	yaptığı	ba-
sın toplantısında içerisinde genel liselerin tama-
mının Anadolu Liselerine veya Meslek Liseleri-
ne dönüştürülebileceğini resmen açıkladı.

•	Diyarbakır’da	 99	 sivil	 toplum	 kuruluşu,	 ya-
şanan son olaylara ilişkin ortak basın açıkla-
ması yaptı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (DTSO) Başkanı Galip Ensarioğlu, “Kürt so-
rununun, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne 
Türkiye’nin temel sorunu olduğunu” savunarak, 
demokrasi dışı yöntemlerin çözüm aracı olarak 
kullanılmasının, büyük acıların yanında ekono-
mik, siyasal ve sosyal krizlere de neden olduğu-
nu ifade etti.

30 HAZİRAN 2010
•	İslam	 Konferansı	 Örgütü	 Parlamentolar	 Birli-

ği (İKÖPAB) Olağanüstü Konferansı, Suriye’nin 
evsahipliğinde Şam’da düzenlendi. Toplantı so-
nunda İsrail’in Mavi Marmara saldırısını kuv-
vetli ifadelerle kınayan bir Sonuç Bildirgesi ka-
bul edildi. 

•	Türkiye’nin	 AB’ye	 katılım	 müzakerelerinde	
‘‘Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı’’ 
faslı Brüksel’de AB Konseyinde düzenlenen Hü-
kümetler arası Konferansta müzakerelere açıldı.

•	TÜİK,	 I.	Dönem	Gayri	 Safi	 Yurtiçi	Hâsıla	 ra-
kamlarını açıkladı. Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 
11,7 oranında büyüme gerçekleştirerek rekor 
kırdı. Türkiye gerçekleştirdiği büyüme ile G–20 
ülkeleri arasında Çin’den sonra en hızlı büyüyen 
ikinci ekonomi oldu.

•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu	ile	İsrail	Sa-
nayi ve Ticaret Bakanı Ben Eliezer ikili ilişkileri 
geliştirmek için Brüksel’de bir araya geldiler.

•	CHP	 Genel	 Başkanı	 Kemal	 Kılıçdaroğlu	 “Ba-
şörtülüler üniversiteye gidebilecek mi?” soru-
su üzerine “Herkesin okumasına olanak sağla-
yacağız. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. 
Toplumsal desteği yaratacağız, bu sorunu çöze-
ceğiz” dedi.
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31 Mayıs’ta Türkiye’den Gazze’ye insani yardım götüren ve birçok ülkeden aktivistlerin bu-
lunduğu filoya İsrail ordusu baskın düzenledi. Baskına dirençle karşılık veren Mavi Mar-
mara gemisinde İsrail askerleri biri ABD vatandaşı olmak üzere 9 Türk’ü öldürürken 30’dan 
fazla gönüllü yaralandı. Gemiler İsrail limanına çekilirken, tüm aktivistler gözaltına alındı. 
Baskının uluslararası sularda yapılması, aktivistlerde ve gemide silah olmaması ve orantı-
sız güç kullanımı sonucu insanların ölmesi tüm dünyanın tepkisini çekti. İnsani yardım gö-
nüllülerine saldıran İsrail birçok ülke tarafından kınanırken, Türkiye uluslararası hukuk yo-
luyla İsrail’in cezalandırılması için BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Baskının 
soruşturulması için bağımsız bir komisyon kuruldu ve İsrail BM Genel Kurulu’nun aldığı ka-
rar ile kınandı. 

SETA YORUM

Türk-İsrail İlişkilerinin 
Kopma Noktası  
Katliam sonrasında Türkiye’nin İsrail’e açacağı davalara ek olarak Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde atacağı adımlar dünya kamuoyu nezdinde 
İsrail’in umursamaz tavırlarının ortaya koyulmasında etkili olacaktır.

UFUK ULUTAŞ

Gazze’ye insani yardım taşıyan gemilerin 
akibetininin ne olacağını ve İsrail’in ge-
mideki sivillere nasıl muamele edeceğini 
herkes merak etmekteydi. İsrail, gemile-
rin İsrail karasularına ulaşmasını bekle-
meden, gemiler uluslararası karasuların-
dayken bu merakımızı ortaya koydukları 
vahşet ile giderdi. 1967’den beri Gazze’de 
işgalci güç olarak tanınan İsrail, sade-
ce 1949 Cenova Konvansiyonu’nu de-

ğil aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in 
Deniz Hukuku Konvansiyonu’nu da ih-
lal ederek uluslararası karasularda, insa-
ni yardım taşıyan ve sivilleri barındıran 
gemilere kanlı bir operasyon düzenledi.

İsrail, İsrail’i yakından takip edenlerin 
tahminlerini boşa çıkarmayan bir ülke-
dir. Özellikle Mart 2009’dan beri ülke-
de iktidarı elinde bulunduran aşırı sağ-
cı ve artık joker parti sıfatına bürünen 
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merkez-‘solcu’ İşçi Partisi destekli koa-
lisyon, her fırsatta seçim kampanyala-
rı boyunca verdikleri şahin ve bazen de 
ırkçı vaatlerini yerine getirmeye çalışı-
yorlar. Bu çabalarıyla İsrail’in henüz yü-
rüme safhasına bile gelemeyen devletleş-
me evrimine ket vurmaya devam ediyor-
lar. Bir diğer ifadeyle insan hakları, hu-
kukun üstünlüğü, insan hayatının kut-
sallığı ve orantılılık gibi uluslararası top-
lumun her saygın üyesi devletin kendisi-
ne şiar edinmek zorunda olduğu ilkelere 
programlı ve umursamaz bir şekilde kafa 
tutmaya devam ediyorlar. Yine bu çaba-
larıyla İsrail’i, modern bir devlet olmak-
tansa kabile kanunlarına tabi, iptidai bir 
yönetim formu olarak kalmaya mahkûm 
ediyorlar.
İsrail iç siyasetinin şu an geldiği nokta-
da koalisyonu oluşturan partilerin, po-
pülizmin dibine vurma adına barış kar-
şıtı ve nefret unsurları içeren bunun-
la birlikte inkârcı ve uluslararası toplu-
mu küçümseyen politikalar yürüttüğü-
nü gözlemlemekteyiz. Alçak koltuk kri-
zinden Doğu Kudüs’te yerleşimler inşası 
kararlarına, Doğu Kudüs’teki Arap nüfu-
suna karşı yürütülen fiziki ve psikolojik 

operasyonlardan Dubai suikastına, Ma-
caristan semalarında suikast gerçekleşti-
ren İsrail casus uçaklarından en son ya-
şanan gemi katliamına kadar son zaman-
larda İsrail’in karıştığı her olay bize İsra-
il hükümetinin iç siyasette puan toplama 
adına dünya barışına ne kadar zarar ver-
diğini göstermekte. 

Katliam sonrası

İsrail’in gemi katliamı sonrasında izle-
yeceği yol haritası katliam öncesinde çi-
zilmişti. İnsani yardım çabalarıyla Ha-
mas ve terörizm arasında ilişki kurup 
katliamlarını meşru müdafa ile açıkla-
yacaklar. Bu sebepten ‘gemide silah var-
dı’ demeçlerinin başlaması da gecikme-
di. Ama hem yardım

konvoyunun artık umuma malolması ve 
yaşanan olayların canlı olarak dünyaya 
yansıması hem de özellikle İsrail’in hiç-
bir koşul altında açıklayamayacağı ölü 
sayısı İsrail’in bu çabalarının hiç de ko-
lay olmayacağını gösteriyor.

Bu noktada hareket alanı sınırlı olan 
İsrail’den çok Türkiye’nin ne yapaca-
ğı önem arz ediyor. Katliam sonrasın-
da Türkiye’nin İsrail’e açacağı davala-
ra ek olarak Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nde atacağı adımlar dünya 
kamuoyu nezdinde İsrail’in umursamaz 
tavırlarının ortaya koyulmasında etkili 
olacaktır. Bütün bunlarla birlikte bu ola-
yın başta Mısır olmak üzere diğer Arap 
ülkeler üzerinde ciddi baskılar oluştu-
racağını ve hem Arap Birliği hem de İs-
lam Konferansı Örgütü bünyesinde İsra-
il aleyhinde ciddi kararlar alınmasına se-
bep olacağını da söyleyebiliriz.

İsrail’in yukarda bahsedilen politikala-
rının ve özellikle son katliamının, zaten 
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problemli olan Türk-İsrail ilişkilerini-
nin seyrini stratejik ortaktan dost ülke-
ye, dost ülkeden ihtiyatlı ilişkiye ve son 
olarak ihtiyatlı ilişkiden düşman ülkeye 
doğru sürüklemesini gözlemliyoruz. Şu 
an gelinen nokta, Türk-İsrail ilişkileri-
nin kopma noktasıdır. Türkiye’nin ‘İsrail, 
insani yardıma insanca karşılık vermeli’ 
çağrılarının tam aksinin gerçekleştirildi-
ği ve özellikle ciddi miktarda kanın dö-

küldüğü şu ortamda Türkiye, İsrail’e et-
kili ve oyun bozucu bir tepki vereceğini 
tahmin etmek zor değil.

Verilen tepki oyun bozucu olmak zo-
rundadır; çünkü sadece o tarz bir tep-
ki hem İsrail’in gemi katliamını hem de 
İskenderun’dan gelen şehit haberlerinin 
anlaşılmasına ve çözümü için adımlar 
atılmasına sebep olacaktır 

Radikal, 4 Nisan 2010
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SETA ETKİNLİK

Turkey, Israel and the US 
after the Flotilla Crisis: 
Alliances in Jeopardy?

On Monday, June 7th, 2010 the SETA 
Foundation in Washington hosted a panel 
discussion following Israel’s raid on the 
humanitarian flotilla bound for Gaza on 
May 31, 2010, and the subsequent diplo-
matic crisis that the flotilla raid has ignited. 
Panelists addressed what the implications 
of this crisis may be for the respective bi-
lateral relationships between Turkey, Israel 

and the US, the triangular relationship, 
and what this crisis means for the geopo-
litical equilibrium in the Middle East. Ste-
ven Cook (Council on Foreign Relations), 
Shibley Telhami (University of Maryland & 
Brookings Institute), and Nuh Yilmaz (Di-
rector, SETA Foundation) were featured 
in the panel. The panel was moderated by 
Ufuk Ulutas, Middle East Coordinator, 

Tarih: 7 Haziran 2010
Yer: SETA Washington

Konuşmacılar

Steven COOK, Council on Foreign Relations
Shibley TELHAMI, University of Maryland

Nuh YILMAZ, SETA Foundation

SETA



303

SETA Foundation, Washington, D.C. Ste-
ven Cook gave his analysis first. Cook said 
that the US and Turkey are on opposite 
ends of the ideological spectrum concern-
ing Arab-Israeli relations, and he said this 
is emblematic for a changing role of Tur-
key in the Middle East. Why has Turkey’s 
role changed? “For the first time in Turkish 
history, public opinion matters for the for-
mulation of Turkish foreign policy”, Cook 
said.  Since the Turkish government can 
domestically benefit of its critical stance 
towards Israel, it comes to no surprise that 
Turkey has chosen sides”, he said.  In addi-
tion to the domestic reasons, Cook further 
said, “the implicit, or really explicit rebuff 
from Europe, also played a critical role in 
that transformation.” The US has to ac-
cept that, in the future, there will be some 
areas where it cannot work together with 
Turkey. “Turkey is not so robust an ally as 
the American administration had hoped”, 
Cook went on to point out. One example 
for that is Iran: Here, he said, Turkey has 
made very clear that it will try to convince 
other Security Council members to give up 
sanctions on Iran – even though this goes 
against the position of Washington. 
In line with Steven Cook, Telhami argues 
that the flotilla crisis is not the center of the 
problem, but a symptom for a much big-
ger divide in US-Turkey relations. Telhami 
also added that though the public may be 
supportive of the public damning of the at-
tack, the Arab leaders aren’t comfortable 
with the Turkish government’s course of 
action following last week. The flotilla epi-
sode and Turkey’s reaction to it, has served 
to “shame Arab leaders”. Thus, paradoxi-
cally, Turkey might soon encounter fric-
tion with the Arab leaders. Turkey’s stance 
over the Israel-Palestine conflict has lead 
to Turkey to be one of the most popular 
states in the region– and Erdogan one of 

the, if not the, most popular leader – in the 
Arab world, Telhami asserted. However, he 
said, this popularity also has its costs. Shar-
ing more of his perspective on US-Turkey 
relations, Telhami said that Turkey has the 
chance to be a legitimate unifier, which 
is supported by the broader public in the 
Middle East – and one that is also in good 
terms with the US. Telhami posited that 
the US should “harvest this legitimacy”, 
since it can be used for the mutual interest 
of both sides.
Nuh Yilmaz reflected on the perception of 
the flotilla crisis among the Turkish public 
polls. He argued that what should be un-
derstood is that the flotilla attack has been 
seen as not just an attack on the ship car-
rying humanitarian aid and peaceful ges-
tures, but that this is perceived as “a prin-
cipal attack on the foreign policy approach 
of Turkey.  “A foreign policy which has not 
only been based on the free circulation of 
goods, services, and people – but also on 
peaceful relations towards the whole re-
gion”, Yilmaz said.  Now, the perception il-
lustrated in Turkish public opinion polls is 
that this “zero-problems-with-neighbors-
policy has reached its limits” and Israel’s 
attack on the aid ships is seen as an “ac-
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cumulation of discontent and resentment”. 
Hence, Turkey has to find creative solu-
tions, both to preserve its good relations to 
the US and Israel, but also to preserve the 
domestic support for its foreign policy.
During the question and answer period, a 
member of the audience asked the panel to 
comment on whether they considered the 
current crisis a structural problem, or one 
that is governmental. Cook answered that, 
even though another government might 
have been more cautious on some of the 
issues, Turkey’s foreign policy is not likely 
to stray much from it’s principal direction 
based on this crisis. He further comment-
ed that recent developments in Turkey’s 
foreign policy is not so much due to specif-
ic characteristics of the AKP government, 
but is rather a consequence of structural 
conditions. And pulling from a common 
theme of the role of public opinion in the 
discussion today, Cook asserted that Turk-
ish public, even those that oppose the gov-
ernment, supports the general direction 
of Turkish foreign policy. Some questions 
arose about the impact on the broader 
question of Israeli-Palestinian peace. Cook 
pointed out that what endangers the lever-
age and credibility of the US administra-
tion in the region is not so much the cur-
rent conflict with Turkey, but the fact that 

the peace negotiations between Israel and 
Palestine have not been successful so far. 
Telhami agreed, and said, arguing “a sense 
of urgency is necessary”. Agreeing with 
Cook, Telhami commented that he thinks 
the Obama administration understands 
that time is running out, and he expects “a 
more aggressive American diplomacy” on 
Israel-Palestine negotiations in the future. 
Telhami further agreed with Cook’s point 
that the “dilemma of the US is bigger than 
its current crisis with Turkey” and that 
internationally, the blockade of Gaza has 
been perceived as an inhuman act from 
the beginning; furthermore, building an 
international consensus becomes increas-
ingly difficult.
On Iran: Cook pointed out that, concern-
ing Iran, “the Turks were not with us from 
the beginning”. The current crisis will not 
essentially affect Washington’s ability and 
intention to secure support in the Security 
Council for sanctions against Iran. Tur-
key has made very clear that it will lobby 
against sanctions and it seems that the US 
has to accept that, in the future, Turkey will 
not always act in line with US positions. 
Cook argued that, even though this might 
be “deeply confusing”, “we have to realize 
that Turkey does not always fully conform 
to the way we would like it to be.” 

Today’s Zaman, 9 Haziran 2010
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SETA YORUM

Turkey: All Options are 
on the Table

“All options are on the table” is the best 
phrase to describe how Turkey feels about 
Israel’s attack on humanitarian aid flotilla 
carrying more than 600 activists from 32 
countries. What happened on Sunday 
night is a real game changer. Israel will, 
most likely, no longer be seen as a friendly 
state nor an ally, but will be treated as a 
rogue state by Turkey.

Hints of this change are clear in Turkish 
Prime Minister Erdogan’s words describ-
ing the attack, “state terrorism”, and from 
Turkish Foreign Minister Davutoglu’s 

speech at the United Nations Security 
Council (UNSC) declaring that “the dif-
ference between a state and terrorists is 
blurred.” These two examples, along with 
the public outrage expressed through 
day-long-street protests all around Tur-
key, testify to the fact that relations be-
tween Turkey and Israel will be different 
from now on. The Turkish side considers 
Israel as a real threat to regional peace. 
As a state that commits what Turkish of-
ficials call terrorist attacks, attacks civil-
ians indiscriminately, lies openly, and sees 
itself above the law, Israel has exhausted 

New vocabulary has already been used by Turkish Foreign Minister Davuto-
glu in his speech at the UNSC emergency meeting on Monday. The message 
is clear, “Turkey sees Israel as a terrorist state and will behave accordingly.”

NUH YILMAZ
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its legitimacy in Turkey. Under these cir-
cumstances, it will be virtually impossible 
to discuss the Iranian nuclear program 
without discussing the road map of how 
to dismantle Israel’s nuclear weapons. 
Any issue in the region will be discussed 
through the assessment of Israel as a 
threat to regional security and peace.

When I say Turkey will imply that “all 
options are on the table,” I do not mean 
that Turkey will wage a war against Israel. 
However, more dangerously, Israel will be 
seen as a state against which one should 
protect itself and should consider any 
possible action because of its unlawful 
and rogue character. This will have an im-
mense effect on the security architecture 
of the region unless Israel reconsiders its 
own security perspective and starts deal-
ing with its neighbors in a manner in line 
with the international law. It is, however, 
sad to see the initiatives and perspective 
of Turkish foreign policy sabotaged by the 
consequences of the Israeli aggression.

Turkey has long suffered from the para-
noia of being attacked by her neighbors. 
This paranoia has been hurting Turkey at 
least for more than a century. The guiding 
principle of the recently renewed Turkish 
foreign policy activism, “zero problems 
with neighbors,” was a remedy to this ill-
ness aiming to heal the paranoia that used 
to determine Turkey’s bilateral relations 
in the region. It is clear that Israel is ailing 
from this paranoia that Turkey just healed 
from. Israel’s paranoia not only poisons 
all peace initiatives in the region, but also 
harms the already-not-very-pure souls of 
the neighboring countries. Unfortunately 
for the sake of comprehensive regional 
peace, Turkey will most likely define its 
position as “all options are on the table.” 
This phrase would not be used openly, 

but it will surely haunt every statesman in 
Turkey.

At the policy level, Turkey already started 
playing its hand and this will continue. By 
forgoing its right to veto Israel’s member-
ship to the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), 
which would be considered completely 
legitimate under any objective criteria, 
Turkey wanted to send a goodwill mes-
sage to Israel and to the Israeli public. 
The message was “Turkey does not have 
any problems with either Israelis or with 
all Israeli politicians. Turkey is simply 
against certain policies of Israel that 
hurt innocent people and it will not shy 
away from criticizing Israel for its actions 
against civilians.” Evidently the message 
somehow was not conveyed to the Israeli 
politicians correctly.

If this is the case, then Turkey will play 
another game by replacing its friendly 
vocabulary with one that is more proper 
in describing rogue states: vetoes, embar-
goes, sanctions, resolutions, terrorism, 
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etc. New vocabulary has already been 
used by Turkish Foreign Minister Davu-
toglu in his speech at the UNSC emer-
gency meeting on Monday. The message 
is clear, “Turkey sees Israel as a terrorist 
state and will behave accordingly.” This 
new vocabulary is likely to be used in Er-
dogan’s speech on Tuesday--probably in 
even stronger terms. As part of the new 
strategy, Turkey will bring the aggression 
to the multilateral institutions and inter-
national organizations, among which the 
UN Security Council, NATO, the Orga-
nization for Security and Cooperation 
in Europe (OSCE), and the Arab League 
can be named. New language will be 
used to describe Israeli aggression again 
and again. Turkey will do everything to 
hold Israel accountable for their actions 
in all international forums including the 
Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) and the Organization of the Is-
lamic Conference (OIC).

At the level of diplomacy, Turkey does 
not have the luxury to continue business 
as usual. It will most likely set up a road-
map giving Israel a “to do list,” will bench-

mark the issues, and follow up until the 
problem is resolved. To speak concretely, 
Turkey will ask for an official apology as 
well as for an international investigation 
of the disproportionate response by the 
Israeli military forces against the humani-
tarian relief attempt to break the Gaza 
blockade. Turkey will also try to demon-
strate the illegitimacy of the aggression, 
ask to free the ships being held by the Is-
raeli security forces unconditionally, and 
end the blockade of Gaza. Turkey will go 
as far as to try to force Israel to answer to 
the international courts and pay retribu-
tion to the relatives of the dead and the 
wounded. This list is not exhaustive.

At the level of bilateral relations, Tur-
key will take additional measures dem-
onstrating its decisiveness. Today’s an-
nouncement of cancellation of three joint 
military exercises with Israel is a clear in-
dication of the steps Turkey is willing to 
take. This can be compared to what hap-
pened when the first Turkish-Israeli joint 
military exercise was cancelled last year 
and should be read as a sign of Turkey’s 
changing regional security perception.

This last aggression will be remembered 
as a turning point in Turkish-Israeli 
relations, creating a new security dy-
namic in the region. This new direction 
will prompt Turkey to look to the White 
House to shoulder some of the burden in 
creating lasting peace in the region. How-
ever, this time, if the White House con-
tinues to drag its feet and rejects taking 
any responsibility over this latest Israeli 
aggression, it will trigger a ripple effect, 
further reducing the legitimacy of the US 
in the Middle East 

ForeignPolicy.com, 31 Mayıs 2010

“All options are on the table” is 
the best phrase to describe how 
Turkey feels about Israel’s attack 
on humanitarian aid flotilla carry-
ing more than 600 activists from 
32 countries. What happened 
on Sunday night is a real game 
changer. Israel will, most likely, 
no longer be seen as a friendly 
state nor an ally, but will be treat-
ed as a rogue state by Turkey.”

“  
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The Flotilla Crisis: A Symptom of the Troublesome 
Ankara-Tel-Aviv Relationship
On May 31, 2010, Israeli commandos attacked a 
humanitarian aid ship, the Mavi Marmara. The operation 
left 9 dead and over 30 activists wounded. The attack 
ignited worldwide protests and condemnation and 
sparked serious diplomatic confrontation between 
Turkey and Israel, once called “strategic allies”. On Friday, 
June 25, 2010 Ufuk Ulutas, Middle East Coordinator, SETA 
Foundation, Washington, D.C, and Nathalie Tocci, Senior 
Fellow at the Transatlantic Academy at German Marshall Fund, discussed Ulutas’ recently published policy brief, 
entitled: “Turkey and Israel in the Aftermath of the Flotilla Crisis”.
Ulutas began by presenting the key elements included in the policy brief, describing the climate in the Turkish-
Israeli relationship prior to the Flotilla event. Ulutas said, essentially, that Israeli officials had warned the activist 
on the Mavi Marmara ahead of their mission, and that the Israeli officials had asked the Turkish government 
to stop the boat from departing. Describing the details of the event itself, and analyzing what happened, 
Ulutas suggested that this event occurred because of a systemic problem that exists in the context of the older 
paradigm that previously defined the US-Israeli relationship. Calling it a “structural problem”, and one associated 
with complex trends, Ulutas pointed to the cause of the downward spiral in the once strategic alliance. This 
systematic problem dates back to the 1949 formal establishment of relations between the two countries, 
Ulutas suggested. He went on to say that the media and publicity of the Flotilla crisis, had led to an “open 
discussion of the structural problem, in the setting of an international audience.” Answering questions from 
the audience regarding the Turkish government’s tenacity when it comes to the humanitarian crisis in Gaza, 
Ulutas said the same sentiments broadly exist throughout the Muslim world. He maintained that Turkey has 
always felt strongly about the humanitarian crisis in Gaza- and consistently through the eighties and nineties. 
This question of Palestinian peace is the lynchpin of the larger Middle East peace. He quoted US General David 
Petraeus who named the Palestinian problem the biggest hurdle the international community faces; an issue 
that seeps into nearly every facet of policy in the Middle East. Ulutas then described the grievances of the 
Turkish government, and what the Turks are currently requesting from the Israeli officials: one, an official 
apology to Turkey, a legitimate investigation into the raid-one that is up to international human rights and law 
standards, and finally, the Turks are pushing for the Israeli lift of the blockade on Gaza. Since the early 2000’s, 
Turkey and Israel had divergent views, and Ulutas described this kind of crises between Turkey and Israel, as 
“unavoidable”. And further he commented that the isolation, the fragmentation of Israel, as well as the sacrifice 
of international law standards that Israel has made in pursuance of its own national security, has exacerbated 
the broader regional problems.
In line with Ulutas’ analysis, Nathalie Tocci pointed out that the current downturn in the Turkish-Israeli 
relationship, culminating in the flotilla crisis, is the result of a broader structural change. The flourishing and 
close relations between Turkey and Israel throughout the 1990s were caused by two principal, structural factors: 
Firstly, the ongoing peace process between Israelis and Palestinians. Secondly, the deteriorating relations 
between Turkey and Syria – a development, which brought Turkey to seek closer military ties with Israel. Thus, 
the dramatic improvement in Israeli-Turkish cooperation in the 1990s was the result of a particular international 
context – a context, which today is not given. In contrast to the previous decade, Turkish-Israeli relations today 
have hit rock bottom – caused by the outbreak of the second intifada and the aggravation of the Arab-Israeli 
conflict. Even though the flotilla crisis might be seen as just another factor in an already deteriorating relation, 
it still marks an important break, Tocci said. “For the first time, fading cooperation between Israel and Ankara is 
not the by-product of Israeli-Palestinian relations, but a real bilateral issue.” Talking about the demands of the 
Turkish government – an apology from Israel for the deaths, an international investigation, and the lifting of the 
Gaza blockade – Tocci said that “seen isolated, they all make sense”. However, she argued, the demands become 
problematic when bunched together. An official apology from Israel can only be expected once an impartial, 
international investigation took place, Tocci argued. The lifting of the blockade, however, is a demand, which 
can be placed at a different level, since it regards the Arab-Israeli conflict and “is not strictly speaking related to 
the bilateral relations between Turkey and Israel”. Tocci went on to say that the style in which the demands have 
been articulated by the Turkish governmental leadership, has made itself vulnerable to receive international 
criticism. What could be a potential involvement of Turkey in the Palestinian-Israeli rapprochement? One 
opportunity, Tocci pointed out, would be the revitalization of the “EUBAM Rafah” mission in Gaza – a mission, 
which was launched by the EU in 2005, to monitor the operations of the border crossing point between the 
Gaza Strip and Egypt. Since the EU does not officially engage with Hamas, Turkey could play an important 
mediating role here: Negotiating with Hamas, it could help the EU to redeploy its mission in Gaza.
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SETA POLICY BRIEF

Turkey and Israel in the 
Aftermath of the Flotilla 
Crisis

ABSTRACT | On May 31, 2010, Israeli 
commandos stormed a passenger ship, 
the Mavi Marmara, the largest boat of a 
flotilla of six boats which were carrying 
10000 tons of humanitarian aid to be-
sieged Gaza, in international high waters. 
The operation left 9 activists dead and 
over 30 activists wounded. The flotilla 
attack started a new trend for Turkish-Is-
raeli relations. For the first time in history, 
Turkish citizens were directly exposed to 
Israeli aggression. In this sense, the attack 

constitutes a break in Turkish-Israeli rela-
tions. It is now not only Israel’s treatment 
of the Palestinians that will shape the 
nature of Turkish-Israeli relations, more 
than anything else, but it is Israel’s steps 
towards salvaging bilateral relations by 
reassuring the Turkish nation and state. 
Since the early 2000’s, Turkey’s newly ad-
opted vision for the Middle East, which 
targets political stability and economic in-
tegration in the region, started to openly 
clash with Israeli vision of the region that 

The United Nation’s principles on the use of force by state actors give the right of self-
defense or defense of others where it may be necessary and proportional to an im-
minent threat to life, however, it restricts use of force to the minimum extent necessary.

UFUK ULUTAŞ
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is characterized by isolation, fragmenta-
tion, and the sacrifice of international law 
for security concerns. The clashing visions 
for the region have put the two countries 
in a position where diplomatic crises are 
almost unavoidable. The latest flotilla at-
tack or the previous chair crisis are merely 
the tip of the iceberg and are reflective of 
the two states’ divergent regional outlook 
and understanding of a lasting peace. 

On May 31, 2010, Israeli commandos 
stormed a passenger ship, the Mavi Mar-
mara, the largest boat of a flotilla of six 
boats which were carrying 10000 tons 
of humanitarian aid to besieged Gaza, in 
international high waters. The operation 
left 9 activists dead and over 30 activ-
ists wounded. The flotilla was carrying 
citizens from thirty-two countries, and 
among the passengers on the flotilla were 
European legislators, a Swedish best-
selling author, Henning Mankell, and 
Nobel peace laureate Mairead Corrigan-
Maguire. The Mavi Marmara is owned 
by a Turkish charity, IHH (Foundation 
for Human Rights and Freedom and 
Humanitarian Relief ), and was carrying 
around six hundred passengers most of 
which are Turkish citizens. Following the 
military operation on the Mavi Marmara, 
the flotilla was docked at Ashdod port, 
the activists on board were detained, and 
Israel announced that the activist would 
be either arrested or deported. 

The Israeli military assault against the 
Mavi Marmara immediately ignited 
worldwide protests and condemnation. 
Turkey, whose citizens were attacked by 
Israeli soldiers in international high wa-
ters, took the lead in protests and con-
demnation, and called for emergency 
meetings of the UN, NATO, and the OIC. 
Ankara strongly condemned Israeli ag-
gression, calling it “state terrorism” and 

“an act which must be duly punished.” 
Ankara also called for an immediate re-
lease of its detained citizens, return of 
the dead and wounded passengers, an 
official apology from Israel, and an inter-
national and transparent investigation of 
the assault. Israel, however, claims that 
the demonstrators on the Mavi Marmara 
attacked the IDF Naval commandos with 
light weaponry, such as knives and clubs, 
and the Israeli commandos were forced to 
react in an act of self-defense. Immedi-
ately after the assault, the Israeli Defense 
Forces (IDF) started a PR campaign and 
posted heavily edited short video clips, 
showing the clashes between the activists 
and IDF commandos, rappelling down to 
the Mavi Marmara. Tel Aviv asserts that 
the flotilla’s main sponsor, IHH, was di-
rectly supported by the current Justice 
and Development Party (JDP) govern-
ment in Turkey. Furthermore, Israel 
claims IHH has close links with Hamas 
and even Al-Qaeda. Tel Aviv argues that 
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the flotilla was a deliberate provocation 
against Israel and was not organized with 
the sole purpose of humanitarian relief. 
Tel Aviv also maintains that Israel already 
allows humanitarian aid into Gaza, and 
denies that a humanitarian crisis is taking 
place in Gaza, despite numerous reports 
and statements by international organiza-
tions.

Future of Turkish-Israeli Relations: 
What Is Next? 

The Israeli attack on Gaza was certainly a 
turning point in Turkish-Israeli relations. 
Turkish reaction to the Gaza attack while 
Turkey was sponsoring Syrian-Israeli 
talks including the famous Davos inci-
dent, clearly demarcated and publicized 
Turkey’s and Israel’s divergent views on 
regional peace and the future of the Mid-
dle East. The honeymoon years of Turk-
ish-Israeli relations during the late 1990’s 
came to an end as of the early 2000’s with 
Turkey’s adoption of a multidimensional 
foreign policy and its zero problems with 
neighbors policy. Regional hostilities and 
shared threat perception, which brought 
the two countries together under the term 
“strategic alliance,” were rendered mean-
ingless by Turkey’s regional peace initia-
tives. The aftermath of the Gaza attack in 
2007, in a way, brought Turkish-Israeli 
relations back to the pre-1990’s during 
which the relations often fluctuated due 
to regional crises. 

The flotilla attack, however, started a new 
trend for Turkish-Israeli relations. For the 
first time in history, Turkish citizens were 
directly exposed to Israeli aggression. In 
this sense, the attack constitutes a break 
in Turkish-Israeli relations. It is now not 
only Israel’s treatment of the Palestinians 

that will shape the nature of Turkish-Is-
raeli relations, more than anything else, 
but it is Israel’s steps towards salvaging bi-
lateral relations by reassuring the Turkish 
nation and state. 

The crises that have shaped the course of 
Turkish-Israeli relations since their of-
ficial formation in 1949, indicate more a 
structural problem than a temporary one 
instigated by individuals or governments. 
Since the official formation of relations, 
Turkey has often voiced its disapproval, 
even anger at times, of Israeli military 
operations and treatment of the Palestin-
ians. Even under military tutelage, Turkey 
downgraded diplomatic relations with 
Israel to a “second secretary” level due to 
Israel’s continued unconciliatory policy 
on Middle East problems. More recently 
in 2002, for example, the Prime Mister of 
the time, Bulent Ecevit, accused Israel of 
committing genocide against the Pales-
tinians. 

Structural problems between the two 
states started receive publicity starting 
from early 2000’s, and the last two years 
made it clear that these problems will 
shape bilateral relations in the foreseeable 
future. Since the early 2000’s, Turkey’s 
newly adopted vision for the Middle East, 
which targets political stability and eco-
nomic integration in the region, started 
to openly clash with Israeli vision of the 
region that is characterized by isolation, 
fragmentation, and the sacrifice of in-
ternational law for security concerns. In 
other words, clashing visions for the re-
gion have put the two countries in a po-
sition where diplomatic crises are almost 
unavoidable. The latest flotilla attack or 
the chair crisis are merely the tip of the 
iceberg and are reflective of the two states’ 
divergent regional outlook and under-
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standing of a lasting peace. Structural 
problems due to increasingly divergent 
visions for the region were only exacer-
bated by the formation of a right-wing 
government in Israel. The AK Party gov-
ernment in Turkey found opportunities 
of working for peace and maintaining 
good relations with the previous Israeli 
governments, such as the Sharon govern-
ment during the Israeli withdrawal from 
Gaza in 2005, and the Olmert govern-
ment during the Turkish sponsored Syr-
ian-Israeli indirect peace talks until the 
Israeli attack on Gaza. However, the Ne-
tanyahu government, which includes ele-
ments of the extreme right, made it quite 
difficult for Israel to take the necessary 
steps for regional peace, despite Israel’s 
increasing international isolation, even 
at the expense of the US President Barack 
Obama’s Middle East policies. Therefore, 
considering the current negative public 
opinion against Turkey in Israel and vice 
versa, it would be quite difficult for An-
kara and Tel Aviv to come to terms with 
each other unless Tel Aviv takes positive 
steps towards peace in the region, start-
ing with an official apology to Turkey for 
the killings of Turkish citizens in the aid 
flotilla. 

Recommendations
1. Israel’s attack on the humanitarian aid 
flotilla is a deliberate violation of interna-
tional law. Tel Aviv, therefore, should fol-
low an exit strategy by toning down its 
rhetoric and agreeing to an internatio-
nal probe to determine which institutions 
and individuals are responsible for the at-
tack. The exit strategy should also include 
lifting the blockade on Gaza.
2. The illegality of the flotilla attack sho-
uld be publicized. In addition to the in-

vestigation that will possibly be led by the 
UN, Ankara should form a team of inter-
national law experts to support the UN 
investigation. Several reports should be 
published in Turkish and foreign langu-
ages.

3. The Israeli government has launched an 
extensive PR campaign to salvage Israel’s 
image in the world. In addition to pos-
ting heavily edited videos and potentially 
fabricated audio clips, Israel also aims to 
divert the discussion from the IDF’s kil-
ling of civilians in international high wa-
ters to Turkey’s newly emerging regional 
alliances and allegations of rising anti-
Semitism in Turkey. The Turkish govern-
ment should ensure that protests against 
Israel are kept within the limits of mode-
ration. Turkey should also intensify its ef-
forts in explaining Turkey’s diplomatic 
work in its surrounding regions to the in-
ternational community.

4. Ankara and Tel Aviv have diverging 
views on the future of the Middle East, 
which has long-lasting and complex 
problems. A sustainable relation between 
the two countries will require progress in 
at least some of these problem areas. To 
this end, the lift of the Gaza blockade and 
the relaunching of the Syrian-Israeli talks 
could potentially have a positive impact 
on the nature of relations between the two 
countries.

5. The flotilla crisis has put enormous 
pressure on Egypt, as a result of which it 
opened the Rafah border crossing indefi-
nitely. The international community sho-
uld make sure that the Rafah border cros-
sing stays open. Without the Egyptian 
blockade of Gaza, Israeli blockade would 
be seriously challenged 

Policy Briefin tam metni için www.setav.org
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SETA YORUM

Türkiye Çıtayı Daha da 
Yükseltti 

Pazartesi günü yaşanan saldırı yardım ge-
milerini değil, bizatihi yeni Türkiye’yi he-
def aldı. Bu basit gerçeğin anlaşılıp anlaşı-
lamaması Türkiye’nin önümüzdeki onyıl-
larda kaderini belirleyecektir.
Tarihe bir dönüm noktası olarak kayda ge-
çen bu saldırıyı hala İHH ile, barış eylem-
cileri ile, gemilerle ilişkilendirenler, son 
dönemde Türkiye’nin nereye geldiğini, na-
sıl bir siyaset izlediğini hakkıyla kavraya-
mayanlardır. Türkiye’nin bundan sonra-
ki kaderi de bu saldırının anlamının ne ol-
duğu konusunda farklı fikir sahibi olanlar 
arasındaki mücadele ile belirlenecektir.

Saldırının gemilere yönelik olduğunu, 
Gazze ile ilişkili olduğunu düşünenler, 
Türkiye’nin orta büyüklükte, kendi siyasi 
iradesini ortaya koyamayan, siyaset oyu-
nunda başkalarının kurduğu oyunda rol-
lerini hakkıyla yerine getirmeye çalışan 
bir ülke olmasını talep edenlerdir. Saldırı-
nın Türkiye’nin son yıllarda kazandığı iv-
meyi durdurmak, Türkiye’nin barışçıl iliş-
kilerle yayıldığı alanı kendi varlığına teh-
dit olarak algılayan ve bu yüzden geç olma-
dan sınırlandırılmasını ve kuşatılmasını is-
teyen güçlerin müdahalesi olarak görenler 
ise, Türkiye’nin kendisine biçilen rolü de-
ğil, kendi istediği oyunu oynamasından 

Saldırının hedefi Türkiye’yi küçük düşürmek ve Türkiye’nin ne kadar risk ala-
bileceğini ölçmektir. Bu basit gerçeğin anlaşılıp anlaşılamaması Türkiye’nin 
önümüzdeki onyıllarda kaderini belirleyecektir.

NUH YILMAZ
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yana olanlardır. Sonuçları kısa sürede gö-
rülmese dahi, bu iki tespit arasındaki fark, 
Türkiye’nin önümüzdeki onyıllarda büyük 
bir güç olup olmayacağını belirleyecek ka-
dar önemlidir.

Türkiye artık oyun kurucu
Türkiye’nin iç siyasette istikrarı, ekonomi-
de düzelmeyi, dış politikada ise kendi öz-
gül ağırlığının çok üstünde bir etkiyle bir 
süredir dünya siyasetini etkileyecek hale 
gelmesine uzun süre göz yumulamayacağı 
açıktı. Zira Türkiye’nin Balkanlarda attığı 
adımlar, Afgansitan’daki varlığı, Kürt me-
selesindeki gerçekçi ve soğukkanlı adımla-
rı, Suriye ile ilişkisi, İran konusunda yap-
tırımları boşa çıkaracak kadar önemli bir 
başarıyı yakalaması, kendi oyununu kur-
ması, bölge için kendi oyunu olanları ra-
hatsız etti. Bu nedenle Gazze’ye giden ge-
milere yapılan saldırı, sadece iyi bir ceza-
landırma fırsatının değerlendirilmesin-
den ibarettir. Ancak bu müdahalenin is-
tenilen sonucu doğurup doğuramayacağı-
nı da hala/şimdilik inisiyatifi elinde tutan 
Türkiye belirleyecektir. Peki oyun kurmak 
ne demek? Bu gelişmelerin oyun kurmay-
la ilişkisi nedir?
Siyaseti minimumlarına indirgediğimiz-
de elimizde kalan, siyasi mücadelenin ta-
raflarını belirleyen iradelerin pozisyonla-
rıdır. Siyasi hayatı yönlendiren de asıl ola-
rak siyasetin kurulma anında kendisini or-
taya koyma ihtiyaç ve cesaretini aynı anda 
gösteribilen siyasi öznelerdir. Siyasi hayat-
taki kurucu anı dışındaki sair pozisyon-
lar bu ana çelişkinin çeşitli derecelerle ala-
na yayılmasından ibarettir. Bu nedenle ko-
alisyon kurma siyasetin taktik boyutu iken, 
pozisyon belirleme siyasi iradenin berrak-
laşma anıdır.

Maksatlı analizlere rağmen
Siyasi tavır asıl belirleyici iken, söylem sa-
dece bunun nasıl dile getireleceğinin deta-
yıdır. Strateji, belirlenen siyasi pozisyonun 

nasıl uzun vadeli bir yönelimle uygulana-
bileceğinin bilgisi iken, taktik ise bu stra-
tejinin tatbikinde karşılaşılan zorlukla-
rın aşılma tekniğidir. İşte gemilere saldı-
rı olayı, tam da Türkiye’nin artık bir eşiğe 
gelmesi, son zamanlarda attığı adımlarla 
oyun kurmaya girişmesi, kendi adına iliş-
ki kurma talebini fiilen ortaya konması ile 
alakalıdır. Bu iradenin en somut örneği ise 
İran’la varılan nükleer anlaşmadır.
Türkiye’nin bu iradeyi koyması, yani siyasi 
bir özne olarak kendi pozisyonu adına ko-
nuşmasından duyulan rahatsızlık bir süre-
dir uluslararası siyaset dilinde “eksen kay-
ması” ya da “batıdan kopma” gibi maksatlı 
analizlerin de ortaya çıkmasına neden olu-
yordu. Bu analizler bir yanıyla çapsızlıkla, 
bir yanıyla Türkiye’yi bilmemekle ortaya 
çıkıyorsa bir yanıyla da yeni durumun he-
nüz kurumsallaşmadan tasfiyesini isteyen 
güçlerce Türkiye’nin hedefe oturtulmasıyla 
ilişkiliydi. Ancak bu ifadeler bir süre sonra 
artık ciddiyetini koruyamaz hale gelmiştir. 
Bu salvolardan sonra Türkiye’nin dış poli-
tikasının düştüğü yeri tanımlama çabala-
rında iki önemli kavram kullanıldı. Ömer 
Taşpınar’ın ifadesiyle “Gaullizm,” yani 
mevcut ilişkilerini sürdürürken, paralel 
ve bağımsız ilişkiler de kurabilme becerisi 
ya da İan Lesser’ın ifadesiyle “bağlantısız” 
ülke, yani cephe şeklinde davranmak yeri-
ne çıkarlarını önceleyerek hareket eden ve 
tavrını tikel olaylara göre belirleyen ülke 
gibi davranmaya başlanmasıdır.

Gaullist ve bağlantısız
Gerek Gaullist gerekse de bağlantısız ülke 
tanımlamalarında, ülkelerin davranı-
şı içinde bulunulan ilişki ağlarını belirle-
yici değil, kendi pozisyonuna göre bölge-
yi şekillendirici özellikler taşıdığı için hem 
daha zor hem de daha zorlayıcıdır. Türkiye 
şimdi bu siyasetinin şu ana kadarki en cid-
di sınavını veriyor. Türkiye’nin İsrail’le iliş-
kilerinden, vize kaldırma siyasetine, Bre-
zilya ile ilişkilerinden İran konusundaki 
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tavrına, Balkanlar’da barış arayışlarını hız-
landırması ile Karadeniz’e yaklaşımı hep 
bu çerçevede anlaşılmalı.
Elbette bu noktada kendi adına davrana-
bilme iradesi gösterebilme ile başına buy-
ruk davranma arasında da bir ayrım ya-
pılmalıdır. Başına buyruk davranma, ulus-
lararası sistem içinde meşruiyet arayışı-
na girmeden, kendi pozisyonunu açıkla-
ma gereği dahi hissetmeden, ittifaklar kur-
madan, davranmaktır. Kendi adına dav-
ranmak ise siyaseti kendi pozisyonundan 
kavramak, bu kavrayışa yönelik eldeki tüm 
imkanları meşruiyet arayışlarını öne çıka-
rarak kullanmaktır.

Diplomosi mahiri
Belli değerleri öne çıkararak, ancak so-
yut bir ahlakçılığın kısırlığına düşmeden, 
“değer-eksenli realist” bir yönelimle, tüm 
imkanları kullanarak değerleri önceleyen 
bir pragmatizle davranmaktır. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye ve Brezilya şu anda 
daha çok ilk örneğe yakınken, İran ya da 
Venezuella gibi ülkeler ikinci örneğe daha 
yakın görünüyor.
Türkiye’nin bir süredir yürüttüğü dış po-
litika uzun zamandır ilk defa kendi adı-
na davranabilme iradesi gösterebilen bir 
Türkiye’yi	müjdeliyordu.	Üstelik	 de	 bunu	
son derece maharetle, sonuç üreterek, ba-
rışçıl yollardan zorlayıcı mekanizmalar 
üreterek yapması bir çok kesimde hınç bi-
rikimine yol açtı. Türkiye’ye dönük bir ta-
kım eleştirilerde bu hıncın izlerini gör-
mek mümkündür: Bir kısım eleştirmenler 
Türkiye’nin kendi askeri gücünü ve zorla-
yıcı etkisini kullanmayıp, başkalarının gü-
cünü kullandığını, bunun da en hafif ta-
birle “beleşçilik” anlamına geldiğine inanı-
yor, bunun böyle gitmeyeceğini söylüyor-
du. Bir kısım eleştirmeler Türkiye’nin du-
ruşunun sürdürülemez olduğunu savuna-
rak, barışla sorunların çözülemeyeceği-
ni, bu siyasetin ilkesel temelleri ile uygu-

lama alanlarını karıştırıyor, bunun üze-
rinden eleştirmeye çalışılıyordu. Bir kısım 
eleştirmenler Türkiye’nin boyundan bü-
yük işlere kalkıştığını, çapına göre davran-
madığını savunuyor ve bir anlamda aba al-
tından sopa gösteriyordu. Bir kısımları ise 
Türkiye’nin rolünü ve gücünü abartarak 
kendi sorumluluk almak istemediği ya da 
cesaret edemediği sorunları Türkiye’ye ha-
vale etmeye çalışıyordu. Gemilere saldı-
rı işte bu gerilim noktalarının biriktiği bir 
anda çıkmıştır.

Hırçın ve şımarık İsrail
Türkiye’nin bu çabalarından şikayetçi bir 
çok ülkenin olduğu ortada. Bunların ba-
şında gelen ülke İsrail’dir. İsrail yıllar-
ca çatışma kültürü üzerinden prim topla-
mış, hırçınlıkla karışık şımarıklığı ile he-
sap ödemeden, yaptıklarının sorumlu-
luğunu üstlenmeden yaşamaya alışmış-
tır. Türkiye’nin İsrail’le çatışmadan ancak 
İsrail’in sorunlu olduğu alanlarda üreti-
ci ve barışa yönelik hamleleri İsrail’in hır-
çınlığını giderek daha fazla teşhir eder hale 
getirmişti. Bölgede İsrail mağduru olduğu 
halde, İsrail’in baskılarıyla adete konuşul-
mayan, tecrit edilen aktörlerle ilişkiye ge-
çen Türkiye, böylece İsrail’i giderek daha 
fazla yalnızlaştırmıştır.
Şimdi İsrail bu teşhir sürecine son vermek, 
Türkiye’yi kendi istediği alana çekerek ken-
di hırçın ve saldırgan pozisyonuna uydura-
rak Türkiye’nin barış yoluyla kazandıkları-
nı bırakmasını istemektedir. Gerek Davos, 
gerek sandalye krizi gerekse de bu son sal-
dırı hep çabaların ürünüdür. Bu anlamıyla 
İsrail’in yaptığı İHH gemilerine ya da barış 
gönülülülerine değil, tam tersine artık ta-
hammül edemedikleri Türkiye’nin bu du-
ruşuna karşı vurulmaya çalışılan bir dar-
bedir.
İsrail için bardağı taşıran son damla ise 
İran’a savaş ilan edilmesi, olmazsa yaptırım 
uygulatmak için sürdürdüğü savaş çığırt-
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kanlığı politikasının Türkiye-Brezilya an-
laşmasıyla bir anda anlamsız hale gelmesi-
dir. Türkiye’nin İran konusunda geri adım 
atmayarak, yapılan anlaşmayla diploma-
sinin hala imkanları olduğunu ispatlama-
sı artık İsrail için katlanılamaz hale gelme-
sine yol açmıştır.

Teşhir olan ülkeler
Bölgede başka ülkelerin de benzer kaygı-
ları olduğunu görmek mümkün. Yıllarca 
kendi halkına baskı kurarak ortaya çıkan, 
İsrail’le her tür kirli ilişkiye giren ancak 
içeride İsrail karşıtılığı ile prim yapan Mı-
sır da İsrail’den farklı düşünmüyor bu ko-
nuda. Türkiye’nin koyduğu tavırlarla teşhir 
olan, Arap dünyasındaki itibarı sarsılan 
Mısır’ın ürettiği hınç, iç politika (demok-
rasi baskısı), ekonomi (ABD mali yardımı) 
ve dış politika (İsrail) kaygılarıyla devam 
ettirdiği Gazze ablukasında ortaya çık-
maktadır. Nitekim gemi saldırısı ile etap-
ta rahatlayacağını düşünen Mısır, daha da 
fazla teşhir olmuş, nihayet ablukayı devam 
ettiremez hale gelmiştir. Böylece Mısır as-
lında bu son eylemin ilk kurbanı olmuş-
tur	da	denebilir.	Mısır’ın	yanına	Ürdün	ya	
da Suudi Arabistan gibi içeride şedit, ken-
di halkına acımasız ama İsrail’e dost ülke-
ler de, Türkiye’nin politikalarından rahat-
sız olmuş, ancak bu süreçte önemli itibar 
kaybına uğramışlardır.
Türkiye’nin yeni dış politikasının belki 
de en çok tartışıldığı, en çok merak edil-
diği ülke ABD’dir. Uzun yıllardır Soğuk 
Savaş reflekslerine ve pazarlıksız istedi-
ğini almaya alışmış olan ABD, pazarlık 
yapan bir Türkiye’den elbette belli oran-
larda şekvacıdır.
Ancak gerek alternatifsizlik gerek-
se de Türkiye’nin demokratik yapısı, 
Washington’daki yeni yönetimi Türkiye 
ile daha yapıcı bir ilişki kurmaya itmek-
tedir. Son derece pragmatik bir ülke olan 
ABD, Türkiye’nin politkalarının sürdürü-

lebilir ve sonuç getirici olduğunu gördük-
çe, her ne kadar maliyetinden rahatsız olsa 
da olumlu bir tavır sergilemeye devam edi-
yordu.

Washington geçiştiriyor
Washington için önemli aşamalardan biri 
ise yine İran meselesi olmuştur. Washing-
ton aylarca uğraştığı BM yaptırımlarını 
Güvenlik Konseyi’nden geçirme çabaların-
da, Türkiye-Brezilya anlaşmasını olumsuz 
bir gelişme olarak değerlendirdi. İran ko-
nusunu Ortadoğu barış sürecinde İsrail’i 
masaya getirecek önemli bir koz olarak gö-
ren Washington şu an itibariyle İsrail’in at-
tığı adımları da kaldırılamaz görmeye baş-
lamıştır. İç siyaset ve Kongre’nin mali yapı-
sından dolayı
İsrail’e bağımlı bir ülke olarak ele alın-
ması gereken ABD’nin bu noktada ken-
di iradesine kalsa daha farklı davranaca-
ğından şüphe yok. Ancak şu an itibariy-
le, Washington’ın sadece örtük mesajlar-
la konuyu geçiştirmeye çalışacağını söy-
leyebiliriz.
Saldırının hedefi Türkiye’yi küçük dü-
şürmek, bu saldırı ile Türkiye’ye sınır-
larını göstermek, belli sınırların geçile-
mez olduğunu göstermek, Türkiye’nin 
alabileceği risklerin sınırlarını ölçmek-
tir. Türkiye bu sınavı geçerse gerçekten 
Ortadoğu’da merkez olacaktır. Ancak sı-
navı geçmesi için öncelikle bölge ülke-
lerine bu sınavı geçtiğini ispat etmeli-
dir. Bunun için de artık bölge güvenli-
ğini, bölge barışına karşı ülkeleri güven-
lik tehdit sıralamasında en başa oturta-
rak buna göre yapılandıracağı yeni ko-
numuyla ispat edebilir. Türkiye yol ayrı-
mında. Ya bu aşamayı geçecek ve kendi 
siyasetini oluşturan merkez ülke olacak 
ya da burada tıkanarak başkalarının si-
yasi kavgalarında piyon olacak, iddiasız 
ama orta ölçekli bir ülke olmaya devam 
edecektir 
6 Haziran 2010

ka n l ı  m a v i  m a r m a ra  b a s k ı n ı
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0 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 9 Haziran’da yapılan İran’a yönelik yaptırımların 
ağırlaştırılması oylaması öncesinde Viyana grubu, Türkiye ve Brezilya’nın arabuluculuğun-
da imzalanan uranyum takası anlaşmasının İran’ın nükleer silaha sahip olma ihtimalini or-
tadan kaldıramayacağını belirtti. 17 Mayıs’ta imzalanan antlaşmaya rağmen hâlâ endişe-
li olan Batılı ülkeler İran’a daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini düşünüyor. Batılı 
ülkelerin endişesini paylaşmayan Türkiye ve Brezilya ise BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan 
oylamada daha önce de beyan ettikleri gibi hayır oyu verdi. Tasarı ise 2 hayır oyuna karşı-
lık, 1 çekimser ve 12 evet oyu ile kabul edildi.

SETA YORUM

What Does Turkey’s “No” 
Vote Mean?
Turkey also recognizes that Iran has not fully cooperated with the internation-
al community over its nuclear program and has failed to meet its obligations 
to the International Atomic Energy Agency (IAEA).

KADİR ÜSTÜN

The United Nations Security Council 
(UNSC) passed the fourth round of sanc-
tions on the Islamic Republic of Iran on 
June 9, 2010. The U.S. administration 
made the case that the main objective of 
Resolution 1929 was to “complement” the 
dual-track approach the UNSC is pursuing 
in preventing Iran from acquiring nuclear 
weapon capabilities. This approach would 
involve sanctions targeting specific institu-

tions and individuals while keeping open 
the possibility of negotiations with Iran. 
Whether this approach would work with 
Iran remains a question, a concern shared 
by Brazil and Turkey, who have voted “no” 
at the Security Council.

Most analysts agree that another round of 
sanctions against Iran will not prevent Iran 
from pursuing its uranium enrichment ac-
tivities. However, the U.S. administration 
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argues that “smart sanctions” could bring 
about real results by targeting specific ac-
tivities, institutions, and individuals sus-
pected of contributing to the development 
of Iranian nuclear weapon capabilities. The 
resolution includes bans on nuclear and 
missile investments abroad, conventional 
arms, and ballistic missile capabilities, as 
well as the freezing of assets of specific in-
dividuals. It also calls for heightened sensi-
tivity and “vigilance” by the states over the 
“suspected” cargo, financial activities of 
Iranian banks, companies, and the Islamic 
Revolutionary Guard Corps (IRGC).
The resolution comes at a time when the 
United States virtually has ignored the 
nuclear swap deal brokered by Turkey and 
Brazil in May. The administration argues 
that the deal was not comprehensive and 
did not address the main concerns of the 
international community. U.S. officials 
portrayed it as yet another attempt by Iran 

to stall the sanctions process and to divide 
the international community. As a result, 
instead of welcoming the deal and treat-
ing it as a true opportunity for engagement 
and dialogue with Iran, the United States 
chose to move forward with sanctions. Al-
though the U.S. officials state that channels 
of negotiation are open, it will be difficult 
to convince Iranians that the sanctions are 
meant to contribute to “confidence-build-
ing” measures.
Turkey supports the peaceful use of nucle-
ar energy and uranium enrichment, which 
is a right afforded to all signatories of the 
Non-Proliferation Treaty (NPT), of which 
Iran is a part. This is also reiterated in Res-
olution 1929, and the Obama administra-
tion has repeatedly reaffirmed Iran’s right 
to access “peaceful use of nuclear energy.” 
At the same time, Turkey repeatedly has 
made it clear that it is against Iran devel-
oping nuclear weapons. Turkey also rec-
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ognizes that Iran has not fully cooperated 
with the international community over its 
nuclear program and has failed to meet its 
obligations to the International Atomic 
Energy Agency (IAEA).
If Turkey is in full agreement with the in-
ternational community about the use of 
nuclear technology, why did it vote “no” 
in the Security Council? The main reason 
seems to be that Turkey believes sanctions 
could undermine the diplomacy track. 
Ankara was disappointed that the nuclear 
deal achieved with Brazil’s involvement 
was not given serious consideration as a 
confidence-building measure. Turkey re-
alizes that Tehran may have agreed to a 
deal with Brazil and Turkey as a stall tactic 
and an attempt to divide the international 
community on the question of sanctions.
However, in the arrangement brokered 
by Turkey and Brazil, Iran has agreed for 
a uranium exchange for the first time, and 
this is the only concrete deal so far. Iran 
also met the deadline to submit its propos-
al to the IAEA. If the international com-
munity ignores the deal in favor of tougher 
sanctions, Turkey believes it will be very 
difficult, if not impossible, to bring Iran 
back to the negotiation table.
On the one hand, Turkey was concerned 
that voting “yes” would have seriously 
damaged Turkey’s integrity as a reliable 
negotiating partner and would alien-
ate Iran even further. On the other hand, 
Turkey still shared concerns with the in-
ternational community in regards to Iran’s 
nuclear program. As a result, while vot-
ing “no,” Turkey did not work against the 
resolution, and even encouraged countries 
such as Bosnia and Lebanon to make their 
own decisions instead of following Turkey. 
Turkey needed to stand behind the nucle-
ar deal it helped reach to demonstrate its 
commitment to diplomacy.

Turkey believes that sanctions and military 
threats are counterproductive in achieving 
Iran’s full cooperation with the interna-
tional community and that such measures 
will only reinforce Tehran’s defiance about 
its nuclear program by backing Iran up 
against the wall. Ankara worries that the 
prospect of a military action against Iran is 
a destabilizing factor for the region, similar 
to the invasion of Iraq. Isolating Iran will 
only exacerbate Iran’s suspicions about the 
sincerity of U.S. intentions, which would in 
turn kill any possibility of Iran’s full coop-
eration with the international community.
Critiques of Turkey’s recently energized 
foreign policy direction are framing the 
Iranian nuclear issue as a matter of Tur-
key’s abandonment of its traditionally 
Western-oriented alliances for newer yet 
more dangerous ones with its unstable 
Eastern neighbors. Turkish Prime Minister 
Erdoğan has been criticized for giving Iran 
“a way out” of its international obligations.
Such criticisms overlook and disregard 
Turkey’s perspective on its relations with 
its neighbors. Turkey aims to maintain 
good relations with its neighbors based on 
economic integration, political stability, 
and regional peace. Achieving a nuclear-
free zone in the Middle East is one of the 
main goals of Turkey. In order to accom-
plish this, Turkey feels that it needs to base 
its foreign relations on diplomacy and 
dialogue instead of sanctions and military 
threats. The Turkish “no” vote at the UNSC 
needs to be understood as Turkey’s desire 
to show its commitment to diplomacy. 
In that sense, if the Obama administra-
tion wants to pursue the “dual-track” ap-
proach on Iran, it will have to demonstrate 
its commitment to the diplomacy track as 
much as it did to the sanctions track 
16 Haziran 2010
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Book Launch on “Reset: Iran, Turkey, and America’s Future”
What can the United States do to help realize its core 
objective in the Middle East – stability? And, most 
importantly, who can it side with? Who are the U.S.’ most 
reliable and like-minded partners in the region? Stephen 
Kinzer, bestselling author and former foreign correspondent 
for the New York Times, gives an answer that might seem 
surprising at first: In the twenty-first century, the logical 
partners for the United States in the Middle East are Turkey 
and Iran. On Tuesday, June 15th, 2010 the SETA Foundation 
and the Light Milennium hosted Kinzer in Washington DC to 
launch his new book “Reset: Iran, Turkey, and America’s Future”.
There are two criteria which, Kinzer argues, a partner of the U.S. needs to fulfill: Firstly, its long-term 
strategic goals have to run parallel to those of America’s. And secondly, the societies in the respective 
countries have to be “recognizable” to the U.S. – there has to be a political culture whisech unites both 
societies. The first obvious choice is Turkey, Kinzer said; a “unique country in the Arab world, which has 
a thriving democracy, a booming economy and a vibrant civil society.” The second important partner, 
Iran, might seem a bit more uncomfortable for the US. Still, Kinzer argues, the strategic goals of Iran 
are strikingly similar to American objectives: Both want a stable Iraq, a stable Afghanistan, and a stable 
Pakistan. Furthermore, Iran is a decisive enemy of radical Sunni movements like al-Qaeda, and Iran also 
has a vibrant democratic culture rooted deeply in the society – even though this is not reflected in the 
current government. “When you put aside the rhetoric and the emotion, you see that the US and Iran 
have similar aims.” In the long run, Kinzer said, “Iran is not fated to be our enemy. The U.S. should negotiate 
all issues with Iran, not only the nuclear issue. The agenda should be broadened.” Consequently, Kinzer is 
concerned about the growing animosity of the international community toward Israel and Iran. Instead 
of alienating these countries, the U.S. should be making an effort to slow the emerging feeling of isolation 
on the part of Israel and Iran, respectively; and that the U.S. should place a big security concession on 
Iran, and on Israel.
On Turkish foreign policy, and the emergence of a proactive policy in the region, administered by Foreign 
Minister Davutoglu, Kinzer suggested that Turkey may be ahead of the curve on the notion that the 
world will witness a “rise of the middle powers, meanwhile, the U.S. is holding onto old structures of the 
cold war era.” Given the recent uproar over the Israeli attack on a the humanitarian flotilla in route to 
Gaza, and the deaths of Turk present on the ship, Kinzer asserted that the Turkish government should 
now begin the process of “toning down the rhetoric over the issue”, and look ahead. Kinzer said that 
Turkey should strive to not act solely on emotion and to not adopt the U.S. tendency and bad policy of 
acting impulsively on emotions. To achieve that, Kinzer agues, the ruling Justice and Development Party 
(AKP) should make reconciling steps towards Israel. Besides, it should take on more confidence building 
measures, to ensure U.S. policy makers that the government is not taking the country in a negative 
direction with its new policies, and ensure the U.S. and the international community not to fear a hidden 
agenda of Islamization in Turkey. In the end, Kinzer hopes, both Turkey and the U.S. can learn from each 
other: while Turkey has to come to terms with the current Israeli government, the United States have to 
accept that it has to live and work with the regime in Iran.
Another key point that Kinzer addressed was the concern on the part of the U.S. and other members 
of the international community over Turkey’s  alleged support of groups like Hezbollah and Hamas. 
Kinzer suggested that it’s critical for the U.S. and the international community to have a country that 
can be an honest broker between groups that will not cooperate, or trust the U.S. This is an element that 
has been supported well by Turkey, however as Kinzer asserts, Turkey must be careful to balance these 
relationships with sensitive actors such as Hamas and Hezbollah, and keeping those old allies at the 
same distance.
Key throughout Kinzer’s presentation is the need for all players involved, the U.S., Turkey, Iran, and Israel, 
to address problems, and negotiate diplomatically with the governments that are in place now, in order 
words, “accept the reality of who is in power, and move forward.” Quoting the Persian poet Rumi, Kinzer 
asks: “Why do you stay in prison, when the door is so wide open?”
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Günboyu, 18 Haziran 2010

İstiklal, 20 Haziran 2010
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Sonsöz, 18 Haziran 2010

24 Saat, 17 Haziran 2010
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SETA YORUM

Merak Değil Tehdit Sorusu 
‘Eksen mi Kayıyor?’ 

İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardım ta-
şıyan gemilere yönelik sert askeri müda-
halesinin yarattığı tartışmalar dinmeden, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
(BMGK) İran’a yönelik yaptırımların oy-
lanması gündeme geldi. İsrail’in uyardım 
gemilerine sert müdahalesi karşısında sert 
bir cevap veren Türkiye, BMGK’de yapılan 
oylamada Brezilya ile birlikte yaptırımla-
ra “hayır” oyu verdi. Başka türlüsünü bek-
lemek de imkansızdı. Nitekim iki ülke 17 
Mayıs’ta İran’ı ikna ederek “uranyum ta-
kas anlaşması” imzalamıştı. Bütün bu ge-
lişmeler bir kez daha şu soruyu gündeme 
getirdi; “Türkiye eksen mi değiştiriyor, yü-

zünü Doğu’ya mı dönüyor?” Tüm bu so-
ruları, Türkiye’nın dış politikasını yakın-
dan izleyen SETA Vakfı’nın Genel Koordi-
natörü Taha Özhan’a sorduk. Özhan yaşa-
nanları, “Türkiye ‘Ankara merkez’li politi-
kanın meyvelerini topluyor” diye özetledi.

En çok sorulan sorudan başlayalım. “Tür-
kiye eksen mi değiştiriyor” tartışmasının 
bir karşılığı var mı?
Türkiye eksen mi değiştiriyor? Türkiye 
hangi yöne gidiyor? Bu soru(lar) niçin so-
ruluyor? Türkiye’ye dair bir merak mı yok-
sa Türkiye’ye yönelik bir tehditten mi? 
Bana öyle geliyor ki bu sorular meraktan 

Post-Davos döneminde Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluklar, Davos’un heye-
can veren havasından çok daha ağırdır. Ancak bu sorumlulukların altına girmeye 
aday bir ülke, Davos’u bir siyasal ve jeopolitik moment haline getirebilir. 

TAHA ÖZHAN
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sorulmuyor. Aksine ismi konulmamış bir 
tehditten ya da uyarı yapma ihtiyacından 
dolayı sorulan sorular. Bunlar dünya sis-
temi ve bölgemize düşen “düzenin” isti-
kameti dışına çıkılarak, Washington veya 
Londra’dan kendi ülkesiyle konuşmaktan 
vazgeçmenin doğal bir yansıması. Ankara 
merkezli bir siyasi çizgi izlemenin meyve-
leri alındıkça da mezkûr tehditlerin doza-
jı artmaktadır.

Ne tehdidi bu?
Türkiye’ye cumhuriyetle beraber öngö-
rülen coğrafi, siyasi ve sosyolojik sınırla-
rın nihai olduğu varsayıldı. Türkiye bu sı-
nırlar karşılığında devletini aldı ama bir 
çok şeyi de rehin bıraktı Batı yakasına. 27 
Mayıs’a kadar Türkiye’yi idare eden bü-
tün isimler ve bürokrasi bu ‘rehin ilişki-
sinin’ farkındaydı. Darbe sonrası bu far-
kındalık yerini inanmışlığa başladı. Aynı 
dönem sanal bir şekilde ‘rehin ilişkisin-
den mülkiyet ilişkisine geçiş’ dönemi ola-
rak yaşandı. Adeta milletin bütün unsurla-
rı üzerinde labaratuvar gibi çalışmalar ya-
pıldı. 28 Şubat’la beraber sağ, sol, islamcı 
derken 27 Mayıs’la kurulan müesses niza-
ma karşı artık bir tehdidin ortada kalmadı-
ğı varsayıldı. Bu tehdit Türkiye’nin iç kon-
solidasyonunu tamamlayarak doğal siyasi 
ve sosyolojik sınırlarına yönelmesiydi. Şu 
an yaşanan da budur. Millet doğal sosyo-
lojik sınırlarına yöneliyor. Bir taraftan Batı 
Balkanlar’daki akrabalarına ulaşıyor, diğer 
yandan Kudüs’teki Mustafa Kemal ile aynı 
okullarda okuyan İzettin Kassam’ın torun-
larına... Bu ilişkinin organik ve yapısal ol-
ması başlı başına bir tehdit zaten.

Türkiye Bir Kanat Ülkesiydi
Türkiye hangi eksendeydi şimdi kadar?
Türkiye Soğuk Savaş dengesinin bölge-
mize düşen statükosu içerisinde kendisi-
ne biçilen rollere mahkûm bir kanat ül-
kesiydi. 27 Mayıs Darbesi’yle Washing-
ton ve Londra’da biçilen bu rol hem siya-
si hem de yapısal olarak tahkim edilmişti. 
Soğuk Savaş yılları kanat ülkeleri için ol-

dukça trajik sonuçlar doğurmuştur. Bu ül-
kelerden Türkiye, Batı Bloku’nun ‘sıradan 
bir kanat ülkesi’ olarak on yıllarını harcadı. 
1970’de 1.5 milyar dolar olan ticaret hac-
mi, 1980’de 10,5 milyarı ancak bulacak-
tı. Soğuk Savaşı’n bittiği ilan edilirken top-
lam ticaret hacmimiz sadece 25 milyar do-
lardı. Bu tabloya biraz dikkatlice bakan her 
vicdan sahibi, Türkiye’nin sıradan bir ka-
nat ülkesi olmasının bedelini rahatlıkla gö-
rebilir. Özal’lı yıllarla kabuğunu kıran ama 
pozisyonunu değiştirmeyen Türkiye, o yıl-
larını ekonomi-politik yönsüzlükle geçirdi. 
Özellikle 1990’larda Soğuk Savaş yıllarının 
kanat ülkesi Türkiye’den; hızla küreselle-
şen dünyanın kayıp ülkesi Türkiye’ye dö-
nüştük. Dünya ne ile ilgileniyorsa biz ade-
ta tersi istikamette ilerliyorduk.

Neler yapıyorduk o dönemde?
1990’ların Türkiye’sinde derin ekonomik 
krizler, sene başına neredeyse bir hüküme-
tin bile düşmediği siyasi istikrarsızlık dö-
nemi, faiz vurgunları, enflasyon, işsizliğin 
had safhaları görmesi, onbinlerce insanı-
mızın Kürt sorunu ve terör yüzünden ya-
şamını kaybedişi, faili meçhuller, 28 Şu-
bat ve bankacılık sisteminin iflası! Türki-
ye bu karamsar tablodan dersler çıkara-
rak, zikredilen her felaket başlığında ol-
dukça büyük ilerlemeler kaydetti. İlerle-
menin yeterince idrak edilmediği alanla-
rın bir tanesi ise dış politikamız. Türkiye 
ekonomi-politiğinde yaşanan dönüşümün 
tabii bir yansıması kendisini dış politika-
da da hissettirdi. 1989’dan 2002 Irak işga-
line kadar olan dönemde arafta kalıp kendi 
Soğuk Savaşı’nı devam ettiren dış politika-
mız, bir karar vermek zorundaydı.

Dış Politikada Milat
Verildi mi o kadar?
1 Mart 2003’te bu karar verildi. O gün bu-
gündür Türkiye, Soğuk Savaş’ın sıradan 
kanat ülkesinden; pozisyonunu kendisi-
ni tayin eden merkez ülkeye doğru evril-
meye başladı. 20. Yüzyıl ezberlerine müp-
tela olanların, 1 Mart tezkeresi öncesi pa-
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nikleri, Davos’tan hemen sonra afallama-
ları veya Ermenistan protokolleri sürecin-
de yaşanan sıkıntı ve hataları ‘cari dış poli-
tikanın’ topyekün iflası şeklinde okumala-
rına şaşmamak lazım. Yıllarca kendilerine 
ezberletilenlerin bu dönemde neredeyse 
hiç bir karşılığı yok. Onun için ‘benim bil-
diğim Amerika’ diye başlayan bütün ana-
lizlerinin bu güne kadar raf ömrü bir kaç 
hafta veya ayı geçemedi. Hatta bıraksanız 
‘Nerede o güzelim Soğuk Savaş yılları’ di-
yecek kadar, kafa konforları bozulmuş du-
rumdadır.

Yani dış politikadaki kırılma 1 Mart’la mı 
başladı?
Irak işgaliyle beraber hareketlenen dış po-
litikamız, sosyal muhayyilemiz, tarihî ve 
stratejik derinliğimiz, tek başına hükümet 
olan iktidarın, mütevazı açılımlarla baş-
lattığı ince güç kullanımını önceleyen gi-
rişimlerinin olumlu neticeler doğurması-
nı sağladı. Bu süre boyunca yaşanan dü-
zenli ekonomik büyüme ise hem özgüve-
nin artmasını hem de ince gücün finans-
manını sağlamış oldu. Aynı süre zarfında 
Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar’daki bir-
çok ülkenin bölünmesi ve küçülmesi tartı-
şılırken; Türkiye, stratejik derinliği ve etki 
alanını artırmasıyla anılır oldu. Türkiye’ye 

dair algının ülkemizin hinterlandında bu 
denli hızlı bir şekilde olumluya dönmesi-
ni manipüle etmek isteyenler de mutlaka 
olacaktır. Bunlar iki temel kategoriye ay-
rılabilir.

Neler bu kategoriler?
Birinci kategoriye girenler; Türkiye’nin bo-
yunu aştığını ima eden, coğrafi sınırlarımı-
zı adeta eriterek zuhur eden sosyal ve si-
yasal sınırlarımızdan rahatsızlık duyan-
lardır. İkinci kategori ise daha rafine bir 
yaklaşımla, Türkiye’nin siyasal derinliği-
ni, kullanılabilecek bir araca dönüştürme-
nin derdine düşenlerdir. İkinci kategori-
ye giren yaklaşım, Erdoğan’ı Cemal Ab-
dünnasır parantezine ya da sulandırılmış 
neo-Osmanlıcı hatalara mahkûm etmeye 
çok müsaittir. Oysa ne Erdoğan, Abdülna-
sır gibi İsrail sorununun var ettiği bir lider-
dir ne de Türkiye Mısır gibi post-kolonyal 
bir ülkedir. Bu iki hakikati atlayarak yapı-
lacak her analiz, Davos’u Davos’taki kadar 
tercüme etmekten öteye gidemez. Çünkü 
post-Davos sürecinin Türkiye’ye yüklediği 
sorumluluk, onu adalet merkezli bir nizam 
verici güç olmaya aday kılmıştır. Bu haliy-
le Türkiye bölgesini tehdit eden bir dış güç 
değil, aksine etrafına istikrar yayan, çatış-
ma alanlarında üçüncü bir adres ve bölge-
sel ekonomi-politiğe yapısal açılımlar sağ-
lamaya matuf bir “çekim alanı” olmaya 
başlamıştır.

Eksen Kaymasını Avrupa Yaşıyor
Ne demek post-Davos ve nedir özelliği?
Post-Davos döneminde Türkiye’nin üze-
rine düşen sorumluluklar, Davos’un he-
yecan veren havasından çok daha ağırdır. 
Ancak bu sorumlulukların altına girme-
ye aday bir ülke, Davos’u bir siyasal ve je-
opolitik moment haline getirebilir. Bunun 
hayata geçebilmesinin yolu ise Türkiye’nin 
iç konsolidasyonunu tamamlamasından, 
normalleşme sürecini hitama erdirme-
sinden geçmektedir. Müesses nizam, Da-
vos sonrası, mirasına sahip çıkan millet 
ile inkâr edenler arasına sıkışmış durum-



327

dadır. Türkiye’nin tanzim edici bir “dış 
mihrak” olarak algılanmaya başlamasıy-
la, müesses nizamın omzundan millete ni-
şan alacağı, adına konuşacağı başkent sayı-
sı da yok denecek kadar azalmıştır. Bu du-
rumda, Türkiye’nin ve AK Parti’nin önün-
de normalleşmeyi sağlayamamanın bir 
mazereti de kalmamıştır. Türkiye, siya-
sal ve sosyal sınırlarını fark ettikçe coğra-
fi sınırları içerisinde yaşadığı çelişkilerden 
kurtulacak ve bu suretle iç konsolidasyo-
nuna yönelik adımlarını atacaktır. Davos 
sonrası bizim normalleşmemizin, bölge-
mize istikrar ve adalet ihraç eden bir “dış 
mihrak” olduğunu da idrak etmek zorun-
dayız. Bu ise Türkiye’nin sorumluluğunun 
daha fazla artacağının işaretidir. Özellik-
le Amerika’nın omzundan ateş eden İsrail 
lobisi ve İsrail’in omzundan ateş eden bazı 
Türk medya organları, Türkiye’yi “Erme-
ni meselesinde diyet ödetmek”le, “PKK-
Hamas analojileri” kurarak “başınıza kötü 
şeyler gelebilir” mesajlarıyla korkutma-
ya çalışıp, iki haftada(!) Türkiye’nin “eksen 
(medeniyet) değiştirdiği”ni iddia ettiler.

Yani eksen tartışmalarının karşılığı yok...
Evet... öncelikle Batı merkezli ve Avrupa 
merkezci şartlanmışlıklardan kurtuluyo-
ruz. Başka başkentlerden kendimizi tarif 
etme hastalığından sıyrılıyoruz. Ben algı-
sı oldukça hızlı ve sağlam bir şekilde geli-
şiyor. Millet bu süreçte devletin çok önün-
de gidiyor. Kapitalizm de burada ilginç bir 
şekilde hayırlı bir araca nispeten dönüşü-
yor. Habur’dan çıkıp Kerkük’e vardığınız-
da yol boyunca gördüğünüz Türkçe tabe-
la sayısı, Ankara İstanbul arasında gör-
düklerinizden (daha çok İngilizce var biz-
de) neredeyse daha fazla ise sahada oluş-
muş bir potansiyelden bahsetmek lazım. 
Türkiye’de bunlar olurken asıl eksen kay-
ması ise Avrupa’da yaşanıyor. Neredey-
se birliğin çoğunluğunda sağcı iktidarlar, 
marjinal sayabileceğimiz ve ırkçılığı ile bi-
linen partiler hükümet ortağı oluyor. Eğer 
biraz Amerikan medyasındaki İsrail taraf-

tarı propaganda yazılarından kafanızı kal-
dırıp ciddi akademik çalışmalara bakarsa-
nız, asıl tartışmanın Avrupa’nın ekseninin 
nereye kaydığı üzerine olduğunu görürsü-
nüz. Son bir yıldır, neredeyse her ay ‘na-
sıl bir Avrupa, Avrupa nereye gidiyor’ tar-
zı onlarca toplantının yapıldığını görürsü-
nüz.

Batı’da özellikle ABD yönetimi medyasın-
da neden böyle bir algı oluştu?
ABD medyasında oluşan bir algı yok. Bir 
algı oluşabilmesi için bunu besleyen verile-
rin olması gerekir. Batı medyasında plan-
lı ve kapsamlı bir Türkiye tartışması bel-
li bir proje dahilinde yürütülüyor. Son bir 
ay içerisinde Türk medyasında sıklıkla gö-
rülen mezkur ucuz manipülasyonlara rağ-
men sokakları dolduran milyonlarca insan 
adeta dünyanın vicdanı haline dönüştüler.

Obama ‘barış’ fırsatını görmezden 
geldi
Türkiye İran meselesinde neden bu kadar 
hassas?
Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’ne se-
çilmesinden bu yana yoğun bir şekilde yü-
rüttüğü İran diplomasisine geçen aylarda 
Washington’da yapılan Nükleer Zirve’nin 
ardından Brezilya da katılarak İran’a 
IAEA’nin teklifini bir kez daha götürdüler. 
İran, Viyana Grup’un 2009’da yaptığı tekli-
fi olan 1200 kg az zenginleştirilmiş uran-
yumu bir seferde Türkiye’ye vermeyi kabul 
etti. Bu adım nükleer müzakere süreçleri-
ni yakınen takip eden uzmanlar tarafından 
oldukça ciddi bir adım olarak kabul gördü. 
Yapılan anlaşmaya ABD olumlu bir tepki 
vermek yerine İran’a yönelik ambargoyu 
hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Neden ABD bu kadar hızlı davrandı?
Öncelikle, Obama’nın sağlık reformunu 
yaparken ülke içerisinde yürüttüğü çetin 
müzakere sürecinin bir benzerini İran ko-
nusunda da yürütmesi beklenirdi. Obama 
sağlık reformunu defalarca revize ederek 
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Cumhuriyetçilerle orta yol bulmuştu. Ben-
zer bir usulun uluslararası ilişkiler ve ça-
tışma çözümleri için de geçerli olduğunu 
söylemeye gerek bile yok. Obama yöneti-
mi diyalog ve müzakere kapılarını gerek-
siz yere kapatan bu yaklaşımı ile küresel 
dengesizliklerin yönetimine dair umut ve-
ren değil tahkim eden bir yaklaşım sergile-
mektedirler. Bu ise küresel anlamda adale-
tin bir kez daha zedelenmesi anlamına gel-
mektedir.

İran’ın anlaşmaya ikna edilmesi neden bu 
kadar küçümsendi?
Şunu görmek lazım, Türkiye ve Brezil-
ya attıkları adımla sadece İran meselesine 
dair bir çaba sarf etmediler. Aynı zaman-
da, uluslararası kurumların içerisine düş-
tüğü tıkanmışlığı ve soğuk savaş sonrası 
küresel bunalımı aşmaya yönelik bir kapı 
da açtılar. Yeni güçler dengesi, çok kutuplu 
dünya ve post-Amerika tartışmalarına fi-
ili bir katkı sağladılar. Eğer yeni bir ulus-
lar arası düzen kurulacaksa, iktisadi ve si-
yasi dengesizlikler dengesi haline dönü-
şen cari düzen reforme edilecekse İran 
diplomasisi önemli bir mihenk taşı olabi-
lir. Komşularla sıfır problem presibine yas-
lanarak bölgesel bir düzen kurulması için 
çaba sarf eden Türkiye, hem Irak’ta yaşa-
nan sürece hem İran krizine hem de İsrail’e 
dair somut bir yol haritası çıkarmış oldu-
lar. Türkiye’nin İran nükleer meselesinde 
elde ettiği diplomatik başarının bizi götür-
düğü temel bir soru bulunmaktadır.

Nedir o?
Ortadoğu’da İran’ın nükleer silah edinmesi 
ihtimaline dair önemli adımı, İsrail’in var 
olan silahlarına dair uluslar arası kamuo-
yunun adımını izleyecek midir? Eğer bu 
sorunun cevabı olumsuz ise, bir barış hav-
zası kurmanın imkansızlığını konuşmak 
da meşru olcaktır. İran uranyum takas 
ederken, Obama’nın neocon yaklaşımlarla 
demokrat yaklaşımları takas etmesini bek-
lemek dünyanın en meşru beklentisidir.

BMGK’nin aldığı karar bu diyalog kapısı-
nın kapatır mı?
Kapatılmamalıdır. Böylesi bir adım sade-
ce adaletli bir küresel düzen arayışına dar-
be vurmakla kalmayacak oldukça fiili so-
nuçlar doğuracaktır. Geçmişte ne İran’a 
ne Kuzey Kore’ye ne de Irak’a yönelik am-
bargo uygulamaları başarılı olmadı. Daha 
da önemlisi, Bush dönemi restorasyon 
sloganıyla iktidara gelen Obama, BM’de 
Bush’un bıraktığı yerde durarak nasıl bir 
reforma imza atacaktır? Türkiye, yürüttü-
ğü yoğun diplomasi ile sadece İran’a ulus-
lar arası kamuoyuna ulaşma imkanı sağla-
madı, Obama’ya da yeni dönem iddiaları-
nı hayata geçirmek için altın değerinde bir 
fırsat sundu. Bu fırsatı değerlendirmenin 
riskleri, heba etmenin maliyeti karşısın-
da tartışmaya bile değmeyecek kadar dü-
şüktür.

Türkiye’nin “hayır” oyunun anlamı ne?
Türkiye Güvenlik Konseyinde Hayır oyu 
vererek dış politikada geçtiğimiz yıllar-
da sergilediği tutumun istikrarlı ve tutarlı 
olmasını sağlamıştır. İran’a ambargo kara-
rı çıkmasının tek anlamı ABD’nin İsrail’in 
taleplerine yenilmesiyle alakalıdır. Bütün 
bu gelişmelerin bizi getirip bıraktığı yer 
“küresel dengesizlikler dengesinin” yapısal 
bir statükoya dönüşmesini tescil etmekte-
dir. İran üzerinden küresel de facto nihai 
nükleer düzen inşa edilmeye çalışılmakta-
dır. Türkiye’den başka hiçbir aktörün açık-
ça dillendirmediği asıl stratejik kırılma 
noktası buradadır.

Ambargo kararının sonuçları ne olur?
Bu ambargo kararı, Bush dönemiyle bera-
ber dördüncü ambargo kararıdır. İsrail lo-
bisinin bir süre rahatlamasını sağlamıştır. 
O kadar 
Yeni Şafak, 14.06.2010, Röportaj: Murat 
Aksoy 
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chp’de yeni liderlik süreci
H

az
ir

an
 2

01
0 CHP genel başkanlığına 22 Mayıs’ta seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti kadrosuna yenilik ge-

tiremeden referandum kampanyasına başladı. CHP yönetiminden memnun olmayan bir 
kesimin Baykal’ı kaset komplosu ile genel başkanlıktan düşürdüğü ve yeni bir genel baş-
kana umut bağladığı yönünde kamuoyunda kuvvetli bir algı bulunuyor. Baykal yöneti-
minden kalan kadro ile yol alamayacağı belli olan Kılıçdaroğlu, partiye yeni bir kadro ata-
yabilecek mi, statükocu diye eleştirilen CHP’ye yeni bir kimlik kazandırabilecek mi ve en 
önemlisi partisinin ideolojik çizgisinden AKP’ye rakip olabilecek daha özgürlükçü ve yeni-
likçi bir çizgi yaratabilecek mi? Bu soruların cevabı ilerleyen günlerde belli olacak.

SETA ANALİZ

CHP’deki Değişim
Lider Değişimi mi, Siyaset Değişimi mi? 
Devlet-toplum sarkacındaki pozisyonu, bürokrasi ile ilişkisi ve siyaset yapma tarzı çer-
çevesinde CHP’yi birbirinden farklı üç ana döneme ayırmak mümkündür: ‘Devletin 
Partisi’ CHP (İnönü), ‘Halkın Partisi’ CHP (Ecevit), ‘Rejimin Partisi’ CHP (Baykal).

HATEM ETE

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la il-
gili internet sitelerine düşen görüntüler, 
CHP’nin ve siyasetin gündemini bir anda 
değiştirdi. Deniz Baykal, CHP Genel Baş-
kanlığından istifa etti; CHP’nin yetkili or-
ganlarının desteğini arkasına alan Kemal 
Kılıçdaroğlu genel başkanlık için aday-
lığını ilan etti ve 33. Olağan Kurultayda 
CHP’nin yeni Genel Başkanı olarak seçildi.
CHP’deki liderlik değişimi, CHP’nin süre-
gelen siyasetinden farklı kesimlerin fark-

lı sebeplerden dolayı duyduğu rahatsızlığı 
ve yeni siyaset imkânlarına dair beklenti-
yi ortaya çıkardı. Bu beklentilerin ne kadar 
kalıcı ve gerçekçi olduğunu, mevcut dina-
mizmin sandığa ne ölçüde tahvil edileceği-
ni zaman gösterecek.

CHP’nin önümüzdeki döneminin, Kılıç-
daroğlu ismiyle anılacak dördüncü bir tec-
rübeye mi yol açacağı, yoksa ‘Baykal son-
rası dönem’ olarak mı anılacağı, henüz bel-



331

li değil. Ancak, bu noktada, CHP’nin yeni 
yönetiminin bu liderlik değişiminin neden 
gerçekleştiğine, değişikliğin neden bu ka-
dar yüksek bir heyecan oluşturduğuna ve 
bu heyecanı yedeğine alan bir siyasi irade-
nin siyasal yaşamı olumlu yönde değiştire-
bilme potansiyeline dair teşhisinin belirle-
yici olacağı açıktır. Başka bir deyişle, CHP 
yönetimi, liderlik değişiminin CHP’nin 
kendisine atfedilen yeni siyasal rolleri 
daha iyi gerçekleştirebilmesi için büyük bir 
imkân sunduğunu idrak ettiği ölçüde bu 
dönem, CHP tarihinde dördüncü bir siya-
sal tecrübeye yol açabilir.
Elinizdeki çalışma, öncelikle, kuruluşun-
dan bugüne CHP’nin, hangi dönemde ne 
tür önceliklerle siyaset yürüttüğüne ba-
karak, Baykal dönemi üzerinde yoğun-
laşmaktadır. Çalışmada, ayrıca CHP’deki 
değişimi zorunlu kılan siyasal koşullara, 
CHP’den ne beklendiğine ve Kılıçdaroğlu 
liderliğindeki yeni CHP’nin bunu gerçek-
leştirmek için sahip olduğu imkân ve zor-
luklara değinilecektir.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’la 
ilgili internet sitelerine düşen görüntüler, 
CHP’nin ve siyasetin gündemini bir anda 
değiştirdi. Deniz Baykal, CHP Genel Baş-
kanlığından istifa etti; CHP’nin yetkili or-
ganlarının desteğini arkasına alan Kemal 
Kılıçdaroğlu genel başkanlık için aday-
lığını ilan etti ve 33. Olağan Kurultayda 
CHP’nin yeni Genel Başkanı olarak seçildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasından iti-
baren, Baykal’ın istifa etmesi ve 
Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olması 
yönünde parti içinde ve dışında yürütü-
len etkili kampanya, CHP’nin süregelen 
siyasetinden farklı kesimlerin farklı se-
beplerden dolayı duyduğu rahatsızlığı ve 
yeni siyaset imkânlarına dair beklentiyi 
gözler önüne serdi. CHP’deki liderlik de-
ğişimi, komplonun vahametini ve yol aça-
cağı muhtemel oy kayıplarını geride bıra-
karak, CHP’yi iktidar senaryolarının gö-
beğine yerleştirecek büyük umutları ha-
rekete geçirdi. Bu beklentilerin ne kadar 
kalıcı ve gerçekçi olduğunu, mevcut dina-
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mizmin seçimlere ne ölçüde tahvil edile-
ceğini zaman gösterecek.
Her şeyden önce, komplonun Deniz 
Baykal’ın genel başkanlığını, bu dolayımla 
da CHP’nin süregelen siyasetini hedef al-
dığına kuşku yok. Zaten komplonun ilk so-
nucu da bu oldu. Deniz Baykal genel baş-
kanlıktan istifa etti ve CHP’nin siyasal çiz-
gisi değişim emareleri göstermeye başladı. 
Ancak, komplonun tetiklediği siyasal se-
naryolar göz önünde bulundurulduğunda, 
Deniz Baykal’ın sadece CHP iç-siyaseti uğ-
runa tasfiye edilmediği açıktır. Bu çerçeve-
de, CHP’deki değişimi, Türkiye siyasal ta-
rihinin geniş parantezi içinde değerlendir-
mek gerekir. Genel olarak, 1990’lardan bu 
yana yaşanan sosyo-ekonomik ve siyasal 
dönüşüm, özel olarak da 2002’den bu yana 
AK Parti ve karşıtları arasında süregelen 
iktidar mücadelesi dışarıda bırakılarak, 
CHP’deki mevcut değişimi doğru bir bi-
çimde anlamlandırmak mümkün değildir. 
Dolayısıyla, CHP-içi gelişmeleri, CHP’yi 
aşan bir düzlemde değerlendirmek gerekir.

Sonuç: CHP’de Lider Değişikliği 
mi Siyaset Değişikliği mi?
Baykal’a ilişkin kasetin yayınlanmasın-
dan Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa 
seçilmesine kadarki süre boyunca yaşa-
nan siyasal gelişmeler, alınan pozisyonlar, 
oluşturulan algı vb. birçok unsur, CHP 
üst yönetimini ve siyasal konumunu de-
ğiştirmek yoluyla siyasal alanı biçimlen-
dirme niyetinin devrede olduğunu gös-
termektedir. Şimdilik ciddi bir sosyolo-
jik ve psikolojik zemine dayanıp siyase-
tin geleceğine dair iyimser bir senaryo-
ya imkân tanısa da, operasyonun varlığı, 
hem Kılıçdaroğlu’nun liderliğini hem de 
Türk siyasal hayatının geleceğini kırılgan-
laştırmaktadır. Siyaset dışı yollarla bel-
li bir siyasal parti üzerinden siyasal haya-
tı yeniden şekillendirme işleminin ken-

disi, kısa vadede ürettiği imkânlara rağ-
men, orta ve uzun vadede operasyona uğ-
rayan siyasal parti ve ülke siyaseti açısın-
dan istenmeyen sonuçlar üretebilme ih-
timali barındırmaktadır. Bu saatten son-
ra önemli olan, Kılıçdaroğlu ve ekibinin 
kendilerini bu operasyondan ve talep edi-
lecek ‘diyet’ten ne ölçüde bağımsızlaştıra-
bilecekleridir.
Bu operasyonun görünür hedefi CHP 
olsa da asıl hedefin AK Parti olduğu açık-
tır. Başka bir deyişle AK Parti’nin siyasal 
performansı CHP’yi dönüşüme mecbur 
kılmıştır. AK Parti’nin 2002’den bu yana 
kendisini iktidarsızlaştırmaya yönelik bü-
tün operasyonları sonuçsuz bırakması, 
statükonun strateji değiştirmesine ve en 
önemli rakibi olan CHP’yi biçimlendir-
mesine yol açmış görünmektedir. Yakın 
dönem Türk siyasal hayatı ve CHP’nin 
siyasal pozisyonu göz önüne alındığın-
da, CHP’deki değişimin yakın gelecek-
te AK Parti’nin tabanı üzerinde etkili ol-
ması mümkün görünmemektedir. Burada 
sorulması gereken soru, AK Parti’yi hedef 
alan bir operasyonun neden üs olarak AK 
Parti seçmenine doğrudan hitap etmeyen 
CHP’yi seçtiğidir. 
Bu sorunun ilk cevabı, AK Parti’nin de za-
ten daha önce kapatma davasına varacak 
operasyonlara maruz kaldığı ve bu ope-
rasyonların ardından güçlenerek çıktığı-
dır. Buna göre, AK Parti’yi şekillendire-
meyen çevreler, karşısındaki bloğu şekil-
lendirerek sonuca ulaşmayı denemekte-
dirler. Başka bir deyişle, AK Parti zayıfla-
tılamadığı için, rakibi güçlendirilmek is-
tenmektedir. CHP’yi güçlendirerek AK 
Parti’yi zayıflatmaya matuf bu operasyo-
nun yakın hedefi, AK Parti’yi iktidardan 
düşürmek, bu mümkün olmayacaksa da 
koalisyon hükümetine razı etmektir. Tek 
başına CHP’yi şekillendirme operasyonu-
nun buna yol açamayacağı açıktır. Bu ne-



333

denle, istenen hedefe ulaşmak üzere, Türk 
siyasal hayatının diğer aktörleri üzerinde 
de denenecek operasyonlara hazırlıklı ol-
mak gerekir. Bu çerçevede, özellikle MHP, 
SP, DP ve TDH’deki gelişmeleri izlemek-
te yarar var.
Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin genel baş-
kanlığına gelmesi ve CHP’nin siya-
set değişikliğine gideceğinin işaretleri-
ni vermesi, CHP’de yadsınamaz bir he-
yecan ve silkinişi tetiklemiş durumdadır. 
Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu heyecanın 
kısa vadede, CHP’nin potansiyel sol-laik 
seçmeni nezdinde bir karşılık bulma-
sı mümkündür. Aynı şekilde, AK Parti’yi 
adres görmeyip hâlâ destekleyecekleri bir 
aktör arayışında olan ANAP ve D(Y)P ba-
kiyesi seçmenlerin bir kısmının ve 1990’lı 
yıllardan itibaren, Genç Parti örneğinde 
de görüldüğü üzere, popülist söylemlere 
kolayca rağbet eden MHP’li bir seçmen 
kesiminin, değişim vaat eden bir CHP’ye 
yönelmesi de muhtemeldir. Aynı ihtimal, 
TDH etrafında kümelenen seçmen kitle-
si için de geçerlidir. AK Parti-CHP ara-
sındaki şiddetli siyasal mücadeleden bu-
nalan bu ‘yeni orta sınıf kentli’ seçmen 
kitlesi, değişim emareleri gösteren bir 
CHP’yi adres olarak görebilir. Bu ihtimal-
lerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, bü-
yük oranda, CHP’nin nasıl bir dönüşüm 
geçireceğine bağlı olacaktır. 
Önümüzdeki süreçte, CHP’nin kendisin-
den beklenen değişimi gerçekleştirip top-
lumsal desteğini arttırması için, iki zor 
imtihanı başarıyla geçmesi gerekecektir. 
Bu imtihanlardan birisi, Kılıçdaroğlu’nun 
en çetin hizip savaşlarına ev sahipliği ya-
pan CHP’yi bir arada tutabilme başarısına 
ilişkindir. Kurultayın gerçekleştirilmesi-
nin ardından geçen iki haftalık süre için-
de CHP’de dört kanat belirmiştir: Baykal, 
Sav, Tekin ve bunlardan hiçbirisine bağ-
lı olmayıp Kılıçdaroğlu isminin ürettiği 

imkânlardan umutlanan aktörler. Buna 
eski küskünler, DSP’liler vb. eklendiğin-
de, söylemden pratiğe farklı önceliklere 
ve gündemlere sahip olabilecek bu kesim-
leri uyumlu bir şekilde güç birliği oluş-
turabilecek bir formda tutmanın zorluğu 
ortadadır. Kılıçdaroğlu, bunu başardığın-
da önemli bir zorluğun üstesinden gelmiş 
olacaktır.
Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP’yi 
bekleyen bir diğer imtihan, eski CHP ta-
banını küstürmeden CHP’yi yeni top-
lumsal kesimlerle buluşturmakla ilişkili-
dir. Milli Görüş geleneğinin dönüşüm hi-
kayesi, Kılıçdaroğlu ve ekibi için öğretici 
dersler içerebilir. Taban-kadro-lider eşgü-
dümüyle, Refah Partisi ve Milli Görüş ha-
reketinin açmazlarına cesaretle eğilip, zor 
sorulara zor cevaplar vermeyi başaran AK 
Parti, dönüşerek siyasal merkeze oturma-
yı başardı. Aynı imkan, beklenti düzeyin-
de Kılıçdaroğlu için de geçerli olsa da, ge-
rek CHP tabanının mevcut yapısı, gerekse 
Kılıçdaroğlu ve ekibinin böylesi bir dönü-
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şüme önderlik edebilme istek ve yetkin-
likleri, ciddi zorluklar barındırmaktadır. 
Nitekim, Kılıçdaroğlu ve ekibinin mev-
cut yönelimi, böylesi bir dönüşüme lider-
lik etmek yerine, kısa vadede CHP’nin oy-
larını arttırmaya daha yakın durmaktadır. 
Bu çerçevede, sosyo-ekonomik sorunlar 
ve sosyal politikalarla sınırlı bir söylem-
le yetinip siyasal sorunlara gözünü kapa-
tan Kılıçdaroğlu, iktidar umudunu bes-
lemesi dolayısıyla CHP’nin eski tabanıy-
la karşı karşıya gelmeyecek ancak CHP’yi 
beklenen düzeyde büyütmeyi de başara-
mayacaktır. Kürt meselesi, laiklik, azınlık-
lar, AB süreci, Ergenekon davası vb. siya-
sal sorunlarla muhatap olduğundaysa, ta-
banını genişletmek için Baykal’dan farklı 
bir siyasal pozisyon almaya mahkûm olan 
Kılıçdaroğlu, bu sefer de mevcut tabanını 
kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak-
tır. Bu açmazın üstesinden gelmek üze-
re, Kılıçdaroğlu popülizmi siyaset olarak 
benimsemiş durumdadır. Esaslı bir prog-
rama dayanmadan, popülizmle sınırlı bir 
söylemin CHP’deki değişim umutlarını 
uzun süre diri tutması zor olacaktır.

Oysa Cumhuriyet tarihi seçim istatistik-
leri incelenip statüko-değişim eksenin-
de okunmaya tabi tutulduğunda, Bay-
kal dönemindeki CHP’nin neden başarı-
sız olduğu ve yeni CHP’nin nasıl başarı-
lı olabileceği hakkında daha doğru bir ka-
naate varılabilir. Bu çerçevede, Kılıçda-
roğlu ve ekibi, CHP’nin büyümesinin si-
yaset üreten bir parti haline gelmesiyle 
mümkün olduğunu farkedip doğrudan 
CHP’nin oylarını arttıracak popülist poli-
tikalara yönelmek yerine, mevcut zorluk-
larına rağmen CHP’yi siyaset üreten bir 
parti haline getirmenin muhtemel yolla-
rına kafa yorduklarında toplumun deği-
şim beklentisine cevap vermiş olacaklar-
dır. CHP, kısa sürede nasıl büyüyeceğini 
öncelediği ölçüde, analiz boyunca işaret 
edilen gerilimlerle hesaplaşmayarak po-
pülist politikalarla yetinecek, nasıl siya-
set üretebileceğini öncelediği ölçüde ise, 
kısa ve orta vadeye yayılan bir zaman dili-
minde hem CHP’yi büyütebilecek hem de 
Türk siyasal hayatının önünü açan bir iş-
lev yüklenecektir.
Oysa görünen o ki, Kılıçdaroğlu, yeni 
bir siyasal söylem kurgulamak yerine si-
yasal söylemi tamamen terk edip sos-
yal politikalara ağırlık veren bir siya-
seti tercih etmektedir. Ancak, bu tedir-
gin ve popülist siyasetin CHP’ye yük-
lenen umutları kısa sürede bitirmesi de 
muhtemeldir. Bugünden açık olan, yeni 
CHP’nin önünde duran eski CHP ba-
kiyesinin, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi dö-
nüştürmesinin sınırlarını belirlediği ve 
CHP’yi sağ seçmen kitlesine cazip gelen 
bir parti haline getirmeyi zorlaştırdığıdır. 
Kılıçdaroğlu’nun başlarda tetiklediği he-
yecanı ve iktidar beklentisini sürdürmesi-
nin yolu, Baykal mirası olarak adlandırdı-
ğımız yukarıdaki açmazlarla yüzleşme ce-
saretini göstermesinden geçmektedir. Bu 
cesareti göstermediğinde, CHP’ye çizdiği 
iktidar umudunu tüketecek ve potansiyel 

Önümüzdeki süreçte, CHP’nin 
iki zor imtihanı başarıyla geç-
mesi gerekecektir. Bu imtihan-
lardan birisi, Kılıçdaroğlu’nun 
en çetin hizip savaşlarına ev sa-
hipliği yapan CHP’yi bir arada 
tutabilme başarısına ilişkindir. 
Diğer imtihan, eski CHP taba-
nını küstürmeden CHP’yi yeni 
toplumsal kesimlerle buluştur-
makla ilişkilidir.”

“  
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tabanı nezdindeki heyecanı söndürecek-
tir. Kılıçdaroğlu’nun bu gerilim alanların-
daki kararı, CHP’deki konumu üzerinde 
de belirleyici olacaktır. Kılıçdaroğlu’nun 
kısa ve orta vadede bu sorunları çözme 
biçimi, CHP’nin uzun siyasi tarihi içinde 
nasıl anılacağını da belirleyecektir. Önü-
müzdeki yıllarda, bu dönemin Kılıçda-
roğlu ismiyle anılacak bir dönem olarak 
mı anılacağı, yoksa, Baykal sonrası CHP 
faslında bir başlık olarak mı anılacağı, bü-
yük oranda, Kılıçdaroğlu’nun Baykal mi-
rasıyla yüzleşme pratiğiyle şekillenecektir.
Öte yandan, radikal bir dönüşüm ihtima-
line henüz uzak olmasına rağmen, bürok-
ratik vesayetin gücüne sığınarak siyase-
ti olumsuzlayan eski CHP yerine, iktida-
rı toplumsal desteği arttırmaya endeksle-
miş yeni CHP’nin Türk siyasal hayatı için 
bir kazanım teşkil ettiğine kuşku yok. Bu 
olumlu yansımanın ilk örneği, AK Parti’yi 
güçsüzleştirmek için toplumsal destek ih-
tiyacının hissedilmiş olmasıdır. Toplum-
sal desteği ıskalayarak seferber edilen AK 
Parti’yi tasfiye etme formüllerinin sonuç 
üretmemesi, statükocu çevreleri toplum-
sal desteği önemsemek zorunda bırak-
mış durumdadır. Bundan sonra, iktidar 
mücadelesinin, bürokratik enstrümanla-
rın yanı sıra toplumsal destek arayışı üze-
rinden de biçimlenecek olması, Türk si-
yasal hayatı açısından bir kazanım ola-
rak not edilmelidir. CHP, bu strateji de-
ğişikliğini içselleştirip, bürokrasinin AK 
Parti’nin değişim iradesini örseleme siya-
setinin arkasına sığınmaktan vazgeçebi-
lirse, uzun bir aradan sonra, siyasal reka-
betin özgürleştirici sonuçlarıyla karşılaşı-
labilir. Bu durum, Türkiye’deki siyasal ya-
şamı olumlu yönde etkileyebilecek birçok 
dinamiği harekete geçirme potansiyeline 
kapı aralamaktadır. 
Öncelikle, CHP’nin toplumsal desteği bü-
rokratik desteğe öncelemesi, yıllardır bü-
rokratik vesayete yaslanarak Türkiye’nin 

sosyolojik gerçekliğine yabancılaşmış 
çevrelerin toplumla ve ülkenin gerçek 
gündemiyle buluşmasını sağlayabilir. Bu 
buluşma zorunlu olarak, sorunların teş-
his edilmesine ve çözüm yollarının aran-
masına yol açacaktır. Sorunların çözümü-
ne yönelik, iktidar partisinin perspekti-
finden farklı bir perspektifin üretilmesi, 
siyasal faaliyetin üretkenliğine çok ciddi 
katkılar sağlayacaktır. 
Aynı şekilde, yıllardır, siyasal faaliyetle-
rini bürokratik vesayetin gücüne yasla-
narak sürdüren çevrelerin bundan sonra 
toplumsal desteği arayacak olmaları, de-
ğişime yönelik dirençlerinde de kırılma-
lara yol açabilir. Direncin kırılması veya 
gevşemesi, Türkiye’nin siyasal dönüşü-
münü kolaylaştıran bir işlev görecektir. 
Bürokratik direncin şiddetli olduğu du-
rumlarda, toplumsal barış maliyetiyle yol 
alabilen dönüşüm süreci, bundan böyle, 
toplumsal barışı zedelemeyecek bir yola 
evirilebilir. 
CHP’deki gelişmelerin, Türk siyasal ha-
yatına bu tür olumlu yansımalarla sonuç-
lanıp sonuçlanmayacağı, önemli ölçüde, 
CHP’deki değişimin ne kadar köklü ola-
cağıyla ilişkilidir. CHP liderliği, sunulan 
imkânları doğru değerlendirip muhtemel 
riskleri dağıtabilirse, hem kendi tabanı 
hem de ülke siyaseti adına önemli kaza-
nımların altına imza atabilir. Aksi takdir-
de, yıllardır devlete ve bürokrasiye dayan-
manın rahatlığıyla, toplumsal desteğe da-
yanan gerçek bir siyasal performansa ya-
bancı olan CHP, itildiği bu yeni alanda si-
yaset yapmaktan vazgeçerse, Türkiye’de 
toplumsal barış ve demokratik gelenek 
adına ciddi bir fırsat kaçmış olacaktır. 
Maalesef, Kılıçdaroğlu ve yeni yönetimin 
bugüne kadar ortaya koydukları siyaset, 
umutlanmak için yeterli bir gerekçe sun-
muyor 
Analizin tam metni için www.setav.org
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SETA POLCIY BRIEF

Kılıçdaroğlu’s CHP: What 
Lies Ahead? 

The unexpected switch of the CHP’s 
leadership from Deniz Baykal to Kemal 
Kılıçdaroğlu led to a series of debates about 
the party’s political future and its new place 
in the party system of Turkey. Most of 
the debates have focused on what exactly 
changed and what remained the same as a 
result of this switch. Kılıçdaroğlu’s speech-
es revealed signs for new directions in 
CHP’s discourse indeed, as they included 
novel issues such as intra-party democracy 
and empowering the party’s women and 
youth branches. The purpose of this policy 
brief is to propose ideas to the CHP as a 

socialdemocratic party, so it can be a seri-
ous political alternative to the conservative 
AK Party. The CHP’s major target should 
be democratization to be achieved at two 
different levels: (a) institutional and (b) 
ideological. Institutional democratization 
requires establishing intra-party democ-
racy, decentralization of power, as well as 
bringing ideological heterogeneity and po-
litical debates back to the party. Ideologi-
cal democratization is about bringing ‘the 
left’ back to Turkish politics by embracing 
a progressive and social democratic dis-
course. This entails moving leftwards, a de-

The coming elections in 2011 will clarify the new direction of Kılıçdaroğlu’s CHP, as the 
campaign process is likely to drive all parties, including CHP, into constructing their po-
litical discourses and election promises as well as determining their election strategies.

ÖDÜL CELEP
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emphasis of nationalism and the adoption 
of a more egalitarian, less elitist, more lib-
ertarian, and more multiculturalist world 
vision.

Conclusion and Discussion
It is true that Kılıçdaroğlu brought op-
timism to CHP and its voters. He was 
already a well-known and respected fig-
ure, as he ran for the position of mayor 
of Istanbul for the 2009 municipal elec-
tions. He lost to AK Party’s candidate Ka-
dir Topbaş but still managed to increase 
his party’s vote share in Istanbul by more 
than 25 percent compared to 2004.19 
Kılıçdaroğlu is known as an honest politi-
cian, having no involvement with unethi-
cal behavior, such as bribery, favoritism, 
power abuse, and corruption. On the con-
trary, he is known as a man who brought 
accusations of corruption against promi-
nent AK Party politicians and partici-
pated in televised discussions with them. 
After his accusations were made public, 
two prominent AK Party members, Şaban 
Dişli and Dengir Mir Mehmet Fırat, re-
signed from their party positions. Un-
like Baykal who generally heated up the 
debates with his aggressive behavior and 
bitter language, Kılıçdaroğlu gave the im-
age of an even-tempered discussant with 
his calm speaking style and his ability to 
listen to his opponents quietly and answer 
them wisely. 
A comparison of Baykal and Kılıçdaroğlu 
shows that the two leaders have very dif-
ferent personalities and different speak-
ing styles. They also use different lan-
guage and give priority to different issues. 
Kılıçdaroğlu’s leadership provides an ex-
cellent opportunity to begin the process 
of change in CHP, but a new leader is not 
by itself enough. A turning point is needed 
and the new administration must initiate 

the required steps to lead the party in the 
right direction. Kılıçdaroğlu’s CHP needs 
to bring intra-party democracy and move 
its ideology and politics leftwards, both of 
which require a strong will. Nevertheless, 
there are restrictions on both CHP as an 
institution and Kılıçdaroğlu as the leader. 
As Erol Tuncer, a former CHP politician 
and the head of the Social Democracy As-
sociation, points out in an interview, it is 
too much to expect CHP to accomplish 
all these necessary changes overnight. It 
is true that CHP’s PA (Party Assembly) 
changed with a ratio of 65 percent, which 
is a high enough number. However, CHP’s 
organizational staff at provincial levels did 
not change. Most people from the Baykal 
years still retain their seats. 
Ideological democratization and intra-
party democracy are likely to strengthen 
CHP electorally in the long run, but two 
restrictions may arise in the short-run. 
Potential resistance to such changes may 
come from the CHP’s top (administra-
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tion) and its bottom (electoral base) 
separately. A first fundamental question 
must be asked: will the party’s top admin-
istration and its elite cadre be willing to 
pursue and implement such changes for 
democratization? A second question is: 
will the CHP’s electorate (supporters and 
voters) be happy to see these changes in 
their party? Both questions are important 
for Kılıçdaroğlu’s CHP’s future as change 
requires the support of CHP’s administra-
tion and voters together. It is possible that 
people who hold important administra-
tive positions in the party may resist insti-
tutional changes required for intra-party 
democratization. CHP is known to have 
groups of members controlled by certain 
people holding key positions in the party. 
For instance, it was largely mentioned in 
the media that CHP was under the con-
trol of two people before Kılıçdaroğlu: 
Deniz Baykal and Önder Sav, the party 
secretary general. Sav currently maintains 
his position in Kılıçdaroğlu’s CHP, which 
disappointed some people who hoped to 
see new faces in the party’s administra-
tion. Intra-party democratization means 
establishing horizontal and democratic 
relations within the party, which requires 
the breakdown of the excessively power-
ful personal positions and hierarchies in 
it. Therefore, the prospects of intra-party 
democratization mostly rely on the will of 
Kılıçdaroğlu himself and the new CHP’s 
administration.
Ideological democratization and embrac-
ing a social democratic language are likely 
to make Kılıçdaroğlu’s CHP a progressive 
driving force in Turkish politics and en-
large its electoral base eastwards in the 
long run. However, this also necessitates 
embracing identity politics and changing 
CHP’s discourse radically on key issues 
such as the Kurdish issue, the headscarf 
issue, freedom of speech, and democra-

tization. ‘Going social democratic’ has a 
potential risk of losing CHP’s electoral 
base in the west as it can alienate CHP’s 
traditional voters, who are generally ur-
ban, white-collar, educated, relatively 
wealthy and older people. These people 
are generally sensitive to both the Turkish 
identity and secularism issues. They may 
find a Kurdish opening or a headscarf 
opening in the party unnecessary or even 
dangerous. If Kılıçdaroğlu’s CHP adopts 
a libertarian stance on the Kurdish and 
headscarf issues, some of its traditional 
voters may perceive these developments 
as ‘treason’ to the party’s cause and core 
ideology. A Kurdish opening can be criti-
cized for accommodating terrorism and 
cooperation with the separatists while a 
headscarf opening can be denounced on 
the grounds of undermining secularism 
and siding with the pro-Islamists.
Even though both institutional and ideo-
logical democratization are necessary 
and urgent during the early Kılıçdaroğlu 
years, these processes may take a lon-
ger time than expected. The feasibil-
ity of some required changes depend on 
Kılıçdaroğlu’s will and power within his 
party, and some depend on the initia-
tives of the new CHP’s administrative 
staff. Baykal’s legacy is still part of CHP’s 
heritage, even without his leadership. 
Baykal’s type of politics and discourse 
were embraced by most of CHP’s vot-
ers, therefore, changing them will be a 
risky, difficult, and prolonged task for 
Kılıçdaroğlu. In this regard, Hatem Ete 
puts forth three potential scenarios for 
the new CHP’s ideological directions in 
the coming years: Kemalism, leftism and 
populism. Ecevit moved the CHP of the 
early 1970s to the left, Baykal preferred 
to embrace an old, Jacobin version of Ke-
malism, while Kılıçdaroğlu has given the 
signs of populism in his speeches so far. 
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A populist language may increase CHP’s 
appeal to new social groups (i.e., the 
poor, the unemployed), but populism by 
itself cannot make CHP a winning party. 
Kılıçdaroğlu’s CHP’s electoral future will 
also depend on the extent to which he can 
balance and combine populism and left-
ism. So far, populism seems very apparent 
but the signs of ‘going left’ remain weak in 
Kılıçdaroğlu’s speeches.
On the one hand, it is fair to argue that 
Kılıçdaroğlu satisfied the expectations 
of several of CHP’s supporters who have 
been waiting for a change in their party 
for so long. By changing the CHP’s PA 
membership structure and adopting a 
new political language, Kılıçdaroğlu has 
given hope to a large number of people 
so far. On the other hand, Kılıçdaroğlu 
did not satisfy those who expected him 
to talk about genuine political subjects 
such as the Kurdish issue, the headscarf 
issue, democratization, and civil-mili-
tary relations. At this point, however, it 
is fair to argue that it is still too early to 
be overly optimistic or pessimistic about 
CHP’s change in the coming years under 
Kılıçdaroğlu’s leadership. Change does 
not always come all in one shot because 
transforming institutions is always a diffi-
cult task, and it takes time. CHP’s change 
is not an all-or-nothing game, as change 
may come partially in small, consecutive 
steps as well. Party leaders are not the sole 
decision-makers of their parties regard-
less of how powerful they are. This applies 
to Kılıçdaroğlu as well. He too is restrict-
ed by the party’s existing administration, 
electorates and their potential reactions 
to changes in CHP. 
CHP’s future dilemma is about the extent 
(rather than existence) of change in the 
coming years. It is unfair to argue that 
nothing has changed with Kılıçdaroğlu. 
On the contrary, signs of change are ob-

vious but still not sufficient for a genuine 
turn to the left. The question is whether 
CHP’s new administration will be sat-
isfied with the changes made so far or 
not. Kılıçdaroğlu’s CHP’s future strate-
gies can be collapsed into two major op-
tions, a moderate change and a radical 
change. A moderate change means that 
although there is a new leader, the exist-
ing intra-party affairs continue as usual. 
It also means that although there is a new 
discourse, it is still a populist discourse 
running the risk that Baykal’s heritage on 
the party will be maintained. However, 
a radical change implies taking serious 
measures for intra-party democratiza-
tion, a conscious devotion to a politically 
correct, left political language, and break-
ing the ties with the Baykal past. So far, 
Kılıçdaroğlu’s CHP has shown more of an 
inclination towards moderate change, and 
it seems that radical change is not soon to 
come all at once. At this point, those who 
favor a radical change can only hope for 
baby steps rather than an altogether revo-
lution in the short run.
The coming elections in 2011 will clarify 
the new direction of Kılıçdaroğlu’s CHP, 
as the campaign process is likely to drive 
all parties, including CHP, into construct-
ing their political discourses and election 
promises as well as determining their 
election strategies. This election will also 
be a critical test for the new CHP. If it in-
creases its vote share largely to the extent 
of coming close to AK Party’s, the new 
CHP may garner support to engender a 
new political momentum in Turkish poli-
tics. If it receives a similar vote share as 
before, which was at around 20 percent, 
the hope for a new CHP may be dashed 
Policy Briefin tam metni için www.setav.org
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SETA YORUM

Kılıçdaroğlu CHP’yi 
Değiştirebilir mi?

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştır-
maları Vakfı (SETA), son zamanlarda 
yaptığı araştırmalarla ve faaliyetler ile 
Türkiye’nin öne çıkan “think tank” kuru-
luşlarından. Artık ABD’de de Türkiye ile 
ilgili söz söyleyen bir kuruluş. SETA Si-
yaset Araştırmaları Koordinatörü Hatem 
Ete, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan-
lardan CHP’deki değişime, anayasa deği-
şiklikleri sürecinden terör sorununa ka-
dar birçok alanda kapalı kapılar ardında 
konuşulan, ancak seslendirilmeyen pek 
çok gerçeği deşifre etti.

Siyasette değişim rüzgârları esiyor, bu 
rüzgârları nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHP’deki değişimin gerçekleşme şekli, 
hem CHP’nin hem de Türk siyasetinin 
geleceği açısından soru işareti barındırı-
yor. Dönüşüm beklentisi, doğal bir yolla 
karşılanmadı. Bir gece yarısı operasyonla 
gerçekleşti. Ancak, toplumun CHP’nin 
değişmesine yönelik beklentisi ustalık-
la köpürtülerek, şimdilik genel başkanlık 
değişiminin gerçekleşme biçimi unuttu-
rulmuş görünüyor.

Kılıçdaroğlu’nun Ecevit’in karşılaştığı Demirel profilini görebilmesi için, AK 
Parti’nin topluma sunduğundan daha çok, ileri değişim umutları vaat etmesi, 
demokratikleşme, özgürleşme gibi alanlarda radikal adımlar atması gerekiyor.

HATEM ETE
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Kılıçdaroğlu CHP’yi tabanın reaksiyo-
nunu almadan genişletebilir mi?
Kılıçdaroğlu’nu önümüzdeki dönemde 
en fazla zorlayacak soru bu. Kılıçdaroğ-
lu 90’lardan bu yana rejim muhafızlığına, 
laiklik kaygılarına indirgenmiş bir söyle-
mi bırakıp demokratikleşmenin önünü 
açan, Türkiye’nin siyasal sorunlarıyla uğ-
raşan, Kürt meselesinde bir sözü olan, din-
darlıkla ilgili, Alevilik, azınlıklar ve benze-
ri siyasal, dini kimliklerle, bunların sorun-
larıyla ilgilenen bir söylem ortaya koydu-
ğu zaman kendi tabanı ile çatışacak. Bu ta-
ban böyle bir söylemi ne kadar satın alabi-
lir? Tabanına uyup, böyle bir söyleme baş-
vurmadığı zaman da kitlesini genişleteme-
yecek. Kılıçdaroğlu, bu paradoksu şu anda 
popülizmle aşmaya çalışıyor.

Popülizm oy artışı sağlamaz mı?
Kılıçdaroğlu, şu anda, siyaseti tamamen 
dışarıda bırakıyor, siyasal hiçbir soruna 
değinmiyor, sosyo-ekonomik problemlere 
ve sosyal politikalara ağırlık veren bir söy-
lem yürütüyor. Bu kısa vadede CHP’ye oy 
getirebilir, ama bu hem kısa vadeli bir oy 
olur hem de çok cüzi bir oy artışı olur. Ge-
riye kalan seçenek ne? Kılıçdaroğlu tedri-
ci, orta ve uzun vadede bir esaslı siyasetle, 
bir siyasi programla ancak CHP’yi dönüş-
türebilir. Performansına baktığımız zaman 
bu esaslı sorunların hiçbirisi ile hesaplaş-
mamayı düşünen bir Kılıçdaroğlu profili-
ni görüyorum.

Baykal Ancak Operasyonla Giderdi
Niçin Anayasa değişikliklerinin tümünün 
oylamasından dakikalar önce bu operas-
yon yapıldı?
Bu da anlamlı. CHP grubunu Baykal’dan 
başka kimse bir arada tutamazdı, hele ge-
nel başkanlığı gitmiş, karmaşa içinde olan 

bir CHP bu kadar blok bir oyla Anayasa 
değişikliğine karşı duramazdı. Baykal son 
görevini yaptıktan sonra gözden çıkarıldı. 
Zaten Anayasa oylaması geçtikten sonra 
AK Parti’nin bürokratik oyunlarla durdu-
rulamayacağı bir kez daha anlaşılmış oldu. 
Hem Baykal görevini ifa ettiği için, ama 
hem de Baykal siyasetinin bir sonuç ver-
mediği ortaya çıktığı için bir operasyon ya-
pıldı hem Baykal gitti hem de CHP’de bir 
dönüşüm imkânı yaratıldı.

Yani her açıdan kaybeden Baykal oldu?

Baykal ancak böyle bir operasyonla gide-
bileceğini hissettirdiği için bir operasyona 
maruz kaldı. Yani, örgütü, kadroyu tama-
men ele geçirmiş, kurultayların sadece bir 
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formaliteye döndüğü bir ortamda, CHP’yi 
büyütemeyen bir Baykal ancak bir operas-
yonla gidebilirdi.

Erken Sınama Göze Alınamaz
Mesela referandum sürecine CHP’deki bu 
değişim nasıl yansır?
Kişisel kanaatim, Kılıçdaroğlu’nun lider-
lik performansını referandum sürecin-
de gösterebileceği bir senaryonun oluş-
maması için çaba gösterileceği yönünde. 
Eğer Anayasa Mahkemesi, paketin bütü-
nünün referanduma gitmesi yönünde bir 
karar verirse, 3 ay sonra Kılıçdaroğlu bir li-
derlik yarışına girecek. Bu kendisine yük-
lenen değişim beklentilerini akamete uğ-
ratan bir duruma yol açabilir, erken bir sı-
namaya tabi tutulmuş olabilir. O neden-
le Kılıçdaroğlu’na rahatlıkla destek vere-
bileceği bir referandum süreci ortamı ha-
zırlanmaya çalışılacaktır. Böylece Kılıçda-
roğlu da rahatlıkla sürece destek verdiği-
ni söyleyebilir. Bu hem AK Parti’nin refe-
randumdan beklediği bürokratik vesaye-
ti zayıflatma hedefini boşa çıkaracak hem 
de Kılıçdaroğlu’nun erken bir dönemde sı-
nanmasını ortadan kaldıracak.

Operasyon AK Parti’ye Yapıldı
CHP’deki genel başkanlık değişim süreci 
bir siyaset mühendisliği mi?
Kesinlikle, ben operasyonun sadece 
CHP’ye yapıldığını düşünmüyorum. Bu 
operasyonun görünür hedefi Baykal ve 
CHP olsa bile, asıl hedefi AK Parti, bu çok 
açık. Bunu delillendirmeye bile gerek yok. 
2002’den bu yana AK Parti’ye sürekli ope-
rasyon yapılıyor. AK Parti 2002’de, 2003’te, 
2004’te, 2005’te isimlerini artık unuttu-
ğumuz sayısız operasyonlara maruz kal-
dı. Bazen askeri bürokrasiden, bazen yar-
gı bürokrasisinden, bazen medyadan, ba-

zen partideki muhaliflerinden operasyon 
yedi, bazen dış ilişkilerle desteklenen iç 
operasyonlara muhatap oldu. Fakat, ayak-
ta durmayı başardı. AK Parti kendisine ya-
pılan operasyonlara karşı bağışıklık kazan-
dı ve doğrudan AK Parti’yi hedef alan ope-
rasyonlar beklenen sonuçları üretmiyor. 
O zaman ne yapılması lazımdı? Desteğini 
azaltamadığınız, iktidarsızlaştıramadığınız 
bir partinin rakibini güçlendirerek o par-
tiyi zayıflatabilirsiniz. Bu böyle bir operas-
yon, CHP’yi güçlendirerek AK Parti’yi za-
yıflatma operasyonu.

Demokrasi Açısından İyi
Bu operasyon, bu yönüyle diğerlerinden 
farklı, bir partinin oylarının artırması için 
yapılmış gibi.
Evet. Eğer bürokrasi toplumsal desteği ar-
kasına almadan çektiği bütün operasyon-
larda başarılı olmadığı için, topluma mü-
racaat ediyorsa, “Bundan sonra iktidar 
mücadelesi toplumsal destek üzerinden 
yürüsün” diyorsa, demokrasi açısından iyi 
bir noktaya geldik demektir. AK Parti, bü-
rokratik ayak oyunlarına olanak sağlama-
dığı için CHP bugün topluma yüzünü dö-
nüyor, toplumsal destek arayışına giriyor. 
AK Parti’yi çevreleme operasyonuna, top-
lumsal desteğe yönelen bir CHP eklenmiş 
oldu. n Bundan sonra bürokrasi siyasetten 
elini eteğini çekecek mi? Hayır. Böyle ola-
cağını zannetmiyorum. İkisi beraber yürü-
yecek, bürokrasi bugüne kadar yaptığı gibi 
AK Parti’yi zayıflatmaya, AK Parti’yi ikti-
darsızlaştırmaya yönelik hamlelerine de 
devam edecek, öte taraftan da CHP top-
lumsal desteğe yönelmiş olacak. Dolayısıy-
la bu demokratik siyasetin, parlamenter si-
yasetin bundan sonra daha az gerilimli gi-
deceği anlamına geliyor, çünkü bütün bu 
bürokratik oyunların siyasal sözcülüğünü 
CHP yapıyordu. Şimdi bu kadar fazla ve 
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sert yapmayacak CHP. Yani, hangi partinin 
güçlenip hangi partinin zayıflayacağı artık 
bu olayın ortaya çıkışı bir bürokratik ope-
rasyon olsa bile, nihayetinde bu operasyo-
nun sahiplerini aktörlükten çıkaran bir iş-
leve hizmet edecek.

Demirel, Tayyip Erdoğan değildi
Ecevit’in siyasi rakibi Demirel’di, 
Kılıçdaroğlu’nun rakibi ise Erdoğan, bu 
mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Demirel, Tayyip Erdoğan değildi. AK Par-
ti hâlâ siyasetin bütün sorunlarında proak-
tif rol alan, siyasette büyük bir alan kapla-
yan bir parti. Her gün statüko ile kapışan, 
değişimin yegane bayraktarlığını yapan 
parti durumunda. Yani Kılıçdaroğlu’nun 
Ecevit’in karşılaştığı Demirel profilini gö-
rebilmesi için, AK Parti’nin topluma sun-
duğundan daha çok, ileri değişim umutları 
vaat etmesi, demokratikleşme, özgürleşme 
gibi alanlarda radikal adımlar atması gere-
kiyor ki toplum “CHP, AK Parti’den daha 
fazla demokrasinin savunuculuğunu yapı-
yor” diyerek oy verebilsin.

‘Eksen Kayması’ İddiası İsrail 
Propagandası
Bundan sonra İsrail, iç ve dış aktörlerin 
zihinlerini bulandırmaya çalışacaktır. Bu 
içeride ve dışarıda birçok meseleyi tetik-
leyecektir, Kürt meselesinden tutun, AK 
Parti ve karşıtları arasındaki iktidar müca-
delesine kadar...

Başbakan “Hiçbir şey eskisi gibi olmaya-
cak” diyor...
Türkiye’nin iç ve dış politikadaki hamlele-
ri, bazı çevreleri rahatsız ettikçe, hatırlarsa-
nız, eksen kayması gibi tartışmalar günde-
me geliyordu. Bundan sonra İsrail, bu tür 
suiistimale açık noktalarda daha fazla dev-

reye girip içdış aktörlerin zihinlerini bu-
landırmaya çalışacaktır. Bu içeride ve dı-
şarıda birçok meseleyi tetikleyecektir, Kürt 
meselesinden tutun, AK Parti ve karşıtları 
arasındaki iktidar mücadelesine kadar.

Artık Düzelmesi Zor
Neler yaşanabilir bu süreçte?
Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail’de mevcut 
hükümet iktidarda olduğu ve Gazze’de ab-
luka devam ettiği sürece düzelmesi zor gö-
rünüyor. Öte yandan, İsrail etkileyebildiği 
iç ve dış aktörler aracılığıyla AK Parti ikti-
darı altında Türkiye’nin batıya sırtını dön-
düğü, ülkenin eksenini değiştirdiği yollu 
propaganda faaliyetlerine ağırlık verecek-
tir. Önümüzdeki günlerde, yerli bazı ka-
lemlerin de bilinçli veya bilinçsiz, bu pro-
pagandaların parçası olmasıyla, bu propa-
gandalar gündemi meşgul edebilir.

Terör örgütünün eylemlerini yeniden ar-
tırmasını neye bağlıyorsunuz?
Türkiye aynı anda iki eyleme şahit oldu, bir 
tarafta İsrail’de öldürülen insanlar için so-
kağa dökülen kitleler, aynı anda PKK’nın 
direktifi ile sokağa dökülen kitleler. Top-
lumun birbirinden gittikçe ayrışabilece-
ği bir tablonun ortaya çıkması korkutu-
cu bir şey. Dolayısıyla olayın bu yönü üze-
rinde düşünmemiz lazım. Çatışmaların 
bundan sonra böyle devam edecek olma-
sı, Kürt meselesine dair çözümün seçim-
lerden sonraya ertelenemeyeceğini göste-
riyor. Son dönemde, özellikle demokratik 
açılım süreci ile beraber, demokratikleş-
me ile silahsızlanma arasındaki makas açı-
lıyor. Bir aciliyet olarak bu mesele seçim-
lerden önce ülkenin gündemine gelecek ve 
iktidar bu mesele ile hesaplaşmak mecbu-
riyetinde kalacak 
Röportaj: Seda ŞİMŞEK / Ankara - BUGÜN, 
14 Haziran 2010
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türk arap ilişkilerinde bahar havası
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Geçen yıl Mayıs ayında Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu’nun Türk dış politikasına getirdiği, 
komşularla sıfır sorun ilkesi, Türkiye ve Arap dünyası arasında da yakınlaşma başlattı. Bu 
bağlamda 9–10 Haziran tarihlerinde Türk-Arap İşbirliği Forumu (TAF) İstanbul’da gerçek-
leştirildi. Türkiye’nin Orta Doğu ile yakınlaşması ekonomik iş birlikleri ve yeni yatırımlar ile 
devam ediyor. Bu yakınlaşma kimi siyasal gözlemciler tarafından Türkiye’nin eksen değiş-
tirmesi şeklinde yorumlansa da, Türkiye, sadece batısında değil, doğusunda da istikrar, gü-
ven ve ekonomik kalkınma görmek istediğini her fırsatta vurguluyor.

SETA RESEARCH REPORT

Arab Image in Turkey
Mobilization of public support in Turkey and the Arab world will boost Turkish-
Arab relations on the basis of mutual trust. In order to achieve this goal, both 
sides should work together.

TALİP KÜÇÜKCAN

Turkish-Arab relations are getting closer 
on the level of state policies and consoli-
dated by cooperation agreements, strate-
gic alliances, high level exchange of visits 
and expansion of trade volume. Although 
a promising future is ahead of Turkish-
Arab relations, civil and human dimen-
sions on the level of public perception on 
each side seem to be lagging behind polit-
ical developments. Today, public support 
is increasingly sought in foreign policies 
as it provides legitimacy and confidence 
in pursuing a certain direction. Mobiliza-

tion of public support in Turkey and the 
Arab world will boost Turkish-Arab rela-
tions on the basis of mutual trust. In or-
der to achieve this goal, both sides should 
work together to eliminate biased views, 
stereotypes and negative images held to-
wards each other.

Although this Research Report focuses 
on Turkey, one can argue that, despite im-
proved relations, there is still work to be 
done to eliminate prejudices, ill informed 
images and monolithic perceptions pro-
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duced and propagated by nation state 
ideologies of the past. As far as the image 
of Arabs in Turkey is concerned, several 
sites emerge as more important sources of 
image making such as history textbooks, 
elite discourse, films and the press. Turk-
ish history textbooks in the formative 
period of Turkish Republic were written 
in the spirit of creating a homogenous na-
tion state to inculcate a sense of belonging 
to a Turkish nation. Description of Arabs 
in textbooks gradually evolved to be posi-
tive especially after 1990s. However mod-
ern developments and achievements in 
the Arab world are largely ignored today. 
Discourse and rhetoric employed in his-
tory books and education should serve to 
de-construct ill informed images, preju-
dices and promote respect for diversity 
when building the “other.” In this context, 
Turkey and Arab countries should estab-
lish history commissions to check text-
books if there are biases, prejudices and 
negative images toward each other.

Recent improvements and modern his-
torical developments on both sides 
should also be included in the curricula. 
Turkish cinema and TV soap operas 
have gained momentum in recent years 
with many new productions distributed 
regionally and internationally. Examina-
tion of Turkish films with Arab characters 
indicates that Arabs are negatively rep-
resented in general. In the light of these 
observations Turkish and Arab popular 
culture industry can bring their forces to-
gether to make films, documentaries and 
soap operas projecting the educational, 
scientific, cultural, civilizational, tech-
nological and environmental progress 
achieved by the Arab world. Although the 
Turkish public is interested in Arabic lan-
guage and culture, there seems to be in-
sufficient source of information especially 
on current cultural and literary trends in 
the Arab world. Therefore more resources 
should be allocated to the translation of 
Arabic literary products into Turkish, to 
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the opening of Arabic courses and cul-
tural centers in major cities in Turkey for 
the purpose of supporting political rap-
prochement between the two sides with 
cultural and civilizational elements.

Introduction
Myths, stereotypes, prejudices and images 
increasingly exert their influence in inter-
national politics and transnational rela-
tions. Socially and politically constructed 
myths and stereotypes about the “others” 
are being re-produced and re-circulated 
by the forces of globalization and used 
to legitimize policy options more than 
ever. In this context, increasing role of 
the public opinion and popular choices 
are being paid a special attention as “im-
ages” become invisible actors in the inter-
national environment and in the making 
of alliances based on social, political and 
cultural approximation among the nation 
states. Growing use of myths, stereotypes, 
prejudices and images, whether histori-
cally rooted or recently constructed, in 
political and popular discourse, which is 
facilitated by the media and educational 
material, requires a closer attention. De-
rived from these considerations, this Pol-
icy Report focuses on the image of Arabs 
in modern Turkey. It explores the roots 
of prevailing and dominant perceptions, 
investigates how the media and popular 
culture contribute to the construction of 
images pertaining to Arabs and examines 
the current public opinion drawing upon 
a nation-wide survey.

Conclusions
Turkish-Arab relations have a long his-
tory. These relations are marked by po-
litical, cultural and economic exchanges 
between the two sides over the centuries. 

Turks and Arabs have many common in-
terests that shape their current relations. 
The future of Turks and Arabs also lies 
largely in the same region which at the 
center of global interest. Turkish-Arab 
relations are getting closer on the level of 
state policies and consolidated by cooper-
ation agreements, strategic alliances, high 
level exchange of visits and expansion of 
trade volume. Although a promising fu-
ture is ahead of Turkish-Arab relations, 
civil and human dimensions on the level 
of public perception on each side seem to 
be lagging behind political developments.

Today, public support is increasingly 
sought in foreign policies as it provides 
legitimacy and confidence in pursuing a 
certain direction. Mobilization of public 
support in Turkey and the Arab world 
will boost Turkish-Arab relations on the 
basis of mutual trust. In order to achieve 
this goal, both sides should work together 
to eliminate biased views, stereotypes and 
negative images held towards each other. 
Although this Research Report focuses 
on Turkey, one can argue that, despite im-
proved relations, there is still work to be 
done to eliminate prejudices, ill informed 
images and monolithic perceptions pro-
duced and propagated by nation state 
ideologies of the past. As far as the image 
of Arabs in Turkey is concerned, several 
sites emerge as more important sources of 
image making such as history textbooks, 
elite discourse, films and the press. Turk-
ish history textbooks in the formative 
period of Turkish Republic were written 
in the spirit of creating a homogenous na-
tion state to inculcate a sense of belonging 
to a Turkish nation. Description of Arabs 
in textbooks gradually evolved to be posi-
tive especially after 1990s. However mod-
ern developments and achievements in 
the Arab world are largely ignored today. 
Discourse and rhetoric employed in his-
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tory books and education should serve to 
de-construct ill informed images, preju-
dices and promote respect for diversity 
when building the “other.” In this context, 
Turkey and Arab countries should estab-
lish history commissions to check text-
books if there are biases, prejudices and 
negative images toward each other. Re-
cent improvements and modern histori-
cal developments on both sides should 
also be included in the curricula.

In the context of education, universities 
can also a play a constructive role in fur-
thering cultural exchanges. Today, there 
are almost 150 universities in Turkey 
where students from

Arab countries can study. Moreover, stu-
dent and academic staff exchanges can 
take please between the two sides to in-
crease human to human interactions. 
Turkish cinema and TV soap operas 
have gained momentum in recent years 
with many new productions distributed 
regionally and internationally. Examina-
tion of Turkish films with Arab characters 
indicates that Arabs are negatively rep-
resented in general. In the light of these 
observations Turkish and Arab popular 
culture industry can bring their forces to-
gether to make films, documentaries and 
soap operas projecting the educational, 
scientific, cultural, civilizational, tech-
nological and environmental progress 
achieved by the Arab world. By utilizing 
these opportunities, the Arab image in 
Turkish society can be greatly improved, 
and that in return, this improvement 
might contribute to eliminating preju-
dices and developing friendlier relations 
between the two sides. Although the 
Turkish public is interested in Arabic lan-
guage and culture, there seems to be in-
sufficient source of information especially 
on current cultural and literary trends in 
the Arab world. Therefore more resources 

should be allocated to the translation of 
Arabic literary products into Turkish, to 
the opening of Arabic courses and cul-
tural centers in major cities in Turkey for 
the purpose of supporting political rap-
prochement between the two sides with 
cultural and civilizational elements.

Civil society institutions, think-tanks and 
voluntary associations are important ac-
tors in modern societies to bring peoples 
of different cultures, political preferences 
and regions closer. It seems that there is 
not sufficient institutional relations be-
tween Turkish and Arabic civil sectors to 
work together to improve images mutu-
ally. In this context, civil sectors in Turkey 
and the Arab world should be mobilized 
to launch independent or common initia-
tives to eliminate biases and prejudices 
between the peoples of Turkey and the 
Arab world 

Research Reportun tam metni için  
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SETA ETKİNLİK

Türk - Arap Forumu

Türkiye ve Arap dünyası arasındaki ya-
kınlaşma, hem Türkiye’de hem de Arap 
dünyasında yakından izlenmektedir. 
Uluslararası sistemin yeniden şekillen-
diği ve çok kutuplu bir dünyanın ortaya 
çıktığı bu dönemde söz konusu ilişkiler 
ABD, AB, Rusya, İran ve İsrail gibi aktör-
ler tarafından da dikkatlice gözlenmek-
tedir. Soğuk Savaş’ın bitiminden son-
ra uluslar arası sistem yeniden kurulma-
ya başlanmış, bu süreçte tek veya iki ku-
tuplu merkezler yerine çok kutuplu güç 
merkezleri temerküz etmiş, yeni bölge-

sel ve küresel aktörler ortaya çıkmıştır. 
Bu aktörlerden biri olarak değerlendiri-
len Türkiye, 1980’li yıllarda başlayan dış 
dünyaya açılım politikalarını 2000’li yıl-
larda stratejik bir seçenek olarak benim-
seyerek kapsamlı bir proaktif dış politika 
eylemine dönüştürmüştür. “Komşu ülke-
lerde sıfır sorun” ilkesini hayata geçiren 
Türkiye, sınır komşularıyla başlayarak 
kriz ve gerilim yaratan sorunları çözme-
yi başarmış, siyasi vizyona eklemlenen 
ekonomik büyüme ve demokratikleşme 
hamleleriyle saygın ve güvenilir bir part-

Tarih: 14 Haziran 2010
Yer: Ceylan InterContinental Hotel - İstanbul

Konuşmacılar

Abellah Boussole, Basheer Nafi, Burhan Köroğlu, Bülent Aras,Cengiz Çandar, 
Fahmy Howeidi, Hatem Ete, Jawad Al Hamad, Mustafa Al-Labbad, Mustafa El-
Murabit, Nelly Hana, Pakinam Sharqawee, Rafik Abdessalem Bouchlaka, Taha 

Özhan, Talip Küçükcan, Tarek Abdelgelil, Wesim Kalajieh
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ner olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 
Bu süreçte Türk-Arap ilişkileri, ortak ta-
rihi ve kültürel mirasın da vurgulanma-
sı ile tazelenmiş, ekonomik ve siyasi iliş-
kilerin ivme kazanması ile daha da de-
rinleşmiştir. Türkiye ve Arap dünyası 
arasındaki yakınlaşma hem Türkiye’de 
hem de Batı dünyasında Türkiye’nin ter-
cihleri ile ilgili bir tartışma yaratmış, 
Türkiye’de bir eksen kayması olup olma-
dığı sorusu gündeme getirilmiş, bu çer-
çevede Türkiye’nin Batı’dan kopma eği-
liminde olup olmadığı sorgulanmıştır. 
Hâlbuki Türkiye dış politikasında yeni 
hamleler gerçekleştirirken ve ilişki ağ-
larını çeşitlendirirken ne NATO üyeli-
ğini ne de AB’ye tam üyelik müzakerele-
rine gölge düşürmüştür. 2002–2010 yıl-
ları arasında takip edilen politikalar as-
lında Türkiye’nin AB ve Batı değerlerine 
daha da yakınlaştığını göstermektedir. 
Bu açıdan bakıldığında Türk-Arap iliş-
kilerindeki yakınlaşmanın Batı’dan kop-
ma anlamına gelmediğini, tarihi ve böl-
gesel gerçekler ile paralellik gösterdiği-
ni ve rasyonel temellere dayandığını söy-
lemek mümkündür. Türk-Arap ilişkile-

rinin Ortadoğu’da barış, güvenlik ve is-
tikrar açısından önemi bilinmekle be-
raber bu ilişkilerin siyasi, ekonomik ve 
kültürel yönleri hak ettiği ölçüde araş-
tırılmamış, Türk ve Arap aydınlar baş-
ta olmak üzere uzmanlarca eleştirel, sor-
gulayıcı ve stratejik bakış açısıyla yete-
rince tartışılmamıştır. Türk ve Arap ay-
dınların serbest bir ortamda söz konu-
su ilişkileri tartışmaları ve değerlendir-
meleri amacıyla SETA Vakfı, 14 Haziran 
2010 tarihinde İstanbul’da “Türk-Arap 
Forumu”nu düzenlemiştir. Forumda ya-
pılan tartışmalar ve ileri sürülen görüş-
ler iki taraf arasındaki birçok bilinmezi 
ortadan kaldırmaya yaramıştır.

Amaç

Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra yapı-
lan yenidünya düzeni tartışmalarında ve 
uluslararası ilişkiler analizlerinde Orta-
doğu bölgesinin geleceği en önemli ko-
nulardan biri olmuştur. Söz konusu tar-
tışma ve analizlerde ABD, İsrail ve Arap 
dünyasının iç dinamikleri, Avrupa Bir-

t ü r k  a ra p  i l i ş k i l e r i n d e  b a h a r  h a va s ı



350

h a z i r a n  1 0

liği ve Rusya’nın bölgenin geleceğindeki 
rolleri tartışılırken, nüfuz alanlarını ge-
nişleten bir aktör olarak Türkiye’nin po-
tansiyeli üzerinde de önemle durulmuş-
tur. Osmanlı İmparatorluğu’nun çökü-
şüyle inişli çıkışlı bir zeminde ilerleyen 
Türk-Arap ilişkileri, genelde Arap ülke-
leri ve Türkiye arasında ulus devlet te-
melli bir rekabetle tanımlanmıştır. An-
cak, böyle bir rekabetin varlığına kar-
şın, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve özel-
likle 11 Eylül saldırılarından sonra yeni-
den şekillenen karşılıklı ilişkiler, ekono-
mik ve siyasi alanda gerçekleştirilen ba-
şarılı işbirlikleri ile beklenti ve tecrübe-

lerin aksi yönünde gelişmiştir. Yoğun-
laşan ekonomik ilişkiler ağı Türkiye ve 
Arap ülkelerinin birbirlerine bakışını 
dönüştürerek siyasal ilişkilerin gelişme-
si için uygun bir ortam hazırlamıştır. Bu 
yakınlaşma beraberinde zaten derin olan 
tarihi ve kültürel bağların yeniden orta-
ya çıkmasına ve güçlenmesine zemin ha-
zırlamıştır. 

Türk-Arap ilişkilerinin seyri 
Ortadoğu’nun istikrar ve refahı için doğ-
rudan sonuçlar doğuracak nitelikte-
dir. Taraflar arasındaki işbirliği ve gü-
ven Ortadoğu’da yıllardır arzulanan ba-
rış ve kalkınmayı getirebilecek potansi-

  

TÜRK - ARAP FORUMU PROGRAMI

    Açılış Konuşmaları 
  Taha Özhan, SETA Genel Koordinatörü, Türkiye
  Talip Küçükcan, SETA Dış Politika Programı Koordinatörü, Türkiye
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yel taşımaktadır. Çatışma ve rekabet ise 
Ortadoğu’yu gelecekte de uzun yıllar bo-
yunca gerginlik, sürtüşme ve yoksulluk 
döngüsüne hapsedebilecek niteliktedir. 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma-
ları Vakfı (SETA), Ortadoğu’da Türk-
Arap ilişkilerindeki derinleşme ve istik-
rarın önemini uzun yıllardır çalışmala-
rı ile kamuoyuna sunmaya çalışmıştır. 
Bu amaçla Türkiye’de Arap imajını ince-
leyen araştırmalar yürütmüş, bölgede-
ki yakın gelişmeleri analiz eden rapor-
lar yayınlamış, Arap dünyasından aka-
demisyen, gazeteci ve sivil toplum tem-
silcilerinin katılımları ile panel ve se-
minerler düzenlemiştir. SETA bu alan-
daki çalışma ve ürünleri ile Türk-Arap 
ilişkilerinin değerlendirilmesinde öncü 
araştırma kurumlarından biri olmuş-
tur. SETA son olarak, Türk-Arap ilişki-
lerinin bugün geldiği noktanın detaylı 
bir değerlendirmesini yapmak amacıy-
la 14 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da 
‘Türk-Arap Forumu: Uzun Süreli Dur-
gunluktan 21. yy Başındaki Aktivizme’ 
temalı etkinliği düzenlemiştir. 

“Türk-Arap Forumu”, Türk-Arap iliş-
kilerinin mevcut durumunu değerlen-
dirmek, gelecek için yeni perspektifler 
sunmak, sorun ve fırsat alanlarını ana-
liz edebilmek amacıyla düzenlenmiş, bu 
anlamda sırasıyla Türk-Arap ilişkilerinin 
güncel durumunu inceleyen, Türkiye’nin 
son yıllarda Arap dünyasında yürüttüğü 
dış politika aktivizmini analiz eden ve bu 
politikanın gelecekteki sürdürülebilirlili-
ği üzerine projeksiyonlar üreten üç ayrı 
oturumdan oluşmuştur. 

Forumda her bir oturumda dört konuş-
macı toplam on beşer dakikalık sunum-
lar yapmış, bunu takiben diğer katılımcı-
lar tartışılan konulara ilişkin yorumları-
nı ve sorularını aktarmışlardır. Forumun 

sadece açılış bölümü basına ve izleyicile-
re açık olarak yapılmıştır. Oturumlar sı-
rasında kapalı usul benimsenmiş ve ifa-
de edilen görüşlerin kimlere ait olduğu-
nun açıklanmamasına ilişkin gizlilik esası 
(Chatham House kuralı) kabul edilmiştir

Açılış Konuşmaları

Türk-Arap Forumu SETA Genel Koordi-
natörü Taha Özhan ve SETA Dış Politi-
ka Koordinatörü Talip Küçükcan’ın açı-
lış konuşmaları ile başlamıştır. Forumun 
amacının Türk-Arap ilişkilerinin güncel 
durumunu incelemek, Türkiye’nin son 
yıllarda Arap dünyasında yürüttüğü dış 
politika aktivizmini analiz etmek ve bu 
politikanın gelecekteki sürdürülebilirli-
liği üzerine projeksiyonlar üretmek ola-
rak açıklayan konuşmacılar, Türk-Arap 
ilişkilerinin tarihi boyutuna vurgu yap-
mışlardır. Açılış programında ilk ko-
nuşmayı yapan SETA Genel Koordina-
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törü Taha Özhan Irak’ın işgaliyle başla-
yan sürecin bugün gelinen noktasında, 
İsrail’in Akdeniz’de yardım gemilerine 
saldırmasının dış politikada bir kırılma 
yaşanmasına neden olduğunu, bu kırıl-
manın zihinsel kırılmayı da beraberin-
de	 getirdiğini	 söylemiştir.	 Türkiye,	 Ür-
dün, Suriye ve Lübnan arasında imzala-
nan vizesiz serbest ticaret bölgesi anlaş-
masıyla İsrail’in etrafındaki ülkelerin bir 
araya gelmesinin anlamlı olduğunu ve 
İsrail’in yalnızlaştığını dile getiren Öz-
han, Türkiye’nin artık İslam dünyasıy-
la ilgili olaylarda tavrını net olarak or-

taya koyduğunu ve bu duruşundan geri 
adım atmayacağının hem halklar hem 
de ülkeler tarafından görüldüğünü kay-
detmiştir. Özhan, İsrail’in bu barış hav-
zasının bir parçası olması için fiziki ola-
rak bu coğrafyanın bir parçası iken zih-
nen Washington’da olmaması gerektiği-
ni, aksi takdirde bu barış havzasından 
yararlanamayacağını ifade etmiştir. 

Açılış programının ikinci konuşmasını 
gerçekleştiren SETA Dış Politika Koor-
dinatörü Talip Küçükcan ise Türkiye ile 
Arap dünyası arasındaki ilişkilerin çok 
köklü, tarihi, kültürel, coğrafi ve siyasi 
birlikteliği ifade ettiğini, bu nedenle Tür-
kiye ile Arap dünyası arasındaki yakın 
işbirliğinin Türkiye’nin Batı’dan uzak-
laştığı ve bir eksen kaymasının yaşandı-
ğı anlamına gelmediğini dile getirmiştir. 
Türkiye’nin yürüttüğü siyasetin son de-
rece rasyonel bir seçime dayandığını, So-
ğuk Savaş’ın ardından uluslararası sis-
temde yaşanan köklü değişikliklerin et-
kisinin Türk dış politikasında da görül-
düğünü kaydeden Küçükcan, uluslarara-
sı sistemin artık tek kutuplu yapıdan çok 
kutuplu bir yapıya evrildiğini ve yükse-
len aktörlerin yeni konumlarını netleş-
tirmeye çalıştıkları bir küresel karmaşa 
ortamında Türkiye gibi ülkelerin, bölge-
lerinin başat aktörleri olabileceğini ifade 
etmiştir. Çin, Hindistan, Brezilya ve Tür-
kiye gibi uluslar arası sistemde etkinlik-
leri artan yeni aktörlere vurgu yapan Kü-
çükcan, yenidünya düzeni kurulurken 
Türkiye’nin sadece Ortadoğu ve Arap 
ülkeleriyle değil Rusya, Yunanistan, Af-
rika ve Latin Amerika açılımlarıyla da 
dış politikasının yeni projeksiyonlarını 
ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Ayrı-
ca Türkiye’deki bu değişimin 2002–2010 
yılları arasında başlamadığını; 1980 or-
talarından itibaren Türk dış politikasın-
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da komşu ülkeler ve AB üyelik süreci 
başta olarak üzere yeni açılımların baş-
ladığını belirtmiştir.

Sonuç

Türk-Arap Forumu, Ortadoğu bölgesinin 
istikrarı, güvenliği, ekonomik kalkınma-
sı ve geleceği için Türk-Arap ilişkilerinin 
önemini bir daha vurgulaması, Türkiye ve 
Arap dünyası aydınlarını bir araya getir-
mesi, Türk-Arap ilişkilerini tarihi bir pers-
pektiften inceleyerek geleceğe dair projek-
siyonlar üretmesi ve bunu son gelişme-
ler ışığında ele alması açısından kapsamlı 
ve tararlı bir forum olmuştur. Forum bo-
yunca Türkiye ve Arap dünyası arasındaki 
ilişkilerin küresel bir çerçevede geldiği son 
durum üzerinde durulmuş, olası sorunlar 
ele alınmış, mevcut durumun geleceğe na-
sıl yansıyacağına dair görüş alış verişinde 
bulunulmuştur. Bunun yanı sıra farklı iş-
birliği alanlarına işaret edilmiş, özellikle 
aydınlar ve eğitim kurumları arasında bilgi 
ve görüş alışverişi ile ortak projelerin geliş-
tirilmesi konusu vurgulanmış, olası işbir-
liklerinin halihazırda ilk sinyalleri olarak 
görülen entegrasyon sürecini hızlandıra-
cağı görüşü dile getirilmiştir. Forum, med-
yada uzunca tartışılan ve çoğunlukla si-
yasi elitin gözetiminde ele alınan ve şekil-
lendirilen Türk-Arap ilişkilerini akademik 
eksende ele alması açısından da çok yarar-
lı olmuştur. Forumda başlıklar halinde ele 
alınan konulara ilişkin katılımcıların gö-
rüşlerini birbirleriyle paylaşmaları sağlan-
mış, benzer toplantıların gelecek yıllarda 
da devamı için görüş birliğine varılmıştır. 
Gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Türk-
Arap Forum’una ise bir Arap ülkesinin ev 
sahipliği yapması önerilmiştir 
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türk basınında dış habercilik
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0 Türk dış politikasının son dönemde yükselen grafiği, dış politika haberciliğinin de önemini 

arttırdı. Bu çerçevede SETA adına Türk Basınında Dış Habercilik araştırmasını yapan Müca-
hit Küçükyılmaz ve Hakan Çopur, dış politika haberlerinde Batılı kaynaklara ve uluslarara-
sı ajanslardan gelen haberlere bağımlılık konusunu masaya yatırdılar. Dış politika haberci-
liğinde çoğunlukla Batı medyasının perspektifinin izlerinin görüldüğünü tespit eden araş-
tırmacılar, Türkiye’deki dış haberciliğin niteliğini arttırmak için atılabilecek adımları kamu-
oyu ile paylaştılar. 

SETA RAPOR

Türk Basınında Dış 
Habercilik 
Bu araştırmanın ışığında ortaya çıkan sonuçlar, Türk basınının dış habercilik ko-
nusunda son yıllarda mesafe aldığını, ancak uluslararası standartların yakala-
nabilmesi için atılması gereken daha pek çok adımın olduğunu göstermektedir. 

M. MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ, HAKAN ÇOPUR

“Türk Basınında Dış Habercilik” araş-
tırması, haberin yerinde, özgün ve sahi-
ci üretiminin azaldığı, haber ajanslarına, 
devletlerin resmi enformasyon kaynakla-
rına ve think-tanklere bağımlı bir dünya 
haberciliğinin ortaya çıktığı bir dönemde 
Türkiye’de dış politika haberciliğinin du-
rumunu sorgulamak amacını taşımakta-
dır. Türk basınında dış politika haberciliği-
ni masaya yatıran bu araştırma, sahasında 

ilk olmasının yanı sıra, bizzat alanda çalı-
şan ve dış haberin oluşum sürecine katkıda 
bulunan kişilerin görüşlerinden hareketle 
ortaya çıkmıştır. Mücahit Küçükyılmaz ve 
Hakan Çopur’un, Türk basınında dış poli-
tika haberciliği açısından önemli merkez-
ler olan İstanbul, Ankara ve Washington’da 
yürüttüğü araştırma boyunca zaman za-
man eleştirel bir yaklaşım ön plana çıksa 
da, sonuçta sorunlu alanların tespiti ve çö-
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züm önerileriyle konuya yapıcı bir pers-
pektiften bakmak araştırmanın temel he-
defi oldu. Türk dış politikasının başta ya-
kın bölgeler olmak üzere yoğun bir ha-
reketlilik içerisine girdiği son dönemin 
Türk basınındaki yansımalarını araştır-
mak, Türkiye’deki dış habercilikle ilgili bir-
çok konuda önemli çıktılara ulaşmamızı 
mümkün kıldı.
Bu çerçevede 4 aylık süre içinde toplam 59 
kişiyle derinlemesine mülakat gerçekleştir-
dik. Her bir mülakata sembolik birer nu-
mara verdik ve konusu geçtiğinde müla-
katlardan ilgili bölümleri metinde alıntıla-
dık. Metinde mülakat sahiplerinin ifadele-
rine tırnak içerisinde olabildiğince yer ver-
meye çalıştık ve çoğu kez daha şık cümle-
lerle sonuca varmak yerine mülakat veren 
kişinin süreci betimleyen sözlerini okurla 
doğrudan paylaştık. Metinde hangi met-
nin kime ait olduğunu özellikle gizleme-
yi tercih ettik. Fakat bu durum, kimlerle 
mülakat yaptığımızı gizlememizi gerektir-

miyordu. Bu nedenle kendileriyle mülakat 
yaptığımız isimlerin alfabetik olarak liste-
sini çalışmamızın sonuna bir ek olarak yer-
leştirdik. Yapılan mülakatlar bütünüyle ya-
pılandırılmış mülakatlar olmamakla bir-
likte, mülakatlarda muhataplara sorulan 
başlıca sorular da yine ikinci bir ek olarak 
çalışmanın sonunda yayımlanmıştır.
Derinlemesine mülakatlar sürecinde dış 
haberciliği etkileyen temel faktörler ola-
rak karşımıza haber kaynağı ile ilişki, olay 
mahalline yakınlık, ideolojik etkiler, siyasi 
angajmanlar, meslekî-teknik yeterlilik, ta-
rihi ve coğrafi derinlik algıları, şiddet me-
rakı ve magazin ilgisi gibi temaların çıktı-
ğını gördük. Bu temaları bir dizi belgesel 
araştırmayla çerçevelemenin doğru olaca-
ğına karar verdik ve üç örnek olay ekse-
ninde içerik çözümlemesi yaptık. Bu bağ-
lamda “Gürcistan-Rusya Savaşı”, “Uygur 
Olayları” ve “Nabucco Boru Hattı Anlaş-
ması” örneklemleri ekseninde, ideolojik ve 
mesleki anlayış farklılıklarını doğru tem-
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sil etmeye çalışarak Türkiye’de yayımla-
nan günlük gazetelerinin içerik analizleri-
ni yaptık. Gürcistan-Rusya savaşı için 2008 
Ağustos’undaki, Uygur olayları için 5–20 
Temmuz 2009 tarihleri arasındaki, Na-
bucco Boru Hattı Anlaşması içinse 1–15 
Temmuz 2009 tarihleri arasındaki gazete-
ler içerik analizine tabi tutuldu. Hiç kuş-
kusuz araştırmaya önemli veriler sunabi-
lecek herhangi bir haberin bu kesitler dı-
şında yayımlanmış olması gibi istisnai du-
rumlarda tarih aralıklarında esneklikler 
söz konusu oldu; bu nedenle taramalarda 
daha geniş zaman dilimlerine de göz atıl-
dı. Burada ortaya çıkan veriler üzerinden 
Türk basınının hangi konuya nasıl tepki 
verdiğini daha açık bir biçimde ortaya ko-
yabilmek için bazı tablolar hazırlandı. Bu 
tablolar yoluyla metnin okuyucusu, Türk 
basınının konuları ele alış biçimlerini daha 
somut olarak değerlendirme imkânına sa-
hip olmaktadır.
Bu çerçevede dört ana bölüme ayrılan ça-
lışmanın birinci bölümünde dış haberci-
ler ve mesleki algı ilişkisi konu edilmekte-
dir. Dış habercilerin mesleki ve kişisel ko-
numları, diğer habercilerin dış haberci-
lere bakışları, haber kaynağı ile ilişkinin 
ne anlam ifade ettiği, dış habercilikte ya-
şanan dönüşümler, dış habercilerin ulus 
ve ulusal çıkarla ilişkileri, dış habercile-
rin mesleki rol-modelleri ve dış habercili-
ğin haberciye ne tür imkânlar sundukları 
bu bölümde tartışılmaktadır. İkinci bölüm, 
Türkiye’de dış haberciliğin genel durumu-
na odaklanmakta; iletişimciler ve uluslara-
rası ilişkilerciler arasındaki rekabet, köşe 
yazarı-editör-muhabir ilişkileri, emekli 
diplomatların durumları, dış haberin mu-
hatapları ve ülkemiz dış haberciliğinin ge-
leceği bu kısımda ele alınmaktadır. Üçüncü 
bölümün ana teması ise Türk basınının dış 
politika imgesidir. Basını etkileyen ideolo-
jik ve politik çerçeveler, uzman gazetecilik 
olgusu, alan hâkimiyeti sorunları, gazete-
cinin mesleki-teknik yeterliliği, dış habe-

rin oluşum safhaları, medyanın “ulusal çı-
kar” hassasiyeti, yeni dış politika vizyonu-
na basının yaklaşımı ve iç politika-dış po-
litika ilişkisi bu bölümde ele alanın başlıca 
konulardır. Son bölüm olan dördüncü bö-
lümde ise Türk basınının dış politika algısı 
Gürcistan-Rusya Savaşı, Uygur Olayları ve 
Nabucco Boru Hattı Anlaşması olaylarının 
basındaki yansımaları üzerinden ampirik 
olarak ortaya konmaktadır.
Türkiye’de dış habercilik ve dış habercileri 
konu alan böyle bir çalışmadan ortaya çı-
kan sonuç ve önerileri, mülakatlardan da 
yararlanarak, 3 ana başlık altında toplamak 
mümkündür.

Nitelikli Eleman Konusu
•	 Türk	 medyasının	 mülkiyet	 yapısında-

ki dönüşümün sadece sermayenin çe-
şitlenmesi düzeyinde kalmayıp çoğul-
culuk, çok seslilik ve kamu yararı lehine 
de şekillenmesi, özel olarak dış haberci-
lik ve dış habercilerin daha nitelikli hale 
gelmesinde yararlı olacaktır.

•	 Kendisini	diğer	habercilere	kıyasla	daha	
imtiyazlı ve seçkin bir konumda algıla-
yan dış habercinin, görev yaptığı alana 
ilişkin bir zihinsel farkındalığa da ihti-
yacı bulunmaktadır. Burada diğer aktör 
ve yapılardan bağımsız olarak bireysel 
bir niyet, inisiyatif ve vizyon da gerek-
li olmaktadır.

•	 Dış	habercilerin	mevcut	yabancı	dil	bil-
gilerini sürekli olarak geliştirmesi ve ona 
ilaveten farklı yabancı diller öğrenmesi 
için basın kuruluşları teşvik edici olma-
lıdır. Pek çok katılımcının dile getirdi-
ği, yetersiz İngilizce bilme ya da İngiliz-
ceden başka dil bilmeme durumu, özel-
likle Türkiye’ye komşu ülkelerin dili söz 
konusu olduğunda daha ciddi bir en-
gel halini almaktadır. Çözüm olarak, dil 
okulları ve yurt dışı eğitim programları 
düzenleyen kurumlar ile uygun şartlar-
da anlaşmalar yapılması düşünülebilir.
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•	 Muhabire	ve	muhabirliğe	verilen	önem	
arttırılmalı; muhabirlerin özlük hakla-
rı ve mesleki standartları editör ve köşe 
yazarları ile karşılaştırıldığında zayıf 
kalmamalıdır.

•	 Dış	habercilerin	en	yoğun	biçimde	ye-
tiştiği iletişim fakülteleri ve hatta ulus-
lararası ilişkiler bölümlerinde dış politi-
ka haberciliği alanına ilişkin yönlendir-
me ve branşlaşmalar lisans dönemin-
den itibaren planlanmalıdır.

•	 Benzer	 şekilde,	dış	habercilerin	eğitim	
sürecinde veya daha geç de olsa mesleki 
pratik sırasında, belirli coğrafyalar üze-
rinde uzmanlaşması sağlanmalıdır. Ör-
neğin, Orta Doğu uzmanı olan bir dış 
habercinin İngilizcenin yanında Arap-
ça, Farsça, İbranice ve Kürtçeyi bilme-
si; Kafkas uzmanı olanın Rusça, Gürcü-
ce ve bazı etnik dilleri bilmesi, dahası o 
bölgelerde bulunması mesleğin niteliği-
ne olağanüstü katkı sağlayacaktır.

•	 Kurum	içi	eğitim	programları,	katılım-
cıların üzerinde ittifak ettiği yararlı et-
kinliklerden biri olarak göze çarpmak-
tadır. Bu etkinliklerde meslekte tecrü-
beli yabancı gazetecilerin konuk edil-
mesi, çoğu genç olan Türk dış haberci-
ler açısından olumlu modelleme sonuç-
ları doğurabilir.

•	 Yine	kurumlar	arası	eğitim	çerçevesin-
de, dış habercilerin olumlu etkilendik-
leri BBC, el-Cezire ve CNN gibi başarı-
lı küresel yayın kuruluşları ile karşılıklı 
eleman değişim programları yapılabilir.

•	 Dış	 habercilerin	 Diplomasi	Muhabir-
leri Derneği gibi platformlarda bir ara-
ya gelerek iletişime geçmeleri, mesle-
ki paylaşım gerçekleştirerek kendileri-
ni geliştirmeleri ve mesleki standartlar 
konusunda kafa yormaları büyük fay-
dalar doğurabilir.

Nitelikli Dış Habercilik Konusu
•	 Kaynaklar	 birinci	 elden	 toplanma-

lı ve özellikle Batılı kaynaklardan yapı-

lan tercümelerin ağırlığı azaltılmalıdır. 
Masa başında yapılan dış haberciliğin 
analitik düzeyinin yüksek olması müm-
kündür; fakat dış haberciliğin kalitesi 
için dış habercinin alana ilişkin maddi 
bilgilere sahip olması ve haberi kitleye 
doğru ve hızlı biçimde iletmesi öncelik-
lidir. Sadece ajanslardan beslenerek ya-
pılan dış habercilik yetersiz kalmakta-
dır; mümkün olduğunca olay yerinde 
muhabir olmalı ki gerçekleri hedef kit-
leye yerinden aktarabilsin.

•	 Birikimli	ve	iyi	yetişmiş	kişileri	muha-
bir, köşe yazarı ve yorumcu olarak dış 
habercilik alanına kazandırmak mes-
lekteki kalitenin artmasını da berabe-
rinde getirecektir. Burada marifetin il-
tifata tâbi olduğu kuralını unutmamak 
gerekir.

•	 Basın	kuruluşunun	ve	orada	çalışan	ha-
bercinin üzerinde haberin içeriğini ve 
veriliş tarzını etkileyecek iç veya dış 
baskıların bulunmaması gerekmekte-
dir. Sansür ve psikolojik baskı ihtima-
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linin olduğu mesleki ortamda nitelik-
li bir dış habercilik yapılması mümkün 
değildir.

•	 Dış	haberciliği	yerel	bakış	açısıyla	sınırlı	
kalarak yapmamak, her şeye Türk göz-
lüğüyle bakmak yerine daha evrensel 
düşünebilmek ve farklı toplumları an-
lamak önemli bir faktördür. Türkiye’yi 
dış dünyaya anlatmak kadar başkalarını 
anlamakta da başarılı olmak iletişimin 
sağlığı açısından gereklidir. Bu çerçeve-
de, dış haberin iç haber kurgusuna kur-
ban edilerek verilmesi, haberin niteliği-
ni zedelemektedir.

•	 Soğuk	 Savaş	 sonrası	 yaşanan	 değişimi	
ve bu çerçevede Türk dış politikasın-
da ortaya çıkan yeni tavır ve tutumla-
rı, karşıt veya destek olmaktan bağımsız 
bir biçimde, doğru okumak gerekmek-
tedir.

•	 Washington’daki	 Foreign	 Press	 Cen-
ter örneğinde olduğu gibi, dış haberci-
lerin ve yabancı gazetecilerin düzenli, 
hızlı ve doğru biçimde birincil kaynak-
lardan bilgilendirilmesi için, Ankara’da 
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir basın 
merkezine ihtiyaç bulunmaktadır. 

•	 Kaynak ve hedef kitle ile ilişkilerde etik 
ilkelere azami dikkat edilmesi, dış ha-
berciliğin güvenilirliği ve uluslararası 
saygınlığı bakımından şart görülmek-
tedir. Aynı şekilde dış haberin maga-
zin boyutunun öne çıkarılması pek çok 
katılımcı tarafından bir “sorun” olarak 
kodlanmaktadır. 

•	 Evrensel	 standartlarda	 habercilik	 yap-
mak için, Türk basınının dış habercilik 
alanına diğer habercilikten farklı ve cid-
diyetle yaklaşması, “teknik konular ka-
dar beşeri sermayeye de yatırım yapma-
sı” gereklidir.

•	 Basın	kuruluşlarındaki	 seçici	 editöryal	
yapının içinde dış habercilerin de bu-
lunması, dış haberin kendi mantığıyla, 
doğru ve etkili biçimde verilmesi bakı-
mından önemlidir.

•	 Haberde	kullanılan	dil	ve	üslubun	daha	
nitelikli ve anlaşılır kılınabilmesi sadece 
dış habercilik değil, habercilik alanının 
tamamı açısından gereklilik arz etmek-
tedir.

•	 İnsan	 merkezli	 bir	 habercilik	 yaklaşı-
mının Türk basını tarafından benim-
senmesi pek çok sorunun çözümünü 
kolaylaştıracaktır. Öznesi insan/top-
lum olan bir habercilik anlayışı, hem 
daha sahici bir dil yakalayabilir, hem de 
okurla haberin öznesi arasındaki ilişki-
yi daha sıcak ve anlamlı hale getirebilir.

•	 Genel	 olarak	 haber	 programlarının,	
özelde ise dış haberciliğin ölçümlerden 
çıkarılması ve haberin bir reyting mal-
zemesi olarak düşünülmemesi, kalite-
nin artması konusunda temel bir yak-
laşım olarak benimsenmelidir.

•	 Türk	basınında	derinlikli	düşünce	üre-
timi ve analitik bakışın yerleşmesi açı-
sından etkili işlevler görmüş olan der-
giciliğin dış haberler alanında güçlü bi-
çimde yapılması bir ihtiyaç olarak gö-
rülmelidir. Foreign Affairs, New Yorker, 
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Times ya da Newsweek gibi dünya stan-
dartlarında bir dış politika dergisi çıka-
rılmaması Türkiye’deki dış haberciliğin 
eksikliklerinden biridir.

Kamu Gücü ve Diğer Aktörlerin 
Rolü
•	 Her	şeyden	önce	kamu	gücü,	Türkiye’de	

gazeteciliğe ve yayıncılığa uluslararası 
standartlarda bir seviye getirebilir. Dış 
habercilerin önemli bir kısmının ka-
munun denetleme ve gözetleme faaliye-
tine karşı mesafeli oldukları, buna kar-
şılık kamunun geliştirme işlevi konu-
sunda beklentiler taşıdıkları görülmek-
tedir. 

•	 Bununla	birlikte	kamu	gücünün	medya	
kuruluşlarına karşı eşit ve dengeli olma-
sı, özellikle eleştirel basının baskı altına 
alınmaması beklenmektedir. Nitelik-
li dış habercilik konusunda iyi örnekler 
teşvik edilmeli, olumsuz örnekler uya-
rılmalıdır.

•	 Türkiye’de	medya	 ile	 devlet	 arasındaki	
ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla önce-
likle Siyasi Partiler Kanunu, Basın Ka-
nunu ve Seçim Kanunu üzerinde de-
mokratikleştirici reformlar yapılmalı-
dır. Hukuk devleti güçlendiği ölçüde 
Türkiye’de basın da güçlenecek ve o za-
man daha iyi dış habercilik yapılabile-
cektir.

•	 Dışişleri	Bakanlığı’nın	düzenli,	hızlı	ve	
ayrımsız bir biçimde habercileri bilgi-
lendirmesi, kişisel ilişkilerle yetinmeyip 
kamu diplomasisi yürütecek kurumsal 
bir yapı oluşturması gerekmektedir.

•	 Kamu	gücü	ve	siyasiler	çoğu	zaman	ga-
zeteciler için haber kaynağıdır. Fakat bu 
tür bir ilişki, özellikle Ankara’da yürü-
tülen dış habercilik tarzında, gazeteci-
nin kaynağın güdümüne girmesi sonu-
cunu doğurmamalıdır. Bu noktada, ba-
sın mensuplarına olduğu kadar kamu 

görevlilerine de vazife düşmektedir.

•	 Kamunun	imkânlarıyla düzenlenen or-
ganizasyonlara ve yurt dışı seyahatleri-
ne sadece köşe yazarları ve genel yayın 
yönetmenleri değil, diplomasi muha-
birleri de götürülmelidir. Bu konuda da 
hem kamu erkine, hem de medyaya so-
rumluluk düşmektedir.

•	 Türkiye’de	hızla	yaygınlaşan	ve	dış	ha-
bercilerin önemli haber kaynakları ara-
sında yer almaya başlayan düşünce ku-
ruluşları ile Dışişleri Bakanlığı ve dış 
haberciler arasında daha sıkı ve kurum-
sal ilişkiler düzenlenmelidir.

•	 Son	 olarak	 hedef	 kitlenin	 demokratik	
mecralarda	katılımcı	olması,	RTÜK	ve	
sivil toplum örgütleri aracılığıyla birey-
sel ve organize tepkiler ortaya koyması 
mesleki alanda faaliyet gösteren aktör-
lerin kendilerini yeniden düzenlemele-
ri açısından etkili olacaktır.

Bu araştırmanın ışığında ortaya çıkan so-
nuçlar, Türk basınının dış habercilik konu-
sunda son yıllarda mesafe aldığını, ancak 
uluslararası standartların yakalanabilme-
si için atılması gereken daha pek çok adı-
mın olduğunu göstermektedir. Bu bakım-
dan öncelikle basınımızın kendisine, bu-
nunla birlikte kamuya ve elbette sivil top-
lumun ilgili tüm unsurlarına ciddi görev-
ler düşmektedir. SETA Vakfı, bu araştırma 
ile kendi payına mütevazı da olsa bir katkı 
yapmayı hedeflemektedir. “Türk Basınında 
Dış Habercilik” araştırmasının başta gaze-
teciler, diplomatlar ve akademisyenler ol-
mak üzere, ilgili araştırmacı ve vatandaş-
lar için yararlı bir kaynak olmasını temen-
ni ediyor, SETA Vakfı olarak mezkûr ala-
na ve literatüre bir katkı yapabilmiş olma-
yı umuyoruz 

SETA Yayınları, Ankara, Mayıs 2010, 1. 
Baskı, ISBN: 978-605-4023-07-3, 168 sayfa
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SETA YORUM

Medyatik Gerçeklik 
Uluslararası Sularda 
Yüzer mi? 

Sonuç kısmında dillendirilmesi adet olanı 
başta söyleyeyim; medyatik (araçsal) gö-
rüntüde söz konusu olan, varlığın gerçek-
liğini kendi iradesiyle ortaya koyması de-
ğil, onun gerçekliğinin kendisi dışındaki 
araçlar tarafından elde edilmiş görüntü-
sünün yeniden sunumudur.
İHH’nin Gazze ablukasına yönelik “insa-
ni yardım” girişimi gayri insani bir karşı-
lık görerek “kahraman” İsrail komando-
ları tarafından püskürtüldü. Gerçi karşı-
larında plastik sandalye gibi hiç de alışık 

olmadıkları bir mukavemet aracını gö-
ren “seçkin birlikler” kısa süren bir boca-
lama dönemi yaşadılar; ama bütün dün-
yanın şahit olduğu gibi bu bocalama kısa 
sürdü ve ardından doğal savaşçı refleksin 
harekete geçmesiyle tam otomatik silah-
ların tetiğine davranan parmaklar insani 
yardımı yarıp geçti.
Yukarıda “bütün dünyanın şahit olduğu” 
derken, içimde bir tereddüt de hâsıl olma-
dı değil. Zira erbabının uzun süre devam 
ettireceği anlaşılan siyasi, ideolojik, diplo-

Medyatik görüntüde söz konusu olan, varlığın gerçekliğini kendi iradesiyle 
ortaya koyması değil, onun gerçekliğinin kendisi dışındaki araçlar tarafından 
elde edilmiş görüntüsünün yeniden sunumudur.

M. MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ
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matik tartışmaları yetkililere bırakırsak, 
İsrail saldırısını medyatik gerçeklik boyu-
tuyla da irdelemek gerekiyor. Olayın ger-
çekleştiği 31 Mayıs sabahından itibaren 
İsrail’in uyguladığı bilgi karartması, bu 
tür durumlarda devletlerin kendi aleyh-
lerine kullanılabilecek iletişim süreçleri-
ni kontrol altına almak için sıkça başvur-
dukları bir yöntem. Böylece, aniden ge-
lişen ve millî itibarı tehlikeye düşürebi-
lecek haberlerin perdelenmesi (sansür), 
çarpıtılması (manipülasyon), bir kısmı-
nın saklanması (mizenformasyon) ve ya-
lan versiyonlarının üretilmesi (dezen-
formasyon) için hem zaman kazanılmış 
oluyor, hem de olaya müdahil olabilecek 
üçüncül aktörlerin tereddüde düşmesi ve 
gecikmesi amaçlanıyor. Gazze konvoyu-
na saldırı sırasında İsrail bütün bu tak-
tikleri başarıyla uygulayarak basın özgür-
lüğünün konusu olması gereken ulusla-
rarası karasularda gerçekleşen bir katlia-
mı, askerî-stratejik istihbaratın alanı içe-
risine çekti. Benzer uygulamaları, ABD ve 
İngiltere’nin Irak saldırısı sonrası, med-
ya literatürüne kazandırdığı (!) “embed-
ded” gazetecilik tarzında da görmüştük. 
O zaman da işgal kuvvetleri bünyesinde, 
onların himayesinde, onlara “ilişik” ola-
rak cepheye giden, böylece dış habercili-
ğin en önemli lojistik sorunlarından biri 
olan “olay mahallinde bulunma” engelini 
aşan “en seçkin gazeteci birlikleri”, dünya 
kamuoyunu aydınlatmışlardı(!)
İşte, uluslararası sular katliamıyla ilgi-
li Hürriyet’te yer alan “özel fotoğrafla-
rı” görünce, 28 Mart 2003 tarihinde yine 
Hürriyet’in yayımladığı, iliştirilmiş ga-
zetecilik örneklerinden, erbabınca meş-
hur “ikisi de çaresiz” fotoğrafını hatırla-
dım. SETA için Hakan Çopur ile birlik-
te gerçekleştirdiğimiz “Türk Basınında 
Dış Habercilik” araştırmasının kapağın-
da da kullandığımız fotoğraf, gazetenin 
orta sayfasında, yere oturmuş bir Iraklı si-
vil ve ayakta silahını ona doğrultmuş, tam 
teçhizatlı bir İngiliz askerini gösteriyordu. 
Yalınayak Iraklı sivil, ellerini önüne koy-

muş, başını eğmiş durumdayken, tam teç-
hizatlı İngiliz askeri Onbaşı Steve Ritson 
(adı özellikle belirtiliyordu) muzaffer ve 
tehditkâr bir ifadeyle onun başında diki-
liyordu. Irak’ın ve o bölgeye yerleşen ko-
alisyon güçlerinin tarihî, siyasî ve askerî 
gerçekliği hakkında bilgi sahibi olan oku-
yucu, ilk anda işgalci bir asker ile onun 
karşısında çaresiz kalmış bir sivil Iraklı 
arasındaki eşitsizliği fark edecektir. An-
cak, gazetenin fotoğrafa düştüğü “İkisi de 
çaresiz” yorumu, medyatik görüntünün 
sunduğu gerçekliğin bile yazı yoluyla çar-
pıtılabileceğine dair bir örnekti. Adı belir-
siz, anonim -ve dolayısıyla varlığı önem-
siz- Iraklı sivilin neden çaresiz olduğu 
açık; çünkü esir alınmış ve silahsızdı. Si-
lahlı İngiliz askerinin çaresizliği ise, daha 
derin sofistike duygularda yatıyor değil-
se eğer, bir hüsn-ü kuruntudan ibaret ol-
malıydı. Asker kontrollü “embedded” ga-
zeteciliğin nadide ürünlerinden olan bu 
fotoğrafla ilgili bir başka sorunu ise, yedi 
yıl sonra, “Türk Basınında Dış Haberci-
lik” araştırmasını yaparken fark ettik; Re-
uters mahreçli gösterilen fotoğrafı kapak-
ta kullanmak için Reuters’e ulaştığımızda, 
fotoğrafın AFP tarafından çekildiği orta-
ya çıktı. Fakat fotoğraf, Hürriyet tarafın-
dan Reuters’e mal edilmişti. Eh, gazeteci-
liği militarizme iliştirince böyle kaynak 
sorunları, iş kazaları yaşanmasını yadır-
gamamak lazım.
Benzer bir iş kazası İsrail’in insani yardım 
konvoyuna saldırısı sonrasında da vuku 
buldu. Hürriyet’te Selçuk Yaşar imzasıy-
la yer alan haber, İHH gönüllülerinin eli-
ne geçen yaralı İsrail komandolarını gös-
teriyordu. Yerel ölçekte kimileri bunun İs-
rail ordusunun karizmasını çizdiğini söy-
lerken, küre çapında sesi daha gür çıkan 
İsrail propaganda mekanizması, bu fotoğ-
rafları, yaralı askerlerinin işkence gördü-
ğünün ispatı olarak sundu.

“Gazetecilik başarısı” kurbanı
Uluslararası sularda can veren dokuz in-
sanı ve 50 yaralıyı bile yok sayacak bir 
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propaganda sisteminin işlemesinde Hür-
riyet ’in fotoğrafları da karınca kararın-
ca bir katkıda bulundu. Fakat asıl sorun, 
“ikisi de çaresiz” fotoğrafında olduğu gibi 
kaynak konusunda ortaya çıktı. Muhabir 
Selçuk Yaşar “bir İHH gönüllüsü” ifade-
siyle yetinip kaynağını açıklamama şek-
lindeki meslekî hakka sığınırken, kamuo-
yu sırasıyla Gerçek Hayat Muhabiri Adem 
Özköse, İHH Basın Merkezi Müdürü Ya-
vuz Dede ve son olarak Kanadalı bir gö-
nüllüyü fotoğrafları sızdıran ya da satan 
“şüpheliler” olarak tanıdı. Sonuçta bir-
kaç zor gün geçiren “şüpheliler” aklanır-
ken, Hürriyet muhabirinin fotoğrafları ele 
geçirme yöntemi de anlaşıldı; ortada bir 
el çabukluğu söz konusuydu. Bir İHH gö-
nüllüsünün İsrail tarafından silinen hafı-
za kartındaki fotoğrafları, kurtarma prog-
ramıyla geri getirip dizüstü bilgisayarı-
na yükleyen acar muhabir, boş olduğunu 
söylediği kartı gönüllüye iade etmişti. Ar-
dından, ertesi gün fotoğraflar İHH mah-
reçli olarak manşete çıkınca, kimlerin sı-
kıntılı günler geçirdiğini etmek zor olma-
sa gerek: Bütün bir kurum olarak İHH, 
Yavuz Dede, Adem Özköse ve elbette ha-
fıza kartının boş olduğunu zannederek 

suistimal edilen, Hürriyet’in “gazetecilik 
başarı”sının kurbanı İHH gönüllüsü...
Genç ve muhtemelen kariyerist muha-
birin kaynağı kurban eden, meslek eti-
ği bakımından sorunlu ve alengirli yol-
larla ürettiği haberin Hürriyet ’in manşe-
tinde yer bulmasından geçtim; hatta bu-
nun İsrail propagandası ve dezenformas-
yonuna sağladığı mütevazı katkıyı da eski 
bir alışkanlık olarak görüyorum. Benim 
aklım, dokuz can ve 50 yaralının mağ-
duriyeti ortada dururken, kendi camiala-
rı içinde izah edilemeyecek duruma dü-
şürülen yeni mağdurlar oluşturmayı göze 
alan, gözünü gazetecilik bürümüş bu ba-
şarıyı almıyor. Ne sihir ne keramet, el ça-
bukluğu marifet gazeteciliği!
Peki, bu başarının mağdurları sadece zan 
altında kalan gerçek mağdurlar mıydı? 
Elbette hayır; komandoları üzerinden ka-
rizmasının çizilmesi pahasına, İsrail de 
bu fotoğraflardan medyatik bir mağdu-
riyet üretmeyi başardı. Alın size ulusla-
rarası sulardan iki medyatik başarı ve iki 
mağduriyet öyküsü; hangisi gerçek başarı, 
hangisi gerçek mağduriyet, karar sizin 
Taraf, 13 Haziran 2010

Tanıtım Toplantısı: Türk Basınında Dış Habercilik 
Türk basınında dış politika haberciliği açısından önemli merkezler 
olan İstanbul, Ankara ve Washington’da, toplam 59 gazeteci, 
diplomat ve akademisyenle yürütülen bir araştırmanın sonucu 
olan “Türk Basınında Dış Habercilik” raporunun tanıtımı vesilesiyle 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Açılış Konuşmaları: Orhan TEKELİOĞLU, Bahçeşehir 
Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başkanı
   Taha ÖZHAN, SETA Genel Koordinatörü

Rapor Sunumu: Mücahit KÜÇÜKYILMAZ, Araştırmacı 
  Hakan ÇOPUR, SETA İletişim   
  Koordinatörü

Panel
Oturum Başkanı: Enis BERBEROĞLU, Hürriyet Gazetesi Yazarı
Panelistler: Ceyda KARAN, Radikal Gazetesi Dış Haberler Müdürü  | Mete ÇUBUKÇU, NTV Haber  
  Müdürü  |  Gürkan ZENGİN, Star Gazetesi Yazarı 
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SETA YORUM

Türk Basınında ‘Eksen 
Kayması’  

Türkiye’de her zaman iç (politik) gün-
dem dış gündemin önünde gelmektedir 
ve bu manzarayı yazılı ve görsel basın-
da da görmek mümkündür. Türkiye’nin 
de içinde olduğu ve tüm dünyanın gözü-
nü diktiği çok önemli konular dahi bir iç 
gündem maddesi öne çıktığında birkaç 
günde unutulabilmektedir. Bu bakım-
dan, Türkiye’nin giderek küresel ölçekte 
önemli roller oynadığı bir süreçte Türk 
basınındaki dış haberciliğin ne durumda 
olduğu derinlemesine incelenmesi gere-
ken bir konudur.

Bu perspektiften yola çıkarak geçtiğimiz 
günlerde SETA olarak “Türk Basınında 
Dış Habercilik” başlıklı bir araştırmayı 
kamuoyu ile paylaştık. Mücahit Küçük-
yılmaz ile birlikte yürüttüğümüz araştır-
ma İstanbul, Ankara ve Washington’da 
yapıldı. Alanında ilk olan araştırma-
nın çarpıcı sonuçları var; bunlardan biri 
Türk basınında ciddi bir uzman gazete-
cilik sorunu olduğu, bir diğeri de bası-
nın fazlaca Türkiye merkezli dış haberci-
lik yaptığıdır. Buna dış habercilikte ma-
gazinel bakış sorunu ile ajanslara bağım-

Arapça veya Farsça bilmeyen ve Ortadoğu’da hiç bulunmamış gazeteciler, 
bilerek veya bilmeyerek, Bağdat’ı, Filistin’i ve Şam’ı Batılı merkezlerden 
gözüktüğü gibi anlamaktadır. 

HAKAN ÇOPUR



367

lı bir dış habercilik gerçeğini de eklemek 
lazım. Elbette daha birçok çarpıcı baş-
lık var araştırmada; ancak genel anlam-
da bakıldığında Türk basınının son dö-
nemdeki proaktif Türk dış politikasını 
takip etmede ve kavrayıp anlamada kıs-
men yetersiz kaldığı sonucuna varılmak-
tadır. Çoğunluğu yine medyanın mutfa-
ğında yer alan dış habercilerle gerçekleş-
tirilen 60’a yakın mülakattan çıkan so-
nuçlar bunlar. 

Basında politik kutuplaşma

Dışarıdan bakan birçok göz, durdu-
ğu konuma göre farklı değerlendiri-
yor Türk dış politikasını. Kimileri yüzü-
nü Batı’dan Doğu’ya dönmüş bir Türki-
ye resmi çizerken kimileri de çok boyut-
lu bir dış politika gördüklerini söylüyor. 
Sonuçta varılan çıkarım ne olursa olsun 
ortak tespit, Türk dış politikasının son 
yıllarda ciddi bir ivme kazandığı, eski-
den olduğu gibi Batı’nın bir uç karakolu 
olmak istemediği, kendisine yeni yaşam 
alanları arayışında olan aktif bir ülke ol-
maya doğru ilerlediği şeklindedir. Peki 
içeride Türk basını bu tartışmaları nasıl 
sürdürmektedir? 

Esasen araştırmada da öne çıkan ana 
başlıklardan birinde olduğu gibi, Türk 
siyaseti politik (ve kısmen ideolojik) 
anlamda polarize olduğu ölçüde med-
yada da benzer bir polarizasyon süre-
ci yaşanmaktadır. Politik yer tutuşların 
dış politikayı anlama biçimini şekillen-
dirdiği bir ortamda aslında nasıl sağlık-
lı bir Türk dış politikası okuması yapıla-
bilir ki? Bu sorun, başlı başına derin ve 
keskin bir sorundur. Bu polarizasyonun 
uzantılarını eksen kayması tartışmala-
rından Türkiye-İran ilişkilerine, Başba-

kan ve Dışişleri Bakanı’nın söylemleri-
nin değerlendirmesinden İsrail’in Gazze 
filosuna yaptığı saldırı sonrasındaki tar-
tışmalara kadar birçok temel dış politika 
meselesinde görmek mümkündür. 

Uzman gazeteci sıkıntısı

Dolayısıyla Türk basınındaki politik ku-
tuplaşma dış haberciliğin kalitesini de 
maalesef olumsuz etkilemekte; esas işi 
haberi doğru ve tarafsız bir biçimde ver-
mek olan medya unsurları durduğu yere 
göre haber yapabilmektedir.

Araştırmada sıkça vurgulanan ve esa-
sen Türk dış politikasındaki gelişim-
le doğrudan ilişkisi olan bir diğer konu 
da, Türkiye’nin son yıllarda özellikle ya-
kın komşularıyla ilişkileri hızla derin-
leşirken bu ülkeleri/bölgeleri tanıyan 
ve dillerini bilen uzman gazeteci sayısı-
nın yazılı ve görsel basınımızda olduk-
ça az olmasıdır. Dolayısıyla yerinden ve 
birinci elden haber üretimi oldukça az-
ken özellikle Anglo-Sakson uluslarara-
sı ajanslara bağımlılıkta maalesef epey 
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ilerlemiş durumdayız. Bu da perspektif 
sorununu gündeme getirmektedir; yüz-
yıllarca beraber yaşadığı aynı coğrafya-
nın toplumlarına ulus-devletleşmeden 
sonraki süreçte yabancılaşan Türk aydı-
nı gibi Arapça veya Farsça bilmeyen ve 
Ortadoğu’da hiç bulunmamış gazeteci-
ler, bilerek veya bilmeyerek, Bağdat’ı, 
Filistin’i ve Şam’ı Batılı merkezlerden gö-
züktüğü gibi anlamaktadır. 

Yapısal dönüşüme ihtiyaç var 

Bu perspektif sorununun farkında olan 
ve buna çözüm arayan birçok gazeteci-
nin de olması insanı biraz olsun rahatla-
tırken Türk basınında kurumsal düzeyde 
henüz böyle bir iradenin ortaya çıkma-
mış olması düşündürücüdür. Bu da as-
lında Türk basınında hala yapısal dönü-
şümlere ihtiyaç bulunduğunun işaretle-
rinden biridir.

Türkiye büyüyor, medya görmüyor

“Türk Basınında Dış Habercilik” araştır-
ması, Türk basınına ışık tutacak bir ça-
lışma olarak basın etiği, nitelikli eleman 
ihtiyacı, uzmanlaşma sorunları, dış ha-
bercilikte kamunun ve sosyal paydaşla-
rın rolü gibi birçok konuda yeni tartış-
malara imkân tanımaktadır. Tüm bu un-
surlar arasında Türkiye’nin büyümesine/
dönüşümüne paralel bir gelişimin Türk 
basınında olup olmadığı sorusu karşımı-
za çıkmaktadır. Bu soruya kısmen evet 
diyebilsek de bir katılımcının da dedi-
ği gibi; “Biz daha büyük bir milletiz ve 
dünyadaki ağırlığımız daha fazla olmalı, 
bunun için de dünya meseleleriyle daha 
fazla ilgilenmeliyiz.” 

Açık Görüş, 2 Ağustos 2010

Belde, 17 Haziran 2010
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Bizim Gazete, 17 Haziran 2010
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teröre rağmen demokratik açılım
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0 Kürt sorununa çözüm bulmak amacı ile başlatılan demokratik açılım süreci PKK’nın saldırı-

larının gölgesinde devam ediyor. Son olarak 19 Haziran’da Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde 
Irak sınırındaki Gediktepe mevkiinde bulunan sınır bölüğüne PKK’lı teröristlerce düzenle-
nen saldırıda, 9 asker şehit oldu, 14 asker yaralandı. Saldırının ardından başlayan operas-
yonda ise 2 asker mayın patlaması sonucu şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Muhalefet, 
baştan beri karşı olduğu açılım sürecinin PKK’yı cesaretlendirdiğini söylerken, hükümet, 
terörü sona erdirinceye kadar demokratik açılıma devam edeceğinin altını çizdi.

SETA YORUM

Açılım Kartına Terör Resti 
Son dönemde politik olarak köşeye sıkışan PKK, gerilimi bilinçli olarak yük-
selterek ispatı vücut etmek istiyor. Bir anlamda ‘bu meseleyi çözmek istiyor-
sanız beni de dikkate almak zorundasınız’ diyor.

HÜSEYİN YAYMAN

PKK yeniden 1990’lı yıllarda uyguladığı 
‘devrimci şiddet ve kurtarılmış bölgeler’ 
doktriniyle bölgedeki psikolojik üstünlü-
ğü yeniden ele geçirmeye çalışıyor. Şubat 
1999’ta Abdullah Öcalan’ın yakalanması 
sonrasında uzun süre sessizliğe bürünen 
PKK 2007 seçimleri öncesinde yeniden 
eylem kararı aldı ve askeri hedefleri vur-
maya başladı. Önce Dağlıca sonra Aktü-
tün saldırıları, daha sonra Diyarbakır’da 
bir dersane önünde patlatılan bomba, To-
kat, Reşadiye ve Tunceli Sarıyayla saldı-

rıları ve en son İskenderun baskını PKK 
şiddetinin son dönemde geldiği nokta-
yı gösteriyor. PKK neden yeniden şid-
dete başvuruyor sorusunun farklı psiko-
lojik, toplumsal ve siyasal nedenleri var. 
Şunu hemen ifade etmek gerek; son dö-
nemde politik olarak köşeye sıkışan PKK, 
gerilimi bilinçli olarak yükselterek ispatı 
vücut etmek istiyor. Bir anlamda “bu me-
seleyi çözmek istiyorsanız beni de dikka-
te almak zorundasınız” diyor. Muhataplık 
meselesine kan ve silahla cevap veriyor. 
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PKK tarafındaki ‘tasfiye’ algısı hükümet 
tarafından atılan olumlu adımların dahi 
duvara çarpıp geri dönmesine yol açıyor.

Muhataplık meselesi

Öcalan’ın ‘süreçten çekiliyorum açıkla-
ması’ ve PKK yönetiminin eylemsizlik ka-
rarına son vererek yeniden silaha sarılma-
sı yaz mevsiminin sıcak geçeceğinin işa-
retlerini veriyor. Öcalan’ın ‘çekiliyorum’ 
ifadesi bölgede 1990’ların görüntülerini 
andıran kepenk kapatma ve yol kesme ey-
lemlerinin yeniden başlamasına, çocukla-
rın ön planda olduğu intifada görüntüle-
rinin verilmesine, çeşitli il ve ilçe merkez-
lerinde devam eden oturma eylemleri dü-
zenlemesine ve BDP yöneticilerinin sert 
açıklamalar yapmasına yol açtı. Son yaşa-
nan olaylar BDP’lilerin sıkça tekrarladık-
ları ‘Öcalansız çözüme hayır’ ve PKK’nın 
Nevruz’da deklare ettiği ‘Öcalansız, dün-

yayı başınıza yıkarız’ yaklaşımının açık 
bir sonucu. Ahmet Türk’ün Diyarbakır 
Nevruz meydanında sarf ettiği “Apo’nun 
özgürlüğü barışın teminatıdır” cümle-
si aslında yürütülmek istenen pazarlığın 
açık ilanından başka bir şey değil.

DTP’nin, hükümetin yürüttüğü açılım 
sürecinde kendi varlığını inkâr edercesi-
ne Kandil ve İmralı’yı adres göstermesi 
politik sürecin önünü tıkamış durumda. 
Murat Karayılan’ın Hasan Cemal’e verdi-
ği söyleşide “...İlk adımda silahlar susa-
cak... Sonra diyalog başlayacak... Diya-
log yeri İmralı’dır... Kabul edilmiyorsa, di-
yalog yeri biziz... Bizi de kabul etmiyor-
larsa, siyasal olarak seçilmiş iradedir” de-
mesine ve son tahlilde DTP’yi adres gös-
termesine rağmen DTP’nin ve onun ardı-
lı BDP’nin İmralı ısrarı, barış umutlarının 
yerini, kara bulutlara bırakmasına sebep 
oldu/oluyor.
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Hükümet ile BDP arasındaki demeç sa-
vaşı, perde arkasında yürüyen mücadele-
nin siyasal alana yansıyan tercümesi gibi. 
BDP ve PKK’nın çözüm için Öcalan’ın 
özgürlüğünü şart koşan hamleleri, iktida-
rı ‘çekiç ve örs’ arasında bir paranteze so-
karken aynı zamanda bölgeden gelen şe-
hit cenazeleriyle hükümeti zayıflatmak is-
tiyor. PKK son dönemde artan eylemle-
riyle hükümete ‘ya beni muhatap alırsın 
ya da ben seni muhatap olmaktan çıkarı-
rım’ yani iktidarını elinden alırım demek 
istiyor. PKK bu tehdidini ne kadar hayata 
geçirebilir bilinmez ancak son dönemde 
yükselen toplumsal infial duygusu hükü-
metin üzerindeki askeri operasyon bas-
kısını artırıyor. PKK bir anlamda iktidarı 
geçmiş dönemlerdeki güvenlikçi perspek-
tife mahkûm ederek kendi tuzağına dü-
şürmek ve toplumsal desteğini zamanla 
azaltmak amacını taşıyor. PKK eski stra-
tejisine dönerek, eylemlerine karşı aske-
rin sert karşılık vermesini istiyor. PKK bu 
şekilde davranarak Türk-Kürt gerilimi-
ni artırmaya, toplumsal tabanıyla yeni bir 
mutabakata varmaya ve hükümeti ülkeyi 
yönetemez hale getirmeye çalışıyor. PKK 

tercih olarak “silahların susmasını, silah-
ların bırakılmasına” öncelemiş durum-
da. Kandil silah bırakmayı sonraki aşa-
ma olarak görürken hükümet ilk aşama 
olarak görüyor. PKK, hükümetle masaya 
oturmak ve Öcalan pazarlığı yapmak için 
silahı bir kaldıraç ve tehdit olarak kulla-
nıyor.

Abdullah Öcalan sorunu!

Gelinen noktada hem BDP hem PKK, 
Kürt meselesinin çözümünde Öcalan kar-
tını ‘olmazsa olmaz’ şart görüyor. Bu yak-
laşım örgütle bağı olmayan sivil Kürtler 
arasında ‘davanın Öcalan uğruna satılma-
sı’ olarak yorumlanırken PKK tabanın-
da ‘Öcalan’ın özgürlüğü, meselenin çö-
zümü’ olarak algılanıyor. Türkiye, henüz 
meselesinin çözümü noktasında bir uz-
laşma sağlayamamışken, PKK’nın dağ-
dan indirilmesinin yolunu açamamışken 
bu defa Abdullah Öcalan meselesiyle kar-
şı karşıya. Türkiye’nin artık Kürt mesele-
si, PKK meselesi yanında bir de Abdullah 
Öcalan meselesi var. Abdullah Öcalan, 
Ankara’ya ‘bana özgürlüğümü ver ben-
de şehitlerin gelmesini önleyeyim’ der-
ken ‘ya ben ya hiç’ denklemini kuruyor. 
AK Parti iktidarını uzun zamandır siya-
set içi, siyaset dışı müdahalelerle uzaklaş-
tırmak isteyenler, ‘şehit cenazeleri’ kartını 
kullanmak suretiyle Erdoğan’a ağır bir be-
del ödetmek istiyorlar. Artan terör olay-
larının, TBMM’de ilk defa Kürt milletve-
killerinden oluşan bir parti grubunun ku-
rulduğu, devlet televizyonundan 24 saat 
Kürtçe yayın yapıldığı, AB reformlarının 
yavaş da olsa ilerlediği, Kürt meselesinin 
çözümü konusunda bir iradenin oluştu-
ğu, devletin geleneksel Kürt siyasetini de-
ğiştirdiği bir dönemde tırmanması dün 

Türkiye, henüz meselesinin çö-
zümü noktasında bir uzlaşma 
sağlayamamışken, PKK’nın dağ-
dan indirilmesinin yolunu açama-
mışken bu defa Abdullah Öca-
lan meselesiyle karşı karşıya. 
Türkiye’nin artık Kürt meselesi, 
PKK meselesi yanında bir de Ab-
dullah Öcalan meselesi var.”

“  
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olduğu gibi bugün de görünmez bir elin 
süreci sabote etmek istediğini gösteriyor. 
1991 yılında DYP-SHP koalisyon hükü-
metinin ‘Güneydoğu Eylem Planı’nı ha-
yata geçirilmesine fırsat vermeyerek 1992 
Nevruz’unu kana bulayan el, 1993 ateş-
kesini Bingöl’de 33 erin şehit edilmesiyle 
sonlandıran irade, bugün farklı bir mas-
keyle çözüm umudunu sabote etmek isti-
yor. PKK’nın ‘sorun, ya bensiz çözülürse 
...’ endişesi daha fazla şiddete başvurma-
sına yol açıyor. 

Kürtler ne düşünüyor?

Bu sebepler yanında şiddetin son bulma-
sıyla bölgede yaşanan huzur ortamı ve in-
sanların eski günlere dönmek istememe-
si Kandil’in özgül ağırlığını kaybetmesine 
ve PKK’nın bölgedeki başat rolünün ikin-
cil plana düşmesine sebep oluyor. Bölgede 
yaşanan sosyolojik değişmeyi PKK kendi-
sine yönelik bir tehdit olarak görüp, kit-
le üzerindeki etkinliğini kaybettiği kor-
kusuna kapılıyor. Bölge halkının ve bir kı-
sım aydınların Kürt meselesini PKK’dan 
ayrıştırarak örgütün Kürt halkının öz-
gürleşmesinin ve ülkenin demokratikleş-
mesinin önündeki engel olarak görme-
ye başlaması örgütü rahatsız eden bir di-
ğer önemli unsur. PKK bu inisiyatifin ve 
özeleştiri sürecinin gelişmesini istemiyor. 
Kürtlerin temsili meselesinde AK Parti ile 
içine girdiği aktörlük mücadelesi BDP ve 
PKK yönetimini rahatsız ediyor. Aktörlük 
mücadelesi PKK’nın Kürtler üzerinde-
ki otoritesini kaybetme endişelerinin bi-
linç üstüne çıkmasına yol açıyor. PKK, bu 
yeni durum karşısında duygusal kopuşu 
hızlandırarak politik pozisyonunu güç-
lendirmek istiyor 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başka-
nı Mesut Barzani’nin Türkiye’de bulun-
duğu sırada PKK’nın eylemsizlik kara-
rına son vermesi fazla söze gerek bırak-
mayan önemli bir işaret. PKK ve Öcalan, 
Kürt meselesinin çözümünde kendileri-
nin devre dışı bırakıldığı bir formülas-
yonu asla kabullenmiyor. Öcalan kendi-
sinin dışarıda bırakıldığı her türlü denk-
lemi ‘tasfiye’ olarak algılıyor bunun sonu-
cunda, örgüt daha fazla şiddete müraca-
at ediyor. PKK yaptığı eylemin büyüklü-
ğüne ve şiddetine göre daha fazla ses geti-
receğini ve gözlerin kendisine çevrileceği-
ni biliyor. PKK, Kürt meselesinin çözümü 
konusundaki bir uzlaşmayı varlığına yö-
nelik bir tehdit olarak görüyor ve bu ira-
deyi sabote etmek için elinden gelen her 
şeyi yapıyor. Öcalan, açık biçimde Ahmet 
Türk veya Barzani’yle görüşülüp kendisi-
nin yok sayılmasını kabullenemiyor, beni 
de muhatap alın diyor 

Açık Görüş, 20 Haziran 2010
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SETA YORUM

Tek Yol Demokratik 
Açılım 

Son günlerde, PKK’nın ardı ardına gerçek-
leştirdiği saldırılarla Türkiye yeni bir terör 
ve şiddet sarmalına girdi. Böylece, yakla-
şık bir yıl önce büyük beklentilerle başla-
tılan Kürt sorununu ve PKK’yı makul bir 
çözüme kavuşturma sürecinde umutlar 
şiddet döngüsüne hapsoldu. Artan terör 
olaylarının tek bir nedeni var: Öcalan’ın ve 
PKK’nın Kürt meselesinin çözümünde ve 
silahsızlanmada kendisini aktör olarak da-
yatma hedefi. Bu hedefin Türkiye’nin iç ve 
dış politikadaki konumundan ne kadar ce-
saret aldığı, ülke içindeki ve dışındaki kimi 
aktörlerin PKK’nın bu kararında ne ölçü-

de belirleyici ya da etkili olduğu elbette ko-
nuşulabilir. Ancak, artan terör olaylarının 
en önemli sebebinin PKK’nın hem Kürtler 
hem de devlet nezdinde aktörlüğünü da-
yatma isteği olduğu açıktır. AK Parti’nin, 
yalnız bırakılmasının da etkisiyle, açı-
lım sürecini beklendiği ölçüde iyi yönete-
meyerek öngördüğü hedefe ulaşamaması, 
muhalif partilere yapılan operasyonlarla iç 
siyasette zorlanması ve dış politikada küre-
sel güçlerle ihtilafa düşmesi, PKK’ya terö-
rü azdırarak AK Parti’yi sıkıştırmak konu-
sunda bir koz vermiş gözüküyor. PKK, iç 
ve dış siyasette sıkıştığını düşündüğü AK 

PKK’nın yeni bir şiddet ve terör dalgasına karar vermiş olması, açılım sürecinin 
doğrudan kendi varlığını tehdit ediyor olduğunu düşünüyor olmasıyla ilişkilidir. Bu 
hamleye verilecek cevap, açılım sürecini daha kararlı bir şekilde sürdürmektir.

HATEM ETE
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Parti’yi terör silahıyla zorlamanın ve ken-
di isteklerini bu şekilde dayatmanın hesa-
bını yapmaktadır. Bu çerçevede, artan te-
rör olaylarını dışarıyla ilişkilendirip ta-
şeronluk tartışmasını başlatmadan önce 
PKK’nın stratejisini deşifre etmek daha 
doğru olacaktır.

PKK’nın varoluşsal kaygıları
PKK, açılım sürecinin başlangıcından iti-
baren, devletin doğrudan topluma yöne-
lerek barışma çabasından rahatsız olmuş-
tur. Bu nedenle, devletin Kürtlerle sorun-
larını çözmesinin kendi dolayımıyla ger-
çekleşmesi için bastırmış ve devlet buna 
sıcak bakmayınca da süreci sabote etme-
ye başlamıştır. Sürecin ilk günlerinden iti-
baren, PKK’nın en fazla telaffuz ettiği keli-
melerin, aktörlük, muhataplık, tasfiye, vb. 
kelimeler olması, açılımın bizatihi ken-
disinin, 25 yıldır süren güvenlik tedbirle-
rinden daha fazla PKK’yı rahatsız ettiği-
nin en önemli göstergesidir. PKK, varlığı-
na gerekçe kıldığı demokratikleşme sorun-
larının çözülmesinin varlık sebebini orta-
dan kaldıracağını görmekte ve buna reak-
siyon göstermektedir. Bu durum, toplumla 
barışmayı sağlayacak enstrümanları yadsı-
yarak sadece güvenlik perspektifiyle yıllar-
dır sürdürülen mücadelenin PKK’yı zayıf-
latmaktan öte güçlendirdiği teşhisinin ne 
kadar doğru olduğunu gösterdiği gibi, de-
mokratik açılım perspektifi ve sürecinin de 
ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. 
Dolayısıyla, bugün PKK’nın yeni bir şid-
det ve terör dalgasına karar vermiş olma-
sı, açılım sürecinin doğrudan kendi varlı-
ğını tehdit ediyor olduğunu düşünüyor ol-
masıyla ilişkilidir. Bu hamleye verilecek ce-
vap, PKK’nın varoluşsal kaygılara düşme-
sini sağlayan açılım sürecini daha kararlı 
bir şekilde sürdürmektir. Böyle bir durum-
da yapılacak en kötü şey, OHAL’le cisimle-
şen güvenlikçi paradigmaya geri dönmek-
tir. OHAL, öngördüğü politikalarla toplu-

mun devlete aidiyetini zedelediği ölçüde, 
zayıflatmayı öngördüğü PKK’yı güçlendir-
miş ve yadsınamayacak bir toplumsal des-
tek sahibi kılmıştır. Bu nedenle, özellik-
le bu süreçte, siyasi aklın denetimine alın-
mamış bir güvenlik paradigmasından uzak 
durmakta fayda vardır.

Terör barış umudunu hedef alıyor
Esasında, artan terör olaylarının her za-
mankinden fazla farkındalık oluşturması-
nın esas nedeni, demokratik açılım süreci-
nin topluma umut aşılamış olmasıdır. De-
mokratik açılım, siyasi aktörlerin muhale-
fetine rağmen, toplumda terörün sona ere-
ceğine dair büyük bir umut oluşturduğu 
için, bugün terör olayları her zamankin-
den daha fazla toplumsal travmaya yol aç-
maktadır. Dolayısıyla bugün üzerinde dü-
şünmemiz gereken konu, demokratik açı-
lımın ne anlam ifade ettiği, açılım süreci-
nin kendisinden bekleneni neden vereme-
diği ve bundan sonra ne yapılması gerek-
tiğidir. Demokratik açılım, Cumhuriyetin 
ulus-devlet formatı ve laiklik-milliyetçilik 
ilkeleriyle yapılandırdığı toplum-devlet 
ilişkilerini yeni baştan kurgulamayı, yeni 
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bir aidiyet formu inşa etmeyi, yeni bir va-
tandaşlık anlayışını yerleştirmeyi amaç-
lamaktadır. Sadece Kürt sorununu değil, 
Alevi, Roman ve gayr-i Müslim vatandaş-
larımızın sorunlarını da çözüme kavuştur-
mayı, sadece kimlik problemlerini değil, 
demokrasinin derinleşmesine yönelik ku-
rumsal düzenlemeleri, dış politika açılım-
larını ve anayasa değişikliklerini de içer-
mektedir. Bu çerçevede, demokratik açı-
lım, siyasetin sorun çözme kapasitesi, ira-
desi ve kararlılığının bir sonucudur. So-
runları kriminalize edip güvenlik perspek-
tifi ve bürokrasisine devreden zihniyetin 
sonunu ifade etmektedir.

Devlet iradesi gerekli
Demokratik açılım, her şeyden önce, bir 
zihniyet değişikliği, bir niyet beyanıdır. 
AK Parti’nin ve ikna ettiği kesimlerin, kü-
resel ve ulusal dinamikleri hesaba katan, 
“yeni bir Türkiye” inşa etme niyetini ifa-
de etmektedir. Bu niyet beyanının eylem 
planına dönüşmesi ve bir yol haritası ola-
rak kurgulanması için “hükümet” iradesini 
aşıp “devlet” iradesine dönüşmesi, kurum-
sal ve siyasi mutabakata dönüşmesi gere-
kir. MGK bildirilerinde demokratik açılı-
ma verilen destek, devletin AK Parti’nin 
vizyonunu paylaştığına dair bir izlenim 
verse de, TBMM’deki siyasi partilerin, 
kamu bürokrasisinin ve muhtelif siyasi ak-
törlerin gereken desteği vermemesi, AK 
Parti’nin tek başına kalmasına yol açmıştır. 
Başlarda, AK Parti toplumun çözüm umu-
duna ve uluslararası koşulların uygunlu-
ğuna yaslanarak, tek başına da bu süre-
ci götürme kararlılığı göstermiştir. Ancak, 
yanlış ve geç adımlar dolayısıyla kamuo-
yu desteğinin de düştüğü fark edilince, iyi 
yönetildiğinde artıya dönüşebilecek olan 
bu yalnızlık hali, AK Parti açısından cid-
di bir riske dönüşmüştür. AK Parti, sürece 
inancını ve angajmanını sürdürse de radi-

kal kararlar alma cesaretini yitirmiştir. Si-
yasi partiler, yüksek yargı ve güvenlik bü-
rokrasisinin bazı unsurları açılıma direnç 
gösterdikçe, AK Parti’nin hareket esnekli-
ği daralmış ve demokratik açılım, teşebbüs 
boyutu eylem boyutundan önde duran bir 
süreç olarak kalmıştır.
Siyasi partiler, MHP ve CHP, demokra-
tik açılımın ve açılımın en önemli dosya-
sı olan Kürt sorununun siyaset-üstü bir 
mesele olduğunu görmezden gelerek, iç-
siyasi hesaplarla hareket etmeyi tercih et-
mişler ve popülist oy kaygılarıyla toplu-
ma korku salmışlardır. BDP, açılım süre-
cini PKK’nın muhataplığına indirgerken, 
aktörlük mücadelesi uğruna süreci sabote 
etmekten geri durmamıştır. Güvenlik bü-
rokrasisi, demokratik açılımın öngördü-
ğü vizyonun dışında hareket ederek, yap-
tığı operasyonlarda bir siyasal akılla hare-
ket etmeyerek süreci baltalamıştır. KCK 
operasyonları bunun en güzel örneğidir. 
Yargı bürokrasisi, açılım sürecinin öngör-
düğü yasal düzenlemeleri ve uygulamala-
rı reddetmiş veya tersine çevirmiştir. Ni-
hayetinde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 
AK Parti’nin ikinci iktidar döneminin baş-
langıcından bu yana, bütün siyasal mesele-
lerde olan şey bir daha olmuş ve son 3 yıl-
dır şiddetlenerek devam eden sivil siya-
set ile bürokratik direnç arasındaki iktidar 
mücadelesi, açılım meselesini de içine al-
mış ve iktidar mücadelesinin tarafları, açı-
lım üzerinden yeniden mevzilenmişlerdir. 
AK Parti’nin öncülük ettiği her türlü ini-
siyatif, iktidar mücadelesinin bir unsuru-
na dönüştürülmüş ve ülkenin selameti pa-
hasına AK Parti’yi başarısız kılma güdüsü 
hakim olmuştur. Siyasal denklemde, açılı-
mın geleceği ile iktidar partisinin geleceği 
aynı kefeye konulmuş ve birikmiş hesaplar, 
açılım üzerinden görülmeye başlanmıştır.
Zaman içerisinde farklı boyutlar kazan-
mış, farklı dinamiklerle beslenmiş, toplu-
mun farklı kesimlerinde birbirine zıt has-
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sasiyetlere yol açmış bir sorunlar yuma-
ğını kolaylıkla çözmek mümkün değildir. 
Soruna ve çözüme etki edecek aktörlerin 
sorunun tarifinde de çözümün yöntemin-
de de görüş birliğine varması da aynı dere-
cede imkânsızdır. Bir yandan mevcut siya-
si aktörlerin yönelimleri ve öncelikleri, öte 
yandan PKK’nın açılım sürecinden duydu-
ğu korku hesaba katıldığında, açılım süre-
cinin sancısız işlemeyeceği açıktır. Bütün 
bu zorluklar, sorunun zaman zaman şid-
detlenmesine, çözüm umutlarının tüken-
mesine yol açacaktır. Nitekim Taha Öz-
han ile beraber yazdığımız “Kürt Meselesi” 
(SETA Analiz, Kasım 2008) analizinde, çö-
züm sürecini kemoterapi tedavisine ben-
zetmiş ve “Türkiye Kürt sorununda ve te-
rörle mücadelede adım attıkça, kısa vade-
de sorun kötüleşecek, ancak orta ve uzun 
vadede iyileşecektir. Kemoterapiyi andıran 
bu tedavi yöntemine hazırlıklı olunmalı-
dır.” demiştik. Bugün yaşananlar tam da 
budur. Terör ve şiddetin artmasını, açılım 
sürecini geri almaktan öte, hızlandırmanın 
bahanesine dönüştürmek gerekir.

AK Parti statükocu olamaz
Unutmamak gerekir ki, demokratik açı-
lım, bir tercih değil, zorunluluktur. Na-
sıl bir Türkiye devleti ve toplumu soru-
suna verilmiş bir cevap olma özelliği ta-
şımaktadır. Bugün henüz siyasi aktörle-
rin büyükçe bir kısmı bu noktaya gelme-
mişse de, Türkiye’nin önündeki tek seçe-
nek budur. Kürt meselesi, Türkiye’nin bü-
yük devlet olma testine dönüşmüş vaziyet-
tedir. Türkiye’nin Kürt meselesini ne za-
man, ne ölçüde ve hangi enstrümanlarla 
çözeceği, nasıl bir ülke olacağını da belir-
leyecektir. Bu çerçevede, Kürt meselesi sa-
dece Kürt meselesi değildir. Kürt meselesi, 
Türkiye’nin nasıl bir devlet olacağının şif-
residir. Demokratik standartları yükselt-
me, çetelerle mücadelede başarılı olma, 

bürokratik vesayete son verme, AB süre-
cinde yol alma, ekonomik ve siyasal istik-
rarı sürdürme, bölgesel kalkınmadaki eşit-
sizlikleri giderme, bölgesel bir aktör olma, 
vb. ülkenin gelecekteki yönelimleri ve he-
defleri ile ilgili her dinamik doğrudan doğ-
ruya Kürt meselesiyle ilişkilidir. Kürt me-
selesinde yol almanın yegâne yolu ise siya-
set kurumunun öncülüğünde açılım süre-
cinin kararlılıkla sürdürülmesidir.
Açılım sürecinin kendisinden bekleneni 
vermediği açıktır. AK Parti’nin büyük risk-
ler alarak bu süreci başlatırken hedeflediği 
noktadan uzak olduğu, hedefine varama-
masında kendisi dışındaki aktör ve koşul-
lar kadar kendi yetersizliklerinin de etkili 
olduğu inkâr edilemez. Bugünden itibaren 
yapılması gereken, açılım sürecinin muta-
bakat zeminini genişletecek, eksikliği his-
sedilen eylem planını gerçekçi ve uygula-
nabilir bir çalışma ile hazırlayıp hayata ge-
çirmektir. AK Parti, çözülemez görülen so-
runları cesaretle çözmeye teşebbüs ettiği ve 
bu konuda yol aldığı için toplumdan destek 
görüyor. Bugün, PKK’nın son eylemleriyle 
içine düştüğümüz karamsarlığın bir boyutu 
şiddetin geri gelmesinden kaynaklanıyorsa 
da, asıl neden, AK Parti’nin açılım konu-
sundaki kararlılık ve cesaretinin toplumda 
şüphe uyandırıyor olmasıdır. AK Parti, ra-
dikal ve cesur kararlar aldığı ölçüde, hem 
toplum kanın kesinkes duracağına dair 
umutla tekrar geleceğine güven duymaya 
başlayacak, hem de kısa vadeli şiddet sar-
malı tahammül edilebilir bulunacaktır. Ka-
muoyunun AK Parti’den beklentisi, açılım 
sürecinin başındaki kararlılık ve cesaretle 
sorunun üzerine gidilmesi ve PKK’nın es-
tirdiği şiddet dalgasına esir olunduğu algı-
sının ortadan kaldırılmasıdır. AK Parti’den 
beklenen, demokratikleşmenin ölçüsü ve 
silahsızlanmanın yöntemleri konusunda 
net kararlar alması ve vakit geçirmeden uy-
gulamaya sokmasıdır 
Açık Görüş , 27 Haziran 2010
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SETA YORUM

Türkiye’yi Bekleyen Tehlike: 
Halkların Çatışması 

Son dönemde meydana gelen terör ey-
lemleri gözlerin yeniden PKK’ya çevril-
mesine yol açtı. Örgütün kurulmasının 
üzerinden 32 yıl, ilk eylemini yapmasının 
üzerinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen 
terör can almaya devam ediyor.
PKK geçen sürede birçok kez strateji de-
ğiştirip varlığını sürdürürken devletin 
statik yaklaşımı problemin yapısal bir ni-
telik kazanmasına sebep oldu. Evvela te-
rörle mücadele, teröristle mücadele tefri-
kinin buna bağlı olarak PKK meselesi ile 
Kürt meselesinin ayrımının yapılmama-
sı ülkeye pahalıya mal oldu. Geçen çey-

rek asrın sonunda terörün sonlanması bir 
yana, şiddet yegâne hak arama ve müca-
dele yöntemi olarak varlığını devam etti-
riyor. Türkiye geçen bunca zamana rağ-
men ne terör, ne de Kürt meselesine karşı 
bir ‘tutarlı, ikna edici ve realize’ edilebilir 
bir siyaset geliştiremedi. Devletin yekpare 
bir siyasetinin olmaması günübirlik poli-
tikalarla çözüm aranmasına ve meselenin 
bir partiler üstü mesele olarak ele alın-
masına engel oldu. Her meselede olduğu 
gibi bu meselede de iktidarın ak dediği-
ne muhalefet kara dedi ve problem aktüel 
siyasete alet edildi. İktidar partisinin ‘De-

Türkiye geçen zamana rağmen ne terör, ne de Kürt meselesine karşı ‘tutarlı, ikna 
edici ve realize’ edilebilir bir siyaset geliştiremedi. Her meselede olduğu gibi ikti-
darın ak dediğine muhalefet kara dedi ve problem aktüel siyasete alet edildi.

HÜSEYİN YAYMAN
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mokratik Açılım’ projesinin başına gelen-
ler bu siyasetsizliğin ve meselenin günde-
lik siyasetin dar kalıplarının aşılamama-
sının sonucu. Kürt meselesinin partiler 
üstü bir devlet projesi olarak ele alınma-
ması çözüm umutlarının yerini karam-
sarlığın almasına yol açtı.
Gelinen aşamanın bir muhasebesi yapıl-
dığında bazı medya organlarında yer al-
dığı biçimde karamsarlığa kapılmanın 
doğru olmadığını belirtmeliyiz. Hayatın-
da bir kez olsun bölgeye gitmemiş, harita-
da Cizre’nin veya Eruh’un yerini dahi bu-
lamayacak bazı uzmanların! ‘itham edici, 
kışkırtıcı, toptancı ve sorumsuz’ söylem-
leri görüntü ve uzman terörüne yol açsa 
da çok şükür toplumun sağduyusu karşı-
sında asıl amacına ulaşamıyor. Belirtmek-
te fayda var ki bölge halkını suçlayıcı ve 
bin yıllık kardeşliği zedeleyici yorum ve 
değerlendirmeler bu topraklardaki birlik-
te yaşama pratiğine zarar veriyor. Medya-
nın üslup sorunu çözüm sürecinin zehir-
lenmesine ve atılan adımların sonuçsuz 
kalmasına yol açıyor.

Öcalan, Mandela olmak istiyor! 
Geçen hafta Siirt-Eruh-Şırnak ve 
Batman’da dört gün boyunca birçok in-
sanla görüştüm. Eruh’a gidip PKK’nın ilk 
eylem yaptığı yeri görmek ve oradaki in-
sanları dinlemek istedim. Aklınıza gele-
bilecek hemen herkesle görüştüm. Böl-
ge halkı bir an önce silahların susmasını 
isterken son on yılda sağlanan huzurun 
kaybedilmesini istemiyor. Aslında bölge-
deki en büyük devrim OHAL’in kaldırıl-
masıyla olmuş. İnsanlar OHAL’in kaldı-
rılmasıyla başlayan, ekonomik ve toplum-
sal hamlelerle devam eden sürece ‘sessiz 
açılım’ adını veriyorlar.
Adalet ve Kalkınma Partisi’yle hızla-
nan demokratikleşme çabaları bölgeye 

olumlu biçimde yansımış. OHAL’in ve 
DGM’lerin kaldırılması, TRT 6’nın açıl-
ması, Kürtçe dil kurslarına bazı uygula-
ma sorunlarına rağmen izin verilmesi, 
isimlendirilmesinde problemler olsa da 
Kürt Enstitüsü’nün kurulması, KÖYDES, 
BELDES projelerinin hayata geçirilme-
si, köye dönüşlere izin verilmesi gibi bir-
çok önemli adım herhangi bir isim ver-
me çabası olmadan sessizce yapıldı. Yapı-
lan bu iyileştirmeler Öcalan, PKK ve DTP 
tarafından da bugünkü gibi tepkiyle kar-
şılanmamıştı. Ne zaman ki ‘Kürt açılımı’ 
kavramı kullanılmaya başlandı hem Kürt 
hem de Türk milliyetçileri sert reaksiyon-
lar vermeye başladılar.

Kürt meselesinin çözümünün siyasi ran-
tının paylaşılması hesapları, tarafları baş-
langıçta öngörülmeyen pozisyonlara itti. 
Kendisini legal ve illegal Kürt siyasi ha-
reketinin sahibi ve hamisi gören Abdul-
lah Öcalan bu durumdan oldukça rahat-
sız oldu ve meselenin çözümünü kendisi-
nin tasfiyesi olarak değerlendirdi. Öcalan, 
Erdoğan’ın açılım hamlesine karşı eylem 
restini çekti ve örgütünü yeniden sahaya 
sürdü. Demokratik açılımın kendisiyle il-
gili herhangi bir iyileşme kapsamadığını 
fark eden Öcalan, iktidarla terör üzerin-

Türkiye’nin Ortadoğu’da artan 
prestijinden rahatsız olan kimi 
çevrelerin ülkeyi istikrarsızlaştır-
mak ve terör gündemiyle meşgul 
etmek istemeleri yeni bir durum 
değil. Fırat üzerindeki barajlar 
inşa edilirken Türkiye’yi PKK ey-
lemleriyle meşgul eden irade bu-
gün eylemsizlik kararını sonlandı-
rarak yeni bir süreci başlatıyor.”

“  
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den riskli bir pazarlığa girdi. Öcalan açı-
lım sürecinde Kürtlerin haklı ve meşru 
taleplerinin karşılanmasından daha çok 
kendi yolunun açılmasını istedi ve sürece 
en başından itibaren muhalefet etti. 
Abdullah Öcalan’ın avukatlarından İr-
fan Dündar, Diyarbakır’daki Demokra-
tik Toplum Kongresi’nde Öcalan’ın ko-
numuyla ilgili şunları söylemişti: “...Dev-
let Kürtlerin haklarını güvence altına al-
malıdır. Kürt tarafı da şiddeti çözüm ola-
rak görmediğini ilan etmelidir. Bunun 
sonucunda çatışmasızlık ortamı oluşur. 
Öcalan’ın önünün açılması gerekir. Ev 
hapsi modeli uygundur.” Kendi açıkla-
malarında ve avukatlarının beyanatların-
da görüldüğü üzere Öcalan, Türkiye’nin 
Mandela’sı olmak istiyor ve bu sürecinin 
yolunu paradoksal biçimde terör şantajıy-
la gerçekleştirmeye çalışıyor.

Farklılaşan duygular doğru 
yönetilmeli... 
Bölgeyi sık sık ziyaret eden ve problem-
leri yerinde görmeye çalışan bir akade-
misyen olarak Kürt vatandaşlarımızın her 

şeye rağmen sağduyulu bir yaklaşım için-
de olduğunu ve olan bitenin bütün ayrın-
tılarıyla farkına vardığını belirtmem ge-
rekiyor. İnsanlar ilginç bir biçimde ‘prob-
lemin Tayyip Erdoğan’a çözdürülmek is-
tenmediğini’ söylüyorlar. ‘Peki kim çöz-
dürmek istemiyor?’ diye sorduğumuzda 
ise devletin ve PKK’nın içindeki derin ya-
pılanmalardan bahsediyorlar. İnsan böl-
geden Ankara’ya baktığında daha olum-
lu ve daha pozitif bir psikoloji içine gi-
rerken, Ankara’dan bölgeye baktığınızda 
daha karamsar ve negatif bir havanın içi-
ne giriyor.
Hatırlatmakta fayda var ki problem siya-
sal ve toplumsal yönüyle olduğu kadar 
psikolojik boyutuyla da içinden çıkılmaz 
bir hal alıyor. Kürt sorunu devletin yarat-
tığı bir sorun olmaktan çıkarak toplum-
sal bir sorun haline geliyor. Sürecin doğ-
ru yönetilmemesiyle Kürt meselesi eşit-
tir devlet anlayışı yerini iki etnik gru-
bun mücadelesi anlayışına bırakıyor. Yani 
Kürt meselesi gelen her cenazeyle hız-
la bir Türk meselesine dönüşüyor ve çok 
tehlikeli bir mecraya sürükleniyor. Doğu 
ile Batı arasındaki yaşanan algı farklılığı 
her şehit cenazesinden ve her PKK eyle-
minden sonra daha da derinleşiyor. Aynı 
durum PKK’nın verdiği kayıplar için de 
geçerli.
Batı’nın ‘terörist’ dediği PKK’lı bir mili-
tan için bölgenin birçok ilinde ve ilçesin-
de kepenk kapatma eylemleri ve günlerce 
süren taziyeler yapılıyor. Bu süreçte ‘şehit’ 
kavramının dahi farklı algılandığını be-
lirtmemiz lazım. Batı’ya giden her asker/
polis cenazesi, Kürt’e olan öfkeyi kabartı-
yor. Bu saptama örgüt içindeki bazı de-
rin yapılanmalar tarafından fark edilerek 
‘daha fazla eylem’ yaklaşımıyla bir ‘Türk-
Kürt çatışması’ çıkarılmak istendiği tezini 
de güçlendiriyor. Çatışma ve savaş tezleri-
nin boşa çıkarılması için karşılıklı hoşgö-
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rünün, diyalog zemininin ve sorumluluk 
bilincinin elden bırakılmaması gerekiyor.

OHAL, sorunu daha da 
derinleştirir... 
OHAL’in kalkmasıyla beraber halkın kö-
yüne rahatça gidip gelmesi, kontrol nok-
talarında keyfice bekletilmemesi, sürgün-
lerin son bulması, sınırlı da olsa yaylası-
na çıkabilmesi, gecenin ilerleyen saatin-
de sokakta gezebilmesi, olağanüstü yar-
gılama usullerinin son bulması gibi bir-
çok gelişme bu süreçteki en büyük kaza-
nım olmuş. 1978’de başlayan sıkıyöneti-
min, OHAL’e dönüşmesiyle devam eden 
sürecin 30 Kasım 2002 tarihinde kaldırıl-
masıyla bölge insanı büyük rahatlığa ka-
vuşmuş. Çeyrek asırlık örfi idare (sıkıyö-
netim), PKK’nın palazlanmasına ve ülke-
nin en önemli sorunu haline gelmesine 
sebep oldu.
Dün OHAL’in olağan olmayan yaklaşım-
ları dağa çıkışları hızlandırdı ve insanları 
PKK’ya mahkûm hale getirdi. Bugün ye-
niden OHAL istemek, yaşananları ve ta-
rihi anlamamak manasına geliyor. Dünün 
olağan olmayan yöntemleri PKK’nın bü-
yümesine yol açarken bugün ilan edilecek 
bir OHAL çok daha büyük ve öngörülme-
yen problemlere neden olabilir. Bu bağ-
lamda bölgede başlayan normalleşme sü-
recinin kesintiye uğramaması gerekiyor. 
Atılan doğru adımların bölgede meyda-
na getirdiği olumlu hava, örgütün argü-
manlarının en azından bir kısmının elin-
den alınmasına ve örgütün bir varoluş so-
runu yaşamasına yol açıyor. Bu durum ise 
örgütün hırçınlaşmasına sebep oluyor.
Peki atılan bunca adıma, çıplak gözle 
dahi fark edilen normalleşmeye ve sağ-
lanan huzura ve gösterilen onca çabaya 
rağmen bölgede terör neden yükseliyor? 
Bu sorunun birden çok cevabı var. Türki-

ye siyasetini ilgilendiren boyutu olduğu 
gibi uluslararası bir boyutu da bulunuyor. 
Öncelikle artan terörün Türkiye’nin böl-
gesel bir güç olma ve dış politikada yap-
tığı hamlelerle doğrudan bir ilişkisi var. 
Türkiye’nin Ortadoğu’da artan prestijin-
den rahatsız olan kimi çevrelerin ülkeyi 
istikrarsızlaştırmak ve terör gündemiy-
le meşgul etmek istemeleri yeni bir du-
rum değil. Özellikle Dicle ve Botan ır-
makları üzerinde başlayan baraj inşaat-
larının hızlanması bazı çevreleri olduk-
ça rahatsız ediyor. Fırat üzerindeki baraj-
lar inşa edilirken Türkiye’yi PKK eylemle-
riyle meşgul eden irade bugün eylemsiz-
lik kararını sonlandırarak yeni bir süreci 
başlatıyor. Mesele Türkiye’nin bir iç mese-
lesi olsa da ‘dış güçler’ faktörü dün oldu-
ğu gibi bugün de önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkıyor.
Problemin Türkiye siyasetine bakan bo-
yutunda ise hem Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin şehit cenazeleriyle iktidardan 
uzaklaştırılması hem de bu partinin BDP, 
PKK ve Öcalan arasındaki aktörlük mü-
cadelesi bulunuyor. İktidarı terör kartıy-
la zayıflatmak isteyen bazı derin yapılan-
malar şehitlerin faturasını Erdoğan’a çı-
karmak ve toplum nezdinde ayıplı duru-
ma düşürmek istiyorlar. Ayrıca bazı be-
lediye başkanlarının eli kelepçeli biçim-
de görüntülenmesinin ve hapse atılması-
nın bölgede yarattığı ‘tasfiye’ algısı terö-
rün yeniden alevlenmesine ve meşruiyet 
kazanmasına yol açıyor.
Sonuç olarak geldiğimiz noktada Kürt 
meselesi kritik bir eşiğe dayanmış durum-
da. Türkiye ya büyük devlet gibi davrana-
rak bu meselesini çözecek ya da çok daha 
büyük sorunlarla yüz yüze kalacak. Özet-
le Kürt meselesi, kendi mecrasından çıka-
rak Türkiye’nin kendisiyle imtihanına dö-
nüşmüş durumda 
Zaman, 24 Haziran 2010
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Türkiye, 30 Haziran 2010
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demokrasiye giden yolda yeni bir 12 eylül
H

az
ir

an
 2

01
0 Türkiye 12 Eylül referandumunu beklerken, HSYK ve AYM’nin yeniden yapılandırılması 

ile ilgili iki madde gündemin önde gelen tartışma konusu olmaya devam ediyor. Pake-
te karşı çıkanlar yargı bağımsızlığının bu değişikliklerle tehlikeye gireceğini ve siyasetin 
yargıyı ele geçireceğini savunurken, değişiklikleri destekleyenler ise bu paketin 12 Eylül 
Anayasası’nın en önemli izlerini sileceğini söylüyor. Paketin oylanmasında iki seçeneğin 
var olması, evetçiler ve hayırcılar şeklinde bir kutuplaşmayı da doğuruyor. BDP ise seçme-
nine sandığa gitmemeleri ve referandumu boykot etmeleri çağrısında bulunarak üçüncü 
bir seçenek ortaya atmış oldu.

SETA ANALİZ

Anayasalarda ve Değişiklik 
Önerilerinde AYM ve HSYK  
Anayasa’nın insan, devlet, hak ve hukuk anlayışı Türkiye’yi kavrayacak bir 
perspektiften mahrumdur; devleti milletine karşı korumaya çalışan bir zihni-
yet dünyasının mahsulüdür.

MUSTAFA ŞENTOP

Uzun zamandır yaşanan sorunların te-
melinde Anayasa’nın ve bu Anayasa ile 
benimsenen paradigmanın çok büyük 
bir payı vardır. Anayasa’nın insan, dev-
let, hak ve hukuk anlayışı Türkiye’yi kav-
rayacak bir perspektiften mahrumdur; 
devleti milletine karşı korumaya çalışan 
bir zihniyet dünyasının mahsulüdür. Kal-
dı ki, Anayasa, yine Anayasa’ya göre, sa-
dece “söz”ünden ibaret değildir; bir de 
“ruh”a maliktir. Uzun zamandır farklı ke-

simlerce dile getirilen, hukuk kuralların-
da yapılan pek çok değişikliğin uygulama-
ya yansımadığı şeklindeki değerlendirme-
ler, Anayasa’nın ortaya koyduğu paradig-
mayı tam olarak anlayamamaktan kay-
naklanmaktadır. Anayasa’da yapılacak kıs-
mi değişikliklerin, mevcut “ruh” korun-
duğu sürece beklendiği kadar ciddi etki-
leri olmayacaktır. Türkiye’nin gerçek ihti-
yacı topyekûn bir anayasa değişikliğidir. 
Ancak böyle bir değişikliğin önünde ciddi 
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bir engel vardır: Başta Anayasa Mahkeme-
si olmak üzere yüksek yargı. Mevcut Ana-
yasa ile oluşturulmuş hukuk düzeni, yük-
sek yargıya, hukuk kurallarını yorumla-
mada keyfiliğe varacak derecede bir imkân 
sunmaktadır. Yaşanan tecrübeler göster-
miştir ki, Anayasa’nın bir bütün olarak de-
ğiştirilmesi için bir alt yapıya ihtiyaç var-
dır. Bu sebeple hem bir bütün olarak Ana-
yasa değişikliğinin önünü açmak hem de 
Anayasa’nın doğru bir şekilde yorumlan-
masını sağlamak için, prensip olarak, yar-
gı reformunu içeren bir anayasa değişikli-
ğiyle işe başlamak doğru bir tercihtir. Bu-
nunla birlikte, konuyu bu çerçevede ele al-
mak çok önemlidir; yoksa yapılan bu kıs-
mi değişiklikleri Türkiye’nin Anayasa’dan 
kaynaklanan devasa sorunlarının çözü-
mü için yeterli bulmak, kısmi değişiklikle-
ri “yeni sivil demokratik anayasa” hedefi-
nin yerine koymak ciddi bir tehlike içere-
cektir. Unutmayalım; yapılan değişiklikler 
yeni anayasa hedefinin önünü açtığı oran-
da Türkiye’ye mesafe kazandıracaktır.

Anayasa değişikliği paketinin 
içinde yer alan Anayasa Mahkemesi 
ile Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun yapısına dair hüküm-
ler, diğerlerini gölgede bırakarak tar-
tışmaların ana gündemi haline gelmiş-
tir. Gerçekten de 27 maddelik değişik-
lik paketinin kilit noktası, bu iki konuda-
ki yapısal değişiklik önerileridir. Anayasa 
Mahkemesi ile Hâkimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulunun yapısının değiştirilmesine 
karşı çıkanlar, bir bütün olarak değişik-
liğin, yargı bağımsızlığı bakımından bir 
“geriye gidiş” olduğu iddiasındadırlar. Bu 
iddia tartışılmaktadır ancak özellikle “ge-
riye gidiş” iddiasının sahipleri, değişiklik 
paketi üzerinde somut bir tartışma sür-
dürmek yerine, soyut ve slogan düzeyinde 
ifade ve açıklamalarla kamuoyunun önü-
ne çıkmaktadırlar. Hâlbuki böyle önem-
li bir konunun somut hukuki gerekçelere 
dayanarak tartışılması mümkündür, hatta 
zaruridir. Yapılan anayasa değişikliğinin 
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yanında veya karşısında yer alan herke-
sin mutabık olduğu husus, Türkiye’de bir 
anayasa değişikliğinin, bunun içinde de 
bir yargı reformunun şart olduğudur. De-
ğişiklik teklifinin sahibi siyasetçilerin, çe-
şitli sivil toplum kuruluşlarının yetkilile-
riyle yapmış oldukları toplantılarda da bu 
husus açık bir şekilde karşımıza çıkmıştır.

Öte yandan, Türkiye, artık eskisi gibi, si-
yasetçilerin ve bürokratların söylediği 
sözlerde bir “hikmet” arayan, “bir bildi-
ği vardır” diye düşünen insanların çoğun-
lukta olduğu bir ülke değildir. Ortaya ko-
nulan her görüşe “Neden?” diye soranlar, 
sebepleri anlamayı önemseyenler, somut 
gerekçelerle yapılacak açıklamaları bek-
leyenler önemli bir yekûn tutmaktadır-
lar. Bundan hareketle, toplumun büyük 
bir bölümünün bu tür gelişmeleri, bir ta-
raftar psikolojisiyle değil, içeriğe bakarak 
değerlendirdiğini söylemek mümkündür. 
Değişiklik teklifi üzerinde bu kadar kes-
kin kutuplaşmaların oluşturulmaya ça-
lışıldığı bir dönemde, “içerik” değerlen-
dirmesini önemseyenlerin bu kadar bü-
yük bir yekûn oluşturması dikkat çekici-
dir. Anayasa Mahkemesi ile Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı tartı-
şılırken konunun iki boyutta ele alınma-
sı gerekmektedir. Birinci boyut, uluslara-
rası standartlar boyutudur. “Yapılan deği-
şiklikler yargı bağımsızlığını geri mi götü-
rüyor, ileri mi götürüyor?” tezlerini ulus-
lararası standartlara bakarak, onlarla mu-
kayese ederek temellendirebiliriz.

Dünyanın özellikle sistem olarak gelişmiş 
ülkelerinde, yargı bağımsızlığının tartışıl-
maz hale geldiği ülkelerdeki standartlar, 
somut bir tartışmanın vazgeçilmez unsur-
ları olmalıdır. Bu unsurlar da keyfi bir şe-
kilde, ileri sürülen teze hizmet etmesi için 
“tahrif ” edilerek kullanılmamalıdır; zira 

artık herkes atıf yapılan metinlere ulaşa-
bilme imkânına sahiptir. Ancak bu çalış-
manın amacı, söz konusu bu birinci bo-
yuta dair bir bilgi sunmak değildir. İkin-
ci boyut ise, yüzyıldan fazla bir zamandır 
başını anayasa tartışmalarından kaldıra-
mayan bir ülke olan Türkiye’de, daha ön-
ceki anayasalarda ve çok farklı kesimler-
den gelen anayasa değişiklik önerilerinde 
tartışılan konuların nasıl düzenlendiğine 
ilişkindir. Her şeyden önce, bu, bugünkü 
tartışmaların bir tarafında yer alanların 
daha önce neler söylediklerini hatırlama-
ları bakımından önem taşımaktadır. İkin-
ci boyutun asıl önemi ise, hemen hemen 
her tartışmada olduğu gibi, Türkiye’de 
hiçbir konunun yeni olmadığını, sade-
ce siyasi şartlara göre tarafların değiştiği-
ni görmemizi sağlamasındadır. Dolayısıy-
la bu çalışmanın amacı, Anayasa Mahke-
mesi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-
ruluna dair Türkiye’de daha önceki huku-
ki düzenlemeleri ve çeşitli kesimler tara-
fından ortaya konulan değişiklik önerile-
rini derlemek ve ilgilenenlere sunmaktır. 
Böylece süren tartışmalara bir katkı sağ-
lamak, “içerik” konusuna önem verenle-
re yardımcı olmak ve konuyla ilgili tari-
hi süreci gözler önüne sermek hedeflen-
mektedir.

Anayasa değişiklik önerilerinde dikkat 
çekici olan husus, bütün önerilerin yü-
rürlükteki düzenlemeden çok büyük öl-
çüde etkilenmiş olmasıdır. 1982 Anayasa-
sına başından beri yapılan en önemli eleş-
tiri, Anayasa’nın çok ayrıntılı düzenleme-
ler içermesi, bir anayasada yer almaması 
gereken birçok konu hakkında hükümler 
koymasıydı. Ancak daha sonraki tarihler-
de, Anayasa’yı en çok eleştiren akademis-
yenlerin de içinde yer aldığı komisyonlar, 
hazırladıkları metinlerde, mevcut Anaya-
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sa metnine paralel, dolayısıyla aynı “ka-
zuistik” yaklaşımı içeren bir tutum sergi-
lemişlerdir.

Yasama organlarının anayasa mahkeme-
lerine üye seçiminde bu derecede etkili 
olması, anayasaya uygunluk denetiminin 
yasama faaliyetine bir nevi müdahale olu-
şundan kaynaklanmaktadır. Yasama faali-
yeti millet adına kullanılan bir yetkiye da-
yandığından, anayasa mahkemesinin mil-
li irade ile bir şekilde ilişkilendirilmesine 
önem verilmiştir. Anayasa mahkemesi 
üyelerinin hâkimlik niteliklerini taşıma-
sı başka, üyeliğe seçiliş keyfiyetleri başka 
bir meseledir. Demokratik meşruiyet ba-
kımından tamamen sorunlu olan bu du-
rumun belli ölçüde düzeltilmesine yöne-
lik hükümlere önceki bütün önerilerde 
de yer verilmiş olması önemlidir. Şunu 
unutmamak gerekir; Türkiye’de 1961’den 
1982’ye kadar Anayasa Mahkemesi üye-
lerinin üçte biri TBMM tarafından seçil-
miştir. Yani yasama organının üye seçme-
si yirmi yıl gibi bir süre Türkiye’de de uy-
gulanmıştır. Bazı kesimler, bu uygulama-
yı yorumlarken, bu usul denenmiş ama 
vazgeçilmiştir, şeklinde tamamen yüzey-
sel bir itiraz üretmektedirler. 1982 Ana-
yasasında, önceki bazı düzenlemelerden 
vazgeçilmiş olmasının, uygulamada ya-
şanan sorunlardan kaynaklandığı varsa-
yımına dayanan bu değerlendirme ger-
çeği yansıtmamaktadır. Bu sadece 12 Ey-
lül darbesini yapanların gerekçesidir; ön-
ceki dönemlerin uygulamalarında bir so-
run	 bulunduğunu,	 mesela	 Ankara	 Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bil-
giler Fakültesi öğretim üyeleri düşünme-
mektedirler. Sunulan metinlerde de gö-
rüleceği üzere, 1982 yılında hazırlanmış 
olan Anayasa Önerisinde, 1961 Anaya-
sasında olduğu gibi, Anayasa Mahkeme-

si üyelerinin yine üçte birinin TBMM ta-
rafından seçilmesi öngörülmektedir. De-
mek ki, uygulamada sorunlar yaşandı-
ğı iddiası, 12 Eylül darbesini yapanlar dı-
şında, başka kimselerce paylaşılmamak-
tadır. TBMM’nin Anayasa Mahkemesine 
üye seçmesine 12 Eylülcülerin neden kar-
şı olduğunu anlamak da kolaydır. Çünkü 
onlar zaten siyasete bir bütün olarak kar-
şıydılar, devlet yapısında ve işleyişinde si-
yasetin etkisini en düşük seviyeye indir-
meyi hedeflemişlerdi. Bu genel yaklaşım, 
her konuda olduğu gibi, Anayasa Mahke-
mesine üye seçiminde de karşımıza çık-
maktadır. 1961 ile 1982 arasındaki uygu-
lama, sorunlarla karşılaşıldığı için değil, 
12 Eylülcülerin ideolojik yaklaşımı sebe-
biyle değiştirilmiştir; uygulamaya dair so-
mut olaylara dayanan itirazlar ortaya ko-
nulmamaktadır. Kaldı ki, kırk sene önce 
denenmiş ama başarılı olmamış bir uygu-
lama olmuş olsa bile, yeni şartlarda bunu 
tekrar denemenin yanlış olduğu hangi 
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mantıkla savunulabilir? Kırk sene öncesi-
nin bütün parametreleri değişmişken, bir 
uygulamanın aynı sonuçları verebileceği-
ni söylemek mümkün değildir.

Türkiye’de bir buçuk asra yaklaşan anaya-
sa hareketleri içinde, halkın veya temsil-
cilerinin katılımı ile ve demokratik yön-
temlerle anayasa yapılamamış olması bü-
yük bir talihsizliktir. Diğer anayasalar 
gibi, 1982 Anayasası da olağanüstü şart-
lar altında demokratik katılım olmaksı-
zın hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuş-
tur. Uzun zamandır yaşanan sorunla-
rın temelinde Anayasa’nın ve bu Anaya-
sa ile benimsenen paradigmanın çok bü-
yük bir payı vardır. Anayasa’nın insan, 
devlet, hak ve hukuk anlayışı Türkiye’yi 
kavrayacak bir perspektiften mahrum-
dur; devleti milletine karşı korumaya ça-
lışan bir zihniyet dünyasının mahsulüdür. 
Anayasa’da yer alan, “insan hakları”, “de-
mokrasi” ve “hukuk devleti” gibi temel 
kavramların, pek çok kimse tarafından 
herkesçe bilinen, genel, evrensel anlamla-
rıyla kullanıldığı sanılmaktadır. Hâlbuki 

Anayasa’nın başlangıç kısmında, bu kav-
ramların önemli bir müdahale ile sınır-
landırıldığı, yeniden içeriklendirilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. Anayasa’ya göre 
demokrasi ve hukuk devleti, “bu Anaya-
sada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve 
bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk dü-
zeni”; insan hakları “bu Anayasadaki te-
mel hak ve hürriyetler”den ibarettir. “Bu 
anayasa” genel anlamda hukuk düzeninin 
somut çerçevesidir; ayrıca, yine başlangıç 
kısmında getirilen ideolojik sınırlamalar 
çerçeveyi daha da daraltmaktadır.

“Bu anayasa” ifadesiyle getirilmiş olan ka-
yıtlamalar, Anayasa’da daha önce yapıl-
mış, yaklaşık Anayasa’nın üçte birine ula-
şan değişikliklerle değişmiş olamaz mı? 
Anayasa bu ihtimali de bertaraf edecek 
bir “hüküm” getirmektedir. Yine başlan-
gıç kısmına göre, Anayasa, “sözüne ve ru-
huna bu yönde saygı ve mutlak sadakat-
le yorumlanıp uygulanmak” zorunda-
dır. O halde Anayasa, Anayasa’ya göre, 
sadece “söz”ünden ibaret değildir; bir de 
“ruh”a maliktir. Anayasa’nın “söz”ünde 
meydana getirilecek değişikliklerin son 
tahlilde bir mana ifade etmeyebileceği, 
“ruh”un devreye girip “bu anayasa” çer-
çevesini hâkim kılacağı açıkça ortaya çık-
maktadır. Uzun zamandır farklı kesimler-
ce dile getirilen, hukuk kurallarında yapı-
lan pek çok değişikliğin uygulamaya yan-
sımadığı şeklindeki değerlendirmeler, 
Anayasa’nın ortaya koyduğu paradigma-
yı tam olarak anlayamamaktan kaynak-
lanmaktadır. Anayasa’nın ve diğer mev-
zuatın “sözü”nde yapılan değişikliklerin 
uygulamaya yansıtılırken “ruh”un etkisiy-
le başka bir mahiyet kazandığını görmek 
gerekir. O halde Anayasa’da yapılacak kıs-
mi değişikliklerin, mevcut “ruh” korun-
duğu sürece beklendiği kadar ciddi etki-

Anayasa Mahkemesi ile Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
yapısı tartışılırken konunun ele 
alınması gereken boyutlarından 
birisi, uluslararası standartlar bo-
yutudur. “Yapılan değişiklikler 
yargı bağımsızlığını geri mi götü-
rüyor, ileri mi götürüyor?” tezleri-
ni uluslararası standartlara baka-
rak, onlarla mukayese ederek te-
mellendirebiliriz.”

“  
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leri olmayacaktır. Türkiye’nin gerçek ihti-
yacı topyekûn bir anayasa değişikliğidir. 
Bugün toplumun farklı kesimlerinden in-
sanların bir bütün olarak anayasa değişik-
liğinin gerekliliğinde, hangi sebep ve sa-
iklerle olursa olsun, uzlaşmış oldukları-
nı söylemek yanlış olmaz. AK Parti yet-
kililerinin kısmi anayasa değişikliğini de-
ğerlendirmek üzere sivil toplum örgütle-
rine yapmış oldukları ziyaretlerde, bu kıs-
mi değişikliğe karşı çıkanlar dahi, gerek-
çe olarak topyekûn anayasa değişikliğinin 
gerekliliğinden söz etmişlerdir.

Topyekûn bir anayasa değişikliği vaz-
geçilmez bir zorunluluktur. Ancak böy-
le bir değişikliğin önünde ciddi bir en-
gel vardır: Başta Anayasa Mahkemesi ol-
mak üzere yüksek yargı. Mevcut Anaya-
sa ile oluşturulmuş hukuk düzeni yüksek 
yargıya, hukuk kurallarını yorumlamada 
keyfiliğe varacak derecede bir imkân sun-
maktadır. Daha doğru bir ifade ile yüksek 
yargı, Anayasa ile oluşturulan hukuk dü-
zenine dayanarak böyle bir yetkisinin bu-
lunduğunu iddia etmektedir. “Sözü” dı-
şında bir de “ruh”unun bulunduğunu ifa-
de eden Anayasa, yüksek yargıya bu im-
kanı sunduğu gibi, böyle bir misyon da 
yüklemektedir.

Milli iradeden tamamen yalıtılmış ve 
otomatiğe bağlanmış bürokratik işleyiş-
le kendi kendini üreten yüksek yargı, ba-
ğımsızlıktan sorumsuzluğa uzanan çiz-
gi içinde “söz”ü devre dışı bırakacak bir 
“metafizik” anlayışla egemenlik yetkisi 
kullanmaktadır. Bu durumun temel sebe-
bi, Anayasa’da yüksek yargının oluşumuy-
la ilgili hükümlerde aranmalıdır. Yüksek 
yargı, sadece yasama ve yürütmeden de-
ğil, adeta milletten de, hukuktan da ken-
dini bağımsız görmektedir. Yaşanan tec-
rübeler göstermiştir ki, Anayasa’nın bir 

bütün olarak değiştirilmesi için bir alt ya-
pıya ihtiyaç vardır. Bu sebeple hem bir 
bütün olarak anayasa değişikliğinin önü-
nü açmak hem de Anayasa’nın doğru bir 
şekilde yorumlanmasını sağlamak için, 
prensip olarak, yargı reformunu içeren bir 
anayasa değişikliğiyle işe başlamak doğru 
bir tercihtir. Konuyu bu çerçevede ele al-
mak çok önemlidir; yoksa yapılan bu kıs-
mi değişiklikleri, Türkiye’nin Anayasa’dan 
kaynaklanan devasa sorunlarının çözü-
mü için yeterli bulmak, kısmi değişiklik-
leri “yeni sivil demokratik anayasa” hede-
finin yerine koymak ciddi bir yanılgı ve 
tehlike olacaktır. Hatırlanmalıdır ki, 22 
Temmuz 2007 seçimleri sonrasında te-
şebbüs edilen yeni anayasa hazırlığı, gö-
rünürde, konjonktürel kaygılarla, temel-
de ise Türkiye’deki hukuk krizinin yapısal 
sorunlarını idrak etmedeki eksiklikler-
den kaynaklanan sebeplerle akim bırakıl-
mıştı. O dönemde yeni anayasa hedefin-
den vazgeçilmesi, korkulanların gerçek-
leşmesini de engelleyememişti; “kapatma 
davası”ndan yeni anayasa fikrinden vaz-
geçmekle kurtulmak mümkün olmamıştı.

Fark edilmesi gereken, Türkiye’de, palyatif 
tedbirler yerine, sistemi değiştirme hede-
finin asla kaybedilmemesidir. Hukukun 
önemini tam olarak fark etmeden, siyase-
tin başarısı hep eksik kalacaktır; yeni ana-
yasa fikrinden vazgeçilmemiş olsaydı ka-
patma davası olmazdı, Anayasa’nın 10. ve 
42. maddelerinde değişiklik yapılmamış 
ve bunlar iptal edilmemiş olsaydı dava, 
kapatmayla sonuçlanırdı. Hukuk düzeni-
ne ilişkin değişikliklerin gerçek anlamı-
nı keşfetmemiz gerekiyor. Unutmayalım; 
yapılan değişiklikler sadece yeni anayasa 
hedefinin önünü açtığı oranda Türkiye’ye 
mesafe kazandıracaktır 

Analizin tam metni için www.setav.org
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SETA ETKİNLİK

AK Parti Yönetimi 
Döneminde Çok Kültürlülük:
Türkiye’deki Kürtler, Aleviler ve Diğer Azınlıklar

SETA Washington, DC tarafından baş-
latılan “Young Scholars on Turkey” 
programının ilk ayağı 7 Mayıs Cuma 
günü gerçekleştirildi. Halen Harvard 
Üniversitesi’nde	doktora	sonrası	çalışma-
larını	sürdürmekte	olan	Koç	Üniversitesi	
Öğretim	Üyesi	Dr.	Şener	Aktürk	toplan-
tıda, “AK Parti Yönetimi Döneminde Çok 
Kültürlülük: Türkiye’deki Kürtler, Alevi-
ler ve Diğer Azınlıklar” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi.
Moderatörlüğünü “Young Scholars On 
Turkey” programının direktörlerinden 

Dr. Talha Köse’nin yaptığı toplantıda Ak-
türk, Cumhuriyetin kurulmasından bu 
yana Türkiye’nin çok değişik etnik grup-
ları bünyesinde barındırdığını ancak bun-
dan yirmi yıl önce çok kültürlülüğü ve et-
nisiteleri tartışmanın neredeyse imkansız 
olduğunu söyledi.
Türkiye’nin etnik, mezhepsel ve dil ala-
nındaki devlet politikalarında en köklü de-
ğişikliklerin 2004-2009 yılları arasında AK 
Parti yönetiminde gerçekleştiğini dile ge-
tiren Aktürk, Türkiye’nin 1950’lerde, çok 

Tarih: 14 Haziran 2010
Yer: SETA Washington

Konuşmacı:

Şener AKTÜRK, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi

SETA
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partili hayata geçiş döneminde,  değişimle-
ri gerçekleştirmek üzere birçok fırsat yaka-
ladığını ancak  tüm bu girişimlerin başarı-
sızlıkla sonuçlandığını ifade etti.
Aktürk, Kürt ve Alevi’lerin parlemento-
daki temsillerinin AK Parti döneminde 
en yüksek orana ulaştığını belirterek bun-
da Kürt etnisitesinden gelen yoğun oyların 
büyük payının olduğunu söyledi.
Aktürk 1970’lerden 2002 yılına kadar ge-
çen süre içerisinde Kürt kimliğinin tartı-
şılmasının ise bir tabu olduğunu belirte-
rek “Bu dönemde Kürt kimliğini tartıştık-
ları için kapatılan partiler ve hapse giren si-
yasiler ve sosyologlar oldu” dedi. Geçmiş-
te parti programlarında ve propagandala-
rında Alevi ve Kürtlere yönelik vaatleri en 
ön sıralara koyan partiler de olduğunu ifa-
de eden Aktürk ancak bu partilerin uygu-
lama safhasında bu vaatlerin hiçbirini yeri-
ne getirmediklerine dikkat çekti.

Dönüşümün Sebebi Dış Dinamikler 
Değil
Türkiye’nin 1980 darbesi sonrası dönem-
den bu yana çok kültürlülük alanında ya-
şadığı  büyük dönüşümün, Avrupa Bir-
liği baskılarının bir sonucu ya da küre-
sel normların ve dinamiklerin  gereği 
olarak gerçekleştiğini söylemenin müm-
kün olmadığını dile getiren Aktürk, 
Türkiye’nin 1980’lerde ve 2000’li yılların 
başında da dış etkilere açık olduğunu an-
cak bu çok kültürlülük alanındaki deği-
şimin AK Parti iktidarı döneminde ger-
çekleştiğini vurguladı.
Türkiye’nin etnisite politikalarında mey-
dana gelen değişimin ana lokomotofini iç 
dinamiklerde  meydana gelen bu ideolo-
jik birleşmelerin oluşturduğunu dile geti-
ren Aktürk, “Etnisite ile bağ kuran ve asi-
milasyona ideolojik olarak karşı çıkan bir 
yurttaşlık fikrini benimseyen ideolojilerin 
biraraya gelmiş olması bunda etkili oldu. 
Yeni ideolojik söylemde Sünni-Alevi-Kürt 
etnisiteleri biraraya getirildi” diye konuştu.

“Geçmişte Sosyalist ve İslamcı 
Partiler Kürtlere Dikkat Çektikleri 
için Kapatıldı”
Türkiye’de devlet eliyle 2004 yılında ilk 
kez AK Parti döneminde Kürtçe ve diğer 
4 azınlık dilinde olmak üzere yayın yapıl-
maya başlandığına dikkat çeken Aktürk, 
2009 yılında  gelindiğinde ise devletin fi-
nansmanı ile ilk kez tamamen Kürtçe ya-
yın yapan TRT 6 ardından da Arapça yayın 
yapan  televizyon kanalının kurulduğunu 
anımsattı. Aktürk, Alevi inancının kamu 
nezinde tanınmasının ve  “Alevi Açılımı” 
nın yine 2007-2009 yılları arasında gerçek-
leştirildiğini sözlerine ekledi.

“Reformları değiştirmek pek de 
mümkün değil”
Aktürk, AK Parti döneminde gerçekleş-
tirilen köklü değişikliklerin bundan son-
raki hükümetler döneminde tamamen 
farklı bir istikamette değiştirilmesinin 
pek de mümkün görünmediğini belir-
terek “AKP’nin bugüne kadar yaptığı re-
formları bir şekilde durdurabilirler, son-
landırabilirler ancak yapılanları tama-
men değiştirmek pek de mümkün değil” 
diye konuştu. 

d e m o k ra s i y e  g i d e n  y o l d a  y e n i  b i r  1 2  e y l ü l
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milli eğitimde sbs düzenlemesi
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Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 28 Haziran’da ortaöğretime geçiş için altıncı, yedinci ve 
sekizinci sınıflarda yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın kademeli olarak kaldırılacağını açık-
ladı. Birçok öğrenci sınav geriliminden kısmen kurtulurken, ortaöğrenime geçişten sonra 
yüksek öğrenime geçişin de sınavla düzenlenmesi, sistemin gerek katsayı gerekse sınavla-
rın niteliği açısından tartışılmasına neden oluyor. 

SETA YORUM

Öğrenci Seçme ve 
Dışlama Sistemi
Üniversiteye girişteki başarıyı, AOBP’nin, dolayısıyla öğrencinin 12 yaşından 
itibaren başarısının ve kazandığı lisenin belirlemesi, telafisi olmayan ve 
derhal terk edilmesi gereken oldukça ilkel bir uygulama.

BEKİR  S. GÜR, ZAFER ÇELİK

Yükseköğretim mezunlarına önemli ay-
rıcalıklar sunulduğu için, dünyanın her 
yerinde yükseköğretime devam edecek-
lerin ne derece eşitlikçi bir şekilde belir-
lendiği önemli bir konudur. Bütün so-
runlarına rağmen, 1980’li ve 1990’lı yıllar 
Türkiye’sinde öğrenciler, hangi toplumsal 
sınıftan ve mahalle okulundan gelirse gel-
sin, yükseköğretim seçme sisteminde ak-
ranlarıyla puan hesaplama formülleri açı-
sından eşit bir şekilde yarıştı. Oysa özel-

likle 28 Şubat dönemi ve sonrasında eği-
time yapılan müdahaleler, Türkiye’de eği-
tim sisteminin geleneksel işleyiş yapısını 
bozdu ve üniversiteye girişte eşitsizliği ya-
pısal hale getirdi.

Yapısal Müdahaleler

Kemal Gürüz başkanlığındaki Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) tarafından 1998’de 
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alınan bir kararla, 1999’dan sonra üni-
versite girişte, bilgi ağırlıklı bir sınav olan 
ÖYS kaldırıldı ve bir tür genel yetenek sı-
navı öne çıkarıldı. Bu karara gerekçe ola-
rak YÖK, yetenek sınavlarının dünyada 
yaygın olmasını gösterdi. Oysa uygulama 
ne dünyada yaygındı(r) ne de Türkiye’deki 
eğitim sisteminin yapısıyla örtüşüyordu. 
Dolayısıyla öğrencilerin liseye atfettikle-
ri değer müteakip yıllarda azaldı. Dahası 
öğrenciler yükseköğretime daha az hazır-
lıklı gelmeye başladı. Bu sorunların görü-
lüp kısmen çözülmesi için yedi yıl geçme-
si ve yeni bir YÖK yönetimi (Erdoğan Te-
ziç) gerekti ve 2006’da sınav içeriği yeni-
den bilgi ağırlıklı hale getirildi.

Yine 1999’da uygulamaya konan ve 
2004’te daha da ağırlaştırılan farklı katsa-
yı uygulaması, meslek liselerini cazip ol-
maktan çıkardı. Ayrıca farklı bir alanda 
eğitim görmek isteyen genel lise öğrenci-
lerinin de öğrenme özgürlüğüne ciddi bir 
kısıtlama getirdi. Farklı katsayı uygula-
masının kaldırılması yönünde girişimler 

için ise tam on bir yıl beklenmesi ve bu 
defa başka bir YÖK yönetiminin (Yusuf 
Ziya Özcan) gelmesi gerekti. Farklı katsa-
yı uygulamasını kaldırmaya dönük YÖK 
kararı Danıştay tarafından durdurulduğu 
için YÖK, eskisine kıyasla daha küçük bir 
katsayı farkı uygulamasına mecbur kaldı 
ve bu yönde kararlar aldı.

1999’dan itibaren yürürlüğe giren ve gü-
nümüze değin çeşitli değişikliklerle maa-
lesef hâlâ devam eden Ağırlıklı Ortaöğre-
tim Başarı Puanı (AOBP) uygulaması, sa-
dece giriş sistemini değil, bütün milli eği-
tim sistemini olumsuz yönde etkiledi. Bir 
başka ifadeyle AOBP, hem yükseköğre-
time seçilen öğrencilerin profilini değiş-
tirdi hem de ortaöğretimi ve hatta ilköğ-
retimi baskı altına aldı. Oldukça karma-
şık ve teknik olduğu için kamusal tartış-
manın bir parçası olmayan AOBP, basitçe, 
bir okulda sınava giren öğrencilerin üni-
versite giriş sınavındaki puanlarının orta-
lamasının, her bir öğrencinin bireysel Or-
taöğretim Başarı Puanı (OBP)’nın yüksel-
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tilmesi için kullanılmasıdır. Yani bir okul-
daki öğrenciler sınavda ne kadar başarı-
lı olursa, o okulun sınava giren öğrenci-
lerinin her birinin OBP puanı o ölçüde 
olumlu olarak etkileniyor. Örneğin 2009 
uygulamasına göre, OBP’si 80 olan iyi hal-
li bir fen liselinin AOBP’si 96, aynı OBP’li 
ortalama bir Anadolu lisesi öğrencisinin 
AOBP’si 91, aynı OBP’li bir genel liselinin 
AOBP’si ise 85 olabilmektedir! Hani “her 
koyun kendi bacağından asılır”dı?

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı
Sıralayıcı bir sınav sisteminde, AOBP do-
layısıyla iyi puanlı bölümlere “mahalle 
okulu”ndan yerleşmek neredeyse imkan-
sız hale geldi. Bundan dolayı Türkiye’nin 
en popüler üniversitelerine ve bölümleri-
ne öğrencilerin yerleşmelerinde, bireysel 
çabalarıyla birlikte mezun oldukları okul-
lar etkili. Açıkçası Türkiye’nin mevcut 
seçme sistemi, en seçkin bölümlerine öğ-
renci seçerken, başarısız liselerden gelen 
başarılı öğrencileri kategorik olarak dış-
lıyor. Bu durum doğal olarak liseler arası 
tabakalaşmaya ve açık hiyerarşiye neden 
oluyor. Sözgelimi, Atatürk Anadolu Lise-
si,	Ümitköy	Anadolu	Lisesi,	Hakkâri	Lise-
si ile Adana Endüstri Meslek Lisesi’nden 
mezun olan öğrencilerin her birinin ala-
cakları puanlar farklıdır.

2008 sınav sonuçlarına göre, Hacettepe 
(Türkçe ve İngilizce), İstanbul Cerrahpa-
şa (İngilizce) ve Ankara Tıp Fakülteleri; 
Boğaziçi Endüstri Mühendisliği ve Psiko-
loji,	Bilkent	İşletme,	ODTÜ	İşletme,	İkti-
sat ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine 
yerleşen yaklaşık 1.000 kişi, fen, Anado-
lu ve özel lise mezunları iken; 880.000 ge-
nel lise mezunundan ise sadece 10 kişi bu 
bölümlere girebildi. Bir öğrenciyi seçkin 
bir lisede seçkin öğrencilerle eğitim gör-
düğü için ödüllendirirken, başka bir başa-

rılı öğrenciyi “başarısız” bir lisede “başarı 
düzeyi düşük” öğrencilerle eğitim gördü-
ğü için cezalandırmak en hafif tabirle tu-
haftır ve eşitlik ilkesiyle bağdaştırılamaz.

AOBP dolayısıyla hangi liseye gidilece-
ği Türkiye’de tarihinde hiç olmadığı ka-
dar önem kazandı. Dolayısıyla ilköğre-
timler yoğun bir baskı altında. Daha açık 
bir ifadeyle Türkiye’de seçkin bir üniver-
sitede seçkin bir bölümde okumak, öğ-
rencinin sınav performansı ile AOBP ta-
rafından belirleniyor. AOBP ise öğren-
cinin mezun olduğu lisenin performan-
sı ile belirleniyor. Bu ise öğrencilerin geç-
miş yıllarda 14 yaşında girdikleri OKS ve 
2008’den sonra 12 yaşından itibaren gir-
dikleri SBS’ler ile belirleniyor. Özetle bir 
öğrencinin yükseköğretim giriş sistemin-
deki puanı kısmen 12 yaşında belirleni-
yor! Bundan dolayı çocuklar, 12 yaşından 
itibaren iyi bir liseye gidebilmek adına sı-
navlara hazırlanıyorlar. Daha da önemli-
si yeterli kültürel ve sosyal sermayeye sa-
hip olmadığı için SBS’nin önemini kavra-
yamayan bir ailenin 12 yaşındaki çocuğu, 
kendisi ile aynı zeka ve performansta ama 
ailesi yeterli kültürel sermayeye sahip bir 
çocuğa nazaran dezavantajlı konumda. 12 
yaşındaki çocuğun ya da ailenin ihmali, 
sadece pedagojik değil aynı zamanda top-
lumumuzda alışık olmadığımız sorunlara 
neden oluyor: Tabakalaşan toplum ve ol-
dukça erken seleksiyon!

Neler Yapılmalı?

Üniversiteye	girişteki	başarıyı,	AOBP’nin,	
dolayısıyla öğrencinin 12 yaşından itiba-
renki başarısının ve kazandığı lisenin be-
lirlemesi, telafisi olmayan ve derhal terk 
edilmesi gereken oldukça ilkel bir uygula-
ma. 2006 yılında yapılan 17. Milli Eğitim 
Şûrası’nda alınan AOBP’nin kaldırılması 
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ve bu amaçla olgunluk sınavlarının kulla-
nılması kararının tartışılması ve geliştiril-
mesi gerekiyor. Alternatif olarak, öğren-
cilerin lise notlarının daha nesnel bir şe-
kilde üniversite giriş sistemine dâhil edil-
mesi için MEB ve YÖK birlikte çalışma-
lı. Yeni üniversite giriş sisteminin ve or-
taöğretime geçiş sisteminin eğitim sistemi 
üzerindeki etkileri, MEB tarafından ya-
kından izlenmeli. İlköğretimden ortaöğ-
retime geçiş üzerindeki baskıyı azaltmak 

için AOBP’nin kaldırılmasına paralel ola-
rak, lise türleri arasındaki farklar MEB ta-
rafından	azaltılmalı.	Üniversite	giriş	siste-
mi, birkaç ölçme değerlendirme uzmanı-
nı ilgilendiren teknik bir mesele olmaktan 
ziyade, yükseköğretim mezunlarına tanı-
nan ayrıcalıklardan kimlerin faydalan-
dıkları yahut dışlandıkları sorunu olduğu 
için herkesi ilgilendiriyor 

Anlayış, Mayıs 2010

m i l l i  e ğ i t i m d e  s b s  d ü z e n l e m e s i



400

h a z i r a n  1 0

SETA YORUM

Ortaöğretime Geçişin 
Yeniden Düzenlenmesi 

Stresle Gelen Stresle Gider: Orta-
öğretimin ve Ortaöğretime Geçi-
şin Yeniden Düzenlenmesi
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 28 
Haziran Pazartesi günü, ortaöğretime geçiş 
sistemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflar-
da uygulanan Seviye Belirleme Sınavları-
nın kademeli olarak kaldıracağı ve bundan 
sonra sadece sekizinci sınıf sonunda bir 
tane Seviye Belirleme Sınavı (SBS) uygula-
nacağı belirtildi. Bundan sonra sekizinci sı-
nıf sonrasında uygulanacak olan SBS’nin, 
2008 öncesinde uygulanan Ortaöğretim 
Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sınavı (OKS)’nın aynısı olmadığı da belir-
tilmiştir. OKS’de öğrenciler altıncı, yedinci 
ve sekizinci sınıf müfredatlarından sorum-
lu olurken, yeni uygulanacak SBS’de öğ-
renciler sadece sekizinci sınıf müfredatın-
dan sorumlu olacaklardır. Yeni uygulana-
cak sistemde, SBS’nin ortaöğretime yerleş-
tirmede %70 oranında, altıncı, yedinci ve 
sekizinci sınıf not ortalamalarının ise %30 
oranında etkili olması kararlaştırılmıştır.

OKS’den SBS’lere

2007 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, OKS’yi 
kaldırma kararının temel gerekçesi olarak, 

Üniversiteler ve programlar arasındaki açık hiyerarşik yapının esnetilmesi 
adına, özellikle daha az tercih edilen üniversiteler ve bölümler, kendilerini 
toplumun beklentilerine göre güncellemelidir.

BEKİR  S. GÜR, ZAFER ÇELİK



401

yenilenen müfredatın farklı bir ölçme ve 
değerlendirme yaklaşımını gerektirdiğini 
vurgulamıştır. Ayrıca OKS’nin neden ol-
duğu ve dolayısıyla yeni sistemin çözmesi 
beklenen sorunlar şu şekilde sıralanmıştır: 
OKS öğrencileri sadece sınava hazırlamak-
ta fakat hayata hazırlamamaktadır; OKS 
sadece sonucu ölçmekte ve süreci değer-
lendirmemektedir; OKS sınavda sorulma-
yan dersleri önemsizleştirmektedir; OKS 
tek oturumda gerçekleştirildiği için öğren-
ci ve veli için ciddi bir stres kaynağı olmak-
ta ve okul disiplinini olumsuz etkilemekte-
dir. Dahası, aileye ek mali yük getirdiği ve 
öğrencileri okul dışı kaynaklara (dershane, 
vs.) yönlendirdiği belirtilmiştir.
Daha önce yayınladığımız Milli Eği-
tim Sistemi: Yapısal Sorunlar ve Öneri-
ler (SETA, 2009) başlıklı raporda dile ge-
tirdiğimiz üzere, yeni müfredatın roman-
tik ve “mesiyanik/kurtarıcı” dili kullanıla-
rak, OKS’nin kaldırılmasına ve yeni sınav 
sistemine (SBS’leri) gereğinden fazla an-
lam ve sorumluluk yüklenmiştir. Bakan-
lık yeni sınav sistemini, yıllardır birikmiş 
sorunları adeta bir çırpıda çözebilecek si-
hirli bir formül olarak sunmuştur. SBS’ler 
henüz bir devir yapmışken yani altıncı, ye-
dinci ve sınıfın tümünde sadece bir kez uy-
gulanmışken, 2010 yılı itibariyle SBS’lerin 
kaldırılıp yerine sadece sekizinci sınıf için 
tek SBS’nin uygulanacağı kararının alın-
mış olması, Bakanlığın 2007’deki yaklaşı-
mın gerçekçi olmadığının bir kanıtıdır.

Tek SBS Uygulaması

Ortaöğretime geçiş için sınavın sadece son 
sınıfta uygulanacak olması ve sadece son 
sınıf müfredatının sorulacak olması, daha 
erken yaşlarda okul dışı kaynaklara yönel-
meyi doğal olarak azaltacaktır. Bu yönüy-
le karar, hedefine ulaşabilir ve çocuklar en 

azından altıncı ve yedinci sınıflarda kendi-
lerine daha fazla zaman ayırma fırsatı bu-
lacaklardır. Sadece sekizinci sınıfta uygula-
nacak olan SBS’nin diğer olumlu bir yanı, 
yukarıda işaret ettiğimiz üzere, altıncı sı-
nıfta sınav yapılmasının sekizinci sınıfta 
sınav yapılmasına göre daha fazla eşitsiz-
lik riski taşımasıdır. Bakanlığın açıklama-
sında yer almayan ancak bizce öğrencilerin 
yaşadığı stresten daha önemli olan husus, 
budur. Bu yönüyle de yeni alınan karar, ol-
dukça olumludur. Bir başka ifadeyle, ço-
cuklarının eğitim kaderlerinin 12 yaş yeri-
ne 14 yaşlarında belirlenmesi, daha iyidir.

Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan de-
ğişikliklerde temelde gözden kaçırılan hu-
sus, öğrencilerin ve ailelerin yaşadığı stre-
sin kaynağı, sınavların varlığı değil, sınav-
lar sonucunda yerleşilen lisenin öğrenci-
nin eğitim hayatında belirleyici olmasıdır. 
Dolayısıyla sorun, temelde, ortaöğretim 
sistemindeki bir takım uygulamalardır. 
Bakanlık da bu gerçeğin farkında olduğu 
için, ortaöğretime geçişteki düzenlemeler-
le birlikte ortaöğretimde de bir takım dü-

m i l l i  e ğ i t i m d e  s b s  d ü z e n l e m e s i
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zenlemelere gitmiştir. Bütün genel liselerin 
Anadolu ve meslek liselerine dönüştürül-
mesi düzenlemesini ele almadan önce, bu-
gün ortaöğretim sistemini darboğaza sü-
rükleyen nedenleri ele alalım. Ayrıca aşa-
ğıda değineceğimiz üzere, Bakanlığın göz-
den kaçırdığı bir diğer husus, ilköğretimde 
verilen eğitimin niteliğinin ortaöğretimde-
ki yapılanmayı etkilemesidir.

Liseler Arası Hiyerarşi 

Bugün ortaöğretime geçiş sınavında yaşa-
nan stresin kaynağı, iyi bir lise kazanma-
nın öğrencinin eğitim hayatı üzerinde be-
lirleyici görülmesidir. Ailelerin ve öğren-
cilerin ortaöğretime geçişe atfettikleri bu 
önem, asla sanal bir algı olarak değerlen-
dirilmemelidir. Bu görüşün oldukça so-
mut iki dayanağı vardır. Birincisi, öğrenci 
seçme sistemi dolayısıyla liseler arası başa-
rı hiyerarşisi kurulmaktadır. Böylece daha 
başarılı öğrenciler belli liselere toplan-
maktadırlar ve aileler bu okullarda eğiti-
me daha uygun bir ortam olduğunu gözle-
mektedirler. Aileleri okul tercihine iten en 
önemli neden, ilköğretimin sonunda öğ-
renci seviyeleri arasında çok önemli farklı-
lıklar olmasıdır. Bir başka ifadeyle, ilköğre-
tim diploması, öğrencilerin asgari bir stan-
dartta öğrenme hedeflerine kavuştuklarını 
göstermemektedir. Aralarında önemli se-
viye farkları olan bütün ilköğretim mezun-

larını, aynı lise sınıfına koymak ne öğren-
ci, ne öğretmen ne de veli tarafından isten-
mektedir. İkincisi üniversite giriş sistemin-
de uygulanan mevcut Ağırlıklı Ortaöğre-
tim Başarı Puanı (AOBP) uygulaması, iyi 
bir liseye giden öğrencileri üniversite giriş 
sınavında ödüllendirmektedir. Şimdi bir-
biriyle ilişkili bu iki etkeni ele alalım.
Birinci olarak, ortaöğrenimin yapılanma-
sı ve öğrenci seçme sistemi, liseler arası hi-
yerarşiyi pekiştirmektedir. Türkiye’de bu-
gün yaklaşık 70 tür lise bulunmaktadır. Bu 
okul türleri altı genel müdürlüğe bağlı ola-
rak çalışmaktadır. Türkiye’de okullar ara-
sı hiyerarşinin en temel nedeni farklı okul 
türlerinin varlığından çok, farklı türde-
ki okullara öğrencilerin seçilerek ve sıra-
lanma sonucu alınmasıdır. Öğrenciler, sı-
nav sonuçlarında aldıkları puanlara göre, 
liseler arasında tercih yapmaktadır. Örne-
ğin, ilk 500’de yer alan bir öğrenci Anka-
ra Fen ve Galatasaray lisesi gibi okulları, ilk 
1000’deki öğrenciler ise İstanbul lisesi gibi 
okulları tercih etmektedir. Yıllardır öğren-
cilerin tercih eğilimi bu şekilde devam et-
mektedir.
İkinci olarak, hiyerarşinin hem bir belir-
leyicisi hem de bir sonucu, üniversite gi-
riş sisteminde uygulanan AOBP’dir. Yıl-
lar içerisinde çeşitli değişikliğe uğrayan 
ve halen uygulanan AOBP yalnızca giriş 
sisteminde değil, tüm milli eğitim sistemi 
üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye sa-
hiptir. AOBP sayesinde üniversite sınavı-
na giren bir öğrencinin okul başarısı do-
layısıyla elde ettiği puan, okulun giriş sı-
navında sergilediği total başarı tarafından 
belirlenmektedir. Yani, bir öğrencinin ba-
şarısı, o yıl okulunda sınava giren tüm öğ-
rencilerin ortalama başarısı tarafından 
belirlenmektedir. Somutlaştırırsak, aynı 
diploma notuna sahip bir fen lisesi öğ-
rencisi ile bir genel lise öğrencisi arasında 

İlköğretim mezuniyetinin anlam-
lı hale getirilmesi ve böylece lise-
ye giden bütün öğrencilerinin se-
viyelerinin artırılması, hangi lise-
de okunacağı konusunda yaşa-
nan baskıyı azaltacaktır.”

“  
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ciddi bir puan farkı oluşmaktadır. AOBP 
dolayısıyla daha seçkin okullara giden öğ-
renciler üniversite giriş sınavında “doğal 
olarak” daha başarı olmaktadırlar çünkü 
bu okullardaki öğrencilerin ortalama ba-
şarısı yüksektir. Bu sistem, bireysel başa-
rıyı adeta anlamsızlaştırmakta ve okul ba-
şarısını öne çıkarmaktadır.
AOBP, SBS’lerin ortaya çıkması ile birlik-
te çok daha açık bir soruna neden olma-
ya başlamıştı. Artık üniversiteye giriş pu-
anı, bir çocuğun 12 yaşındaki performan-
sı ile belirlenmektedir. Çünkü 12 yaşın-
daki öğrencilerin SBS puanı, hangi lisede 
okuyacağını belirlemekte ve belirlenen bu 
lise ise öğrencinin AOBP’sini ve dolayısıy-
la üniversite giriş puanını doğrudan belir-
lemektedir!

Ortaöğretimin Yeniden 
Düzenlenmesi

Çubukçu, orta öğretimde gerçekleştirile-
cek yeniden yapılanma ile gelecek yıllar 
içerisinde genel liselerin tamamının Ana-
dolu Liselerine ve Meslek Liselerine dö-
nüştürüleceğini, okullar arası niteliksel 
farklılıkların bu şekilde ortadan kaldırıla-
cağını, okul çeşitliliğinin de en aza indiri-
leceğini bildirdi. Bu açıklamalardan anla-
şıldığı kadarıyla Çubukçu’nun beklenti-
si, liselerin Anadolu liselerine dönüştürül-
mesinin kendi başına ortaöğretim kurum-
ları arasındaki kalite farkını ortadan kal-
dırmasıdır. Bakan Çubukçu “liselerimizin 
tamamının Anadolu liselerine dönüştü-
rülmesinden sonra ortaöğretime herhan-
gi bir şekilde sınav sistemiyle geçiş olma-
yacak, okul başarı sistemiyle geçiş olacak” 
diyerek, önümüzdeki yıllarda sınav mer-
kezli sistemden çıkışı işaret etmiştir. Zaten 
Çubukçu, 29 Haziran 2010’da yaptığı bir 
açıklamada dört yıl içerisinde bütün lise-

lerin Anadolu liselerine dönüştürüleceğini 
ve bundan sonra sınavların kaldırılacağını 
ifade etmiştir.

Stresle Yaşamayı Öğrenmek

Bundan üç yıl önce aynı kaygılar ile orta-
öğrenime geçiş sisteminin değiştirilme-
si ve aynı kaygıların ifadesi ile üç yıl son-
ra tekrar sistemde bir değişikliğe gidilme-
si, aynı hükümetin iki farklı eğitim bakanı 
tarafından aynı gerekçelerin telaffuz edil-
mesi hayli ironik bir durumdur. Bu du-
rum, Bakanlığın politika yapım sürecinin 
ne kadar zayıf olduğunu ortaya koymakta-
dır. Dahası, aynı gerekçelerin birbirine zıt 
iki kararda da kullanılması, bu gerekçeler-
le hareket etmenin en azından sorunlu ol-
duğunu	açıkça	ortaya	koymaktadır.	Üç	yıl	
önce, sınav sisteminde yapılan bir değişik-
liğin eğitim sisteminde birçok sorunu çöz-
mesi gibi aşırı bir beklenti içine girilmiş-
ti. Benzer şekilde, bugün alınan kararlar ile 
eğitim sisteminin sorunlarının bir kısmı-
nın çözülmesi beklenmektedir. SBS’lerin 
teke indirgenmesi, elbette ki, ilköğretim 
sistemini biraz daha rahatlatacaktır. Ancak 
ortaöğrenime (dolayısıyla hem ilköğreti-
me hem de yükseköğretime) ilişkin yapı-
sal sorunlar ve sorunların kaynağı iyi ana-
liz edilmediği sürece yapılacak değişiklik-
lerin, eğitim sistemine ilişkin kronik so-
runları çözmesi beklenemez.

MEB, Yönlendirme!

05.06.2010 tarihli genel liselerin Anadolu 
liselerine dönüştürülmesine ilişkin genel-
geye göre kimi liseler Anadolu liselerine 
dönüştürülürken kimileri meslek liselerine 
dönüştürülecektir. Ancak genelgedeki asıl 
sorun, belirli bir bölge için tanımlanmış 
Anadolu lisesine girmeyen ancak mesleki 
eğitime gitmek istemeyen bir öğrencinin 
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ne yapacağı konusundaki durumdur. Çün-
kü genelgenin de işaret ettiği üzere Ana-
dolu liseleri belirli bir kontenjan çerçeve-
sinde öğrenci almaktadır. Burada tehlike-
li olan, genelgenin dördüncü maddesinde 
işaret edilen “Anadolu lisesine dönüştürü-
len okullar dışında kalan genel liselerin bi-
naları ile her türlü müştemilatı, okuma ar-
zusunda olan öğrencilerin, örgün eğitimin 
dışında bırakılmaması için valiliklerce uy-
gun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarının hizmetine sunulacak, böyle-
ce mesleki eğitime daha çok öğrenci akı-
şı sağlanacak” şeklindeki ibaredir. Genel-
ge açıkça bazı öğrencilerin istekleri dışın-
da dahi olsa bir yönlendirmeye tabi olaca-
ğına işaret etmektedir!

Bundan Sonra Neler Yapılmalı?
1. İlköğretimi ve ilköğretim diplomasini 
anlamlı hale getirmek için çocukların te-
mel bilgi ve becerileri kazanarak mezu-
niyetlerinin sağlanması gerekir. Bu ko-
nuda her sınıf düzeyinde öğrencilerin sa-
hip olması gereken temel bilgi ve becerile-
rin tanımlanması ve öğrencilerin bu düze-
ye ulaşması için eksiklik giderici çalışma-
lar yapılmalıdır. İlköğretim mezuniyeti-
nin anlamlı hale getirilmesi ve böylece li-
seye giden bütün öğrencilerinin seviyeleri-
nin artırılması, hangi lisede okunacağı ko-
nusunda yaşanan baskıyı azaltacaktır.
2. Ortaöğrenimdeki hiyerarşiyi esnetmek 
ve ilköğretimi aşırı baskı ve rekabetçi bir 
yapıdan kurtarmak için AOBP uygulama-
sından derhal vazgeçilmelidir. Milli Eği-

tim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu, 
AOBP uygulamasının yerine konulacak 
ve lise başarısını üniversiteye girişte yansı-
tacak bir uygulama üzerinde çalışmalıdır. 
Örneğin, lise bitirme veyahut olgunluk sı-
navı uygulamasının başlatılması ve üniver-
site giriş için eleme niteliğinde kullanılma-
sı üzerinde tartışılmalıdır.
3.	Üniversiteler	 ve	 programlar	 arasındaki	
açık hiyerarşik yapının esnetilmesi adına, 
özellikle daha az tercih edilen üniversiteler 
ve bölümler, kendilerini toplumun beklen-
tilerine göre güncellemeli ve böylece me-
zunlarının istihdam edilebilirliklerini ar-
tırmalıdırlar.
4. Bakanlık, genel liselerin Anadolu lisele-
rine dönüştürülmesinin, öğrenci seçimin-
den, öğretmen seçimi ve rejimine, bu deği-
şikliğin okulları ve çevresini, öğrenci ve ai-
leleri nasıl etkileyeceğini iyi analiz etmeli-
dir. Sınavla ve sıralama ile öğrenci alındı-
ğı takdirde tüm taraflar üzerindeki maliye-
ti hesaba katılmalıdır. Dahası, bu karar, sa-
dece bazı liselerin Anadolu liselerine çev-
rilmesi anlamına gelmemekte, tüm ortaöğ-
renimin yönetim, finansman, personel ve 
öğrenci açısından dönüştürülmesi anlamı-
na gelmektedir. Anadolu lisesi statüsünde 
öğrenci alan ve köklü geleneğe sahip Gala-
tasaray, İstanbul ve Kabataş lisesi gibi lise-
ler, sınav kaldırıldığında nasıl öğrenci ala-
caklardır?
5. İsteyen hiçbir öğrenci, akademik eği-
timden mahrum bırakılmamalıdır. Do-
layısıyla, yönlendirme, bir tür zorlama-
ya dönüşmemelidir. Eğer Anadolu lise-
leri kontenjan temelinde öğrenci alacak-
sa, Anadolu lisesine gidemeyen öğrenci-
ler zorunlu olarak meslek lisesine mi gi-
decekler? Bu öğrencileri meslek lisesine 
gitmeye zorlamak, yeni bir katsayı ve kast 
sistemi doğurmaz mı? 

30 Haziran 2010

İsteyen hiçbir öğrenci, akademik 
eğitimden mahrum bırakılmama-
lıdır. Dolayısıyla, yönlendirme, bir 
tür zorlamaya dönüşmemelidir.”

“  
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28 Şubat 1997’de Refah Partisi’nin post-modern bir darbe ile hükümetten çekilmesi ve 
sonrasında laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tara-
fından kapatılması, demokratikleşen Türkiye’de laiklik ve İslam’ın birlikte barınıp barına-
mayacağı tartışmalarını doğuran en somut olaylardan biri oldu. SETA Vakfı’nın Ankara’da 
düzenlediği konferansta San Diego State University Öğretim Üyesi Ahmet Kuru, ABD, 
Fransa ve Türkiye örneklerinden hareketle devlet politikaları çerçevesinde laiklik ve din 
uygulamalarını ele aldı. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren irticanın odağı olmaktan çok 
orta sınıf Anadolu insanını temsil eden muhafazakâr demokrat bir parti olduğu ifade edi-
lirken, laik devlet ile muhafazakâr toplumu buluşturduğu görüşü dillendirildi.

SETA YORUM

Türkiye’de ‘Siyasal İslam’ 
ve Siyasal İmkan
Bütün eksiklerine karşın AK Parti, çevreden merkeze gelen muhafazakâr 
orta sınıf Anadolu halkının yönetime katılma iddiasını (ve hatta inadını) yan-
sıtmaktadır.

HAKAN ÇOPUR

Modern paradigma içinde belki de en çok 
tartışılan kavramlar, bir biçimde din ile 
ilişkisi olan kavramlar olageldi. Zira mo-
dern sosyolojinin, dinin toplumsal hayat-
tan yavaşça çekileceği öngörüsünün rafa 
kaldırılmasından bu yana epeyce zaman 
geçti. Artık kendini farklı formlarda orta-
ya koyan din-siyaset ilişkisi, gerek siyaset 
biliminin gerekse sosyolojinin ana akım 
birçok tartışmasına kaynaklık ediyor. Te-
peden inmeci ve hızlı bir modernleş-

me süreci yaşayan, bununla birlikte mo-
dernleşmenin Batılılaşma ile aynı anlama 
geldiği ülkemizde de din-siyaset ilişkile-
ri hiçbir zaman ateşi sönmeyen bir tartış-
ma alanı olarak algılandı. Bu bağlamda 
AK Parti iktidarı ile gündeme gelen bir-
çok tartışmanın aslında yeni tartışmalar 
olmadığını da kabul etmek gerekir. 

Mücahit Küçükyılmaz’ın kaleme aldı-
ğı “Türkiye’de Siyasal Katılım: Tek Parti-
den AK Parti’ye Siyasal İslam ve Demokra-
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si Tartışmaları” adlı kitap, diğer bütün geti-
rileri/tartışmaları bir yana, Türkiye’deki si-
yasal katılıma ve demokratik gelişime en 
ciddi katkı yapan unsurun siyasal İslam ol-
duğu iddiasıyla Türk düşünce hayatında-
ki çok önemli bir sorunsala dikkat çekiyor.
Kitabın en önemli ana tezlerinden biri 
olan, “Türkiye’deki siyasal katılıma ve de-
mokratik gelişime en ciddi katkı yapan 
unsurun dindar siyasetçiler olduğu” id-
diasını, yukarıdaki modern sosyolojinin 
yanılgısı temelinde yeniden düşünmek/
ele almak mümkündür. Zira hayatın hiç-
bir alanından geri çekilmediği (ya da baş-
ka bir ifadeyle dışlanamadığı) gibi siya-
sal arenadan da İslam’ın geri çekilmediği 
bir yüzyıl yaşandı bu coğrafyada. Nasıl ta-
nımlanırsa tanımlansın Anadolu coğraf-
yasının mayasındaki ruh, kendini bu top-
raklara bağlı bildiği kadar Müslümanlığa 
da bağlı bildi. 
Dolayısıyla kamusal tüm alanlar kendi-
ne kapalı olduğu zaman dahi (siyasal alan 
dâhil) kendi varlığını ifade etmenin bir yo-
lunu aradı. Tek Parti döneminin ardın-
dan Menderes’in, Milli Görüş söylemin-
deki çekiciliğiyle Erbakan’ın, Amerikancı-
lık ithamlarına rağmen muhafazakâr kim-
liğiyle Özal’ın ve nihayet AK Parti deneyi-
miyle Erdoğan’ın halktan bu kadar tevec-
cüh görmesini sadece ekonomik ya da si-
yasal sebeplerle açıklamak yetersiz ola-
caktır. Bu bakımdan dini referanslara, az 
ya da çok, vurgu yapan siyasal oluşumla-
rın daha muteber olduğu bir ülkede siya-
setin doğasını bu zeminde yeniden düşün-
mek gerekir. Hatta bu cümleye bir döne-
min Demirel’ini dahi katmak mümkün-
dür. Burada, Türkiye’de üzerinde bir mu-
tabakat olmadığı için, ayrıca tartışılması 
gerektiğine inandığım ve bu metinde tar-
tışmasına girmediğim iki temel soruya da 
dikkat çekmek istiyorum: (i) “Siyasal İs-
lam” kavramı neye tekabül etmektedir ve 
nasıl anlaşılmalıdır; (ii) Türkiye’de “siya-
sal İslam” (örneğin sağcı siyasette) ne öl-

çüde araçsal olarak kullanılmıştır? Esasın-
da aynı tartışmalar laiklik, demokrasi, si-
vil toplum ve ulusal kimlik gibi birçok te-
mel kavram üzerinde de yapılmaktadır ve 
bu konularda varılacak mutabakatlar ülke-
nin ciddi kazanımları olacaktır.

İslam’ın kendini ifade imkanı
Oryantalist aklın tezgâhından geçmiş her 
literatürde İslam ile demokrasi birbiri-
ne uzak, Müslümanlık ile otokrasi/oli-
garşi de birbirine yakın kavram çiftle-
ri olarak sunuldu/kullanıldı. Bu pencere-
den bakınca din-siyaset ilişkisi zeminin-
de İslam’ın ürettiği sonuç ya Ortadoğu 
ülkelerinde olduğu gibi otokratik/oligar-
şik yönetimler ya da anti-demokratik uy-
gulamaların “normal” görüldüğü “İslam 
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Cumhuriyetleri”nden ibaret gibi algılanı-
yor. Bu durumu, siyasal İslam tecrübesine 
dair ortaya çıkan gerçekliğin tamamı gibi 
sunmak ve İslam ile demokrasinin bağ-
daşamayacağını savunmak, örneğin, Türk 
halkının veya Filistin halkının demokrasi 
mücadelesine haksızlık olurdu. Türk siya-
sal yaşamını birçok Batılı araştırmacı için 
farklı ve ilginç kılan temel olgulardan biri 
de zaten bu değil midir: Çoğunluğu Müs-
lüman bir halkın laik bir Anayasa temelin-
de meşru seçimler yoluyla kendi yönetici-
lerini seçmesi ve demokrasi yolunda mesa-
feler kat etmesi! Bu anlamda Türkiye’deki 
din-siyaset ilişkileri tecrübesi farklı bir bi-
çimde, kendine özgü dinamikleriyle ele 
alınmalı ve ona göre bugünün değerlen-
dirmesi yapılmalıdır.

‘Dindar siyaset’ ve demokrasi
Kitapta sözü edilen “İslam’ın siyasal biçi-
mini çoğu kez demokrasi içinde var ede-
bildiği” ise, hem çok yönlü, hem de tarihsel 
derinliğe sahip bir analizi gerektiriyor. Ör-
neğin, Hz. Peygamber’in vefatından sonra-
ki Dört Halife döneminin siyasal haritasını 
düzenleyen ilke, bugünkü anlamıyla olma-
sa bile, bir seçim yapılması ve yöneticinin 
bu yolla belirlenmesi idi. Ancak sonraki 
birçok dönemde yöneticinin nasıl belirle-
neceği hususunda çok farklı ve hatta aykı-
rı uygulamalara da rastlanmaktadır. Dola-
yısıyla bu savı ilke düzeyinde ele aldığımız-
da şu iki noktayı vurgulamak mümkün: (i) 
İslam doğrudan bir yönetim biçimini da-
yatmadığı ve öz olarak (adalet gibi) temel 
yönetim ilkelerini ortaya koyduğu için bu 
temel ilkeleri temin eden herhangi bir si-
yasal yönetim biçiminin kabul görmesi 
mümkündür, buna demokrasi de dâhildir. 
Yani İslam, (adil bir yönetim anlayışına da-
yanan) demokrasi ile pekâlâ bağdaşabilir. 
Dolayısıyla İslam ile demokrasinin bağ-
daşıp bağdaşmayacağını sorgulayanların 
önce İslam’ın siyasal aklını ve demokrasi-

nin temel yapıtaşlarını mütalaa etmeleri 
gerekmektedir. Ancak Türkiye’de bu mü-
talaalar maalesef çok az yapılmakta, haya-
ti kavram ve olgular klişeler/kalıplar üze-
rinden değerlendirilmekte ve toptancı bir 
yaklaşımla “İslam demokrasi ile bağdaş-
maz” denmektedir. (ii) Müslüman kişile-
rin/toplumların tarih içinde baskıcı yö-
netim biçimlerini uygulamış olmalarını 
İslam’a mal etmek kabul edilemez; zira bu 
şekilde bakıldığında “ilke” ile “pratik” ara-
sındaki anlam bağı yanlış kurulmuş olur. 
İlke/yasa/değer olarak ortaya konulmuş 
herhangi bir sabitenin pratikteki uygula-
ma sorunları o ilkeyi ortadan kaldırma-
yacağı gibi esasında o ilkeye zarar da ver-
mez. Bu bakımdan gelenek içerisinde za-
manla ortaya çıkan tarihsel pratiklerdeki 
birçok yanlış uygulamayı örnek göstere-
rek İslam’ın demokrasi ile bağdaş(a)maya-
cağını iddia etmek, ilkeyi/değeri değişken 
pratiğe feda etmek demektir. Bu durumda 
yasa koymaya hiç gerek yoktur, nasılsa onu 
çiğneyenler çıkacaktır.
Kitabın bir diğer temel tezi de, “Türkiye’de 
toplumun, kendisini merkezin uzağında 
hisseden geniş bir kesimi, DP ve AP gibi 
muhafazakâr; MNP, MSP, RP gibi İslam-
cı hareketler ve her iki ideolojinin zım-
ni sentezi gibi duran AK Parti üzerinden 
Ankara’daki yönetim süreçlerine katılma 
imkânı buldu” şeklinde formüle edilebilir. 
Bu açıklama, Türk siyasi yaşamının bugü-
nünü anlamaya yönelik çok önemli bir ar-
gümandır. Eğer gerçekten de AK Parti’yi, 
DP, AP, ANAP gibi muhafazakâr ve MNP, 
MSP, RP gibi İslamcı unsurların geniş bir 
tabanda zımnen bir araya gelmesiyle şe-
killenen bir parti olarak kodlamak yerinde 
ise o zaman bu sentezin neden doğal ola-
rak demokrat olması gerektiğine de işa-
ret edilmiş olur. Çünkü adı geçen siyasal 
akımların hepsi de halkın teveccühünü 
kazanmasına rağmen, Türkiye’deki oligar-
şik asker-sivil bürokrasinin gazabına uğra-
mıştır. 
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Secularism and State Policies toward Religion: The United 
States, France, and Turkey
SETA olarak 03.06.2010 tarihinde düzenlemiş olduğumuz 
“Secularism and State Policies toward Religion: The 
United States, France, and Turkey” başlıklı panele Talip 
Küçükcan (SETA) oturum başkanlığı yapmış, San Diego 
Devlet Üniversitesi’nden Ahmet T. Kuru konuşmacı olarak 
katılmıştır. Öncelikle sekülerizmden ne anlaşılması gerektiği 
üzerinde duran Kuru, belirli kriterlerin ışığı altında Türkiye, 
ABD ve Fransa’daki seküler yapıları karşılaştırmalı olarak 
tahlil etmiştir. Bu çerçevede ABD’de pasif sekülerizm 
(passive secularism) mevcut iken Türkiye ve Fransa’da 
kendini daha çok hissettiren ve aktif bir seküler yapının 
(assertive secularism) olduğunu anlattı. Ahmet Kuru, ABD’de dini sembollerin kamuoyunda daha 
görünür olmasına rağmen Fransa’da bu konuda daha fazla tartışma olduğu, ancak en çok Türkiye’de 
kamusal alanda dini sembollerin görünürlüğünün düşük olduğunu vurguladı. Bu ülkelerin arasındaki 
farkların temelde ideolojilerinden kaynaklandığını ve bu ideolojik yapılarının da temelde eski rejim 
(ancien regime) ile olan ilişkine göre şekillendiğini anlatan Kuru, Türkiye’de son dönemde kısmen de 
olsa katı seküler yapının daha ılımlı bir hale gelmeye başladığına işaret etti. Kuru’ya göre buradaki en 
önemli ilişkin demokratikleşme ile seküler yapının daha ılımlı bir hal alması arasındaki ilişkidir ve Türkiye 
bu bakımdan son dönemde birtakım olumlu adımlar atmaktadır.
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Historical Roots of Modernisation in Turkey 
On Thursday, June 24th the SETA Foundation 
of Washington’s Young Scholars on Turkey 
program, a series jointly sponsored by the SETA 
Foundation and the Institute of Turkish Studies 
at Georgetown, hosted scholar Serdar Poyraz for 
a presentation and discussion on “Historical and 
Philosophical Roots of Modernization in Turkey.” 
Poyraz primarily focused on the theoretical 
framework of his doctoral dissertation, 
explaining such terms as “cultural authenticity” 
and “defensive developmentalism”. “Defensive 
developmentalism” is described as a society or 
government strengthening in the face of external threats, or influence, and managing internal resources 
within the state, and the public, he asserted.  Poyraz went on to suggest that the intellectual elite of the 
period of late Ottoman Empire, did want to modernize, and yearned for “cultural authenticity”, but they 
wanted to modernize on their own terms. Europe and the West may have thought the idea of Turkey 
modernization was abstract, but for the modernizers of Turkey of that day it was seen as a concrete 
reality. Poyraz’ central argument was that the division between ‘modernizers’ and ‘traditionalists’, voiced 
strongly by historians such as Bernard Lewis, is mistaken: For both westernizers and conservatives, a 
modernization of the Ottoman Empire was essential and without alternatives. Thus, the dispute was 
not about the value of modernization itself, but about the proper formulation of modernity in a non-
European way. Whereas the westernizers argued for a full-scale adoption of western modernity, the 
traditionalists aimed to selectively adopt and utilize the material factors of European modernity.   “Turkey 
today is at the edge of a profound change”, Poyraz said.  The old guard of the early Turkish republic has 
lost much of its power and a new elite is in formation. However, the question how this elite is going to 
shape Turkey in the future, still remains unanswered. Even though the new elite shows a democratic 
potential that has not been present before, it is yet unclear, which values it is going to represent. Despite 
their many differences, the so-called traditionalists and modernizers in today’s Turkey still speak a 
common language - and that language is nationalism. The national narrative, evoked by the experience 
of immediate external threat in the Ottoman Empire, is still important in Turkey, Poyraz posited. However, 
it is increasingly challenged not to become radicalized in the face of the profound economic and political 
changes happening simultaneously. In the end, Poyraz argued, a new globalized and more liberal Turkey 
could emerge and replace the old, ethnic definition of being Turkish, and finally, he said, that democracy 
will inevitably become the common language of Turkey.
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Tek Parti’den AK Parti’ye 
Bu bakımdan AK Parti’nin kendi varlığını 
muhafaza etmesi dahi, Türkiye’de özellikle 
merkeze uzak geniş halk kitlelerinin siya-
sal katılımını en üst düzeyde gerçekleştir-
mesine bağlıdır. Dolayısıyla ülkemizde de-
mokrasinin varlığına ve gücüne bağlıdır; 
belki de AK Parti başından beri bu sebep-
le kendisini “muhafazakâr demokrat” ola-
rak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, bütün 
eksiklerine karşın AK Parti, çevreden mer-
keze gelen muhafazakâr orta sınıf Anado-
lu halkının yönetime katılma iddiasını (ve 
hatta inadını) yansıtmaktadır.
Demokrasi halksız olamayacağına göre, 
Türkiye’de demokrasi mücadelesinin, kit-
le hareketlerinin inisiyatifleriyle anlam 
kazanacağını ifade etmek doğaldır. Top-
lumsal katılımın yeterli düzeyde olma-
dığı durumlarda ne gibi örneklerin orta-
ya çıkabildiğini Terakkiperver Fırka ör-
neğinden ve demokrasiye geçmeyi istedi-
ği halde bunu ömründe göremeyen Mus-
tafa Kemal’in Serbest Fırka’yı kurdurtması 
ve sonrasında bu partinin akıbetinden çı-
karmak mümkündür. Dolayısıyla tepeden 
inmeci bir demokrasi anlayışı daha baştan 
kaybetmeye namzettir ve Türk modernleş-
mesinin tepeden inmeci karakteri sebebiy-
le demokrasinin gelişememesi tam da bu 
nedenle doğaldır. Bu nedenle Türkiye’de, 
Küçükyılmaz’ın ifadesiyle, muhafazakâr, 
dindar veya İslamcı, adı her ne olursa ol-
sun, İslam’ın sosyo-politik bir “imkân” 
olma özelliğini dikkate alan siyasal hare-
ketler halkın yönetime katılımını sağlaya-
rak toplumsal temsil sorununun çözümü-
ne katkıda bulundular. Bunu, “sınıfsız, im-
tiyazsız, kaynaşmış bir millet” olma düstu-
runa bağlayıp sadece Cumhuriyet’in içsel-
leştirme (bir potada eritme) başarısı olarak 
görmek, aynı başarının mesela neden etnik 
Kürt hareketinde gösterilemediği sorusu-
nu doğuracağı için eksik bir analiz olarak 
kalacaktır.

Milli Görüş geleneği üzerinde de önemle 
duran kitap, siyasal İslam’ı Türkiye için bir 
“siyasal imkân” olarak ciddiye almayı öne-
riyor. Bunu yaparken de, Türkiye’deki de-
mokrasi anlayışının siyasal İslam ile karşı-
lıklı bir etkileşime girmesi ve birbirini bes-
leyerek dönüştürmesinin toplumsal ve si-
yasal rüşt açısından ülkeye büyük mesafe 
aldırdığını ve merkezdeki bürokratik yapı-
lanmanın güç kaybetmesi ya da bu etkile-
şime dâhil olması halinde, Türkiye’nin rüş-
tünü gerçek anlamda ispatlayacağını orta-
ya koymayı amaçlıyor.

Zoraki demokrat
Kitabın asıl gövdesini teşkil eden üçüncü 
bölümde, yazarın “Çevreden Gelen ‘Zo-
raki’ Demokrat” olarak tanımladığı Milli 
Görüş Hareketi; Milli Nizam Partisi, Milli 
Selamet Partisi ve Refah Partisi gibi siyasal 
unsurlarıyla, Türkiye’de demokrasinin top-
lumsal nitelik kazanmasına katkısı bağla-
mında ele alınıyor. AK Parti’yi Türkiye’nin 
demokratikleşmesi açısından bir “siya-
sal imkân” olarak gören son bölüm ise, 
içinde bulunduğumuz dönemde İslam-
Demokrasi birlikteliği konusunda siste-
mik bir entegrasyon sürecinin yaşandığını 
savunuyor. Ancak bu entegrasyon süreci-
ni sistemik olarak tanımlamak biraz iddialı 
olabilir; zira hem bunun sistemik olup ol-
madığını değerlendirmek için erken, hem 
de bu entegrasyon sürecinin vermesi gere-
ken daha pek çok imtihan olacaktır.
“Türkiye’de Siyasal Katılım: Tek Partiden 
AK Parti’ye Siyasal İslam ve Demokra-
si Tartışmaları”, Türkiye’de din-siyaset iliş-
kileri ile siyasal katılım ve demokrasi tec-
rübesi, bir korku değil imkân olarak si-
yasal İslam’ın Türkiye için önemi ve AK 
Parti’nin nasıl bir sentez olduğu gibi konu-
larda önemli argümanlar sunarken, ente-
lektüel zeminin bereketini arttıracak yeni 
tartışmalara kapı aralayabilir 
Açık Görüş, 6 Haziran 2010
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Islamic Politics and the Problem of Official Secularism 
SETA’nın 5 Ocak 2010 Salı günü düzenlediği “Siyasal İslam 
ve Resmi Laiklik Anlayışının Sorunları” başlıklı panelde 
konuşan New York New Paltz Devlet Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Ş. İlgü 
Özler, Türkiye’de laiklik anlayışı, siyasal İslam, siyasi elitler 
ve sivil toplum gibi konuları güncel gelişmeler ışığında 
değerlendirdi.
Konuşmasına “din siyasetin bir parçası mıdır, yoksa ondan 
ayrılabilir mi?” sorusuyla başlayan Özler, bazı yazarların 
demokrasilerdeki dâhili unsurların siyasallaşmasını bir 
tehdit olarak gördüklerini belirtti. Hukuk düzeninde 
dinin siyasal hayattaki ifadesini yasaklayan bir düzenin 
antidemokratik olacağını belirten Özler, dini çıkar gruplarının siyasi etkinliğini anlamak için, siyasi 
aktörler ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiler üzerinde durulması gerektiğini söyledi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye’de laiklik, din ve devlet ilişkisini araştırmak için mülakatlar 
gerçekleştiren İlgü Özler, bu kapsamda MÜSİAD, MAZLUMDER, Milli Gençlik Vakfı, Gazeteciler 
ve Yazarlar Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmüş. Bu mülakatlar sırasında bu sivil 
toplum kuruluşlarının AK Parti’yi seküler bir parti olarak gördükleri, AK Parti’den dini anlamda bir 
taleplerinin olmadığını belirten Özler, ancak görüştüğü sivil toplum kuruluşlarının aynı zamanda 
kamusal alanda vatandaşın dini taleplerine alan açılması gerektiği yönünde bir beklentilerinin de 
olduğunu, İmam hatip liseleri, başörtüsü meselesi ve azınlıklar gibi konularda ortak görüşlerin 
dillendirildiğini söyledi.
Türkiye’de laiklik, din ve devlet ilişkilerine de değinen Özler, birçok çağdaş ülkede din ve devlet 
işlerinin birbirinden çok ayrık olmadığına dikkat çekti. Yasal anlamda kendilerini siyasal hayatta 
ifade edemeyenlerin resmi olmayan bir biçimde kendilerine demokrasi içinde sosyal ifade yolları 
bulduklarını belirten Özler, AK Parti hükümetinin demokratik bir çerçevede buna imkân tanıdığını 
söyledi. Din devlet ilişkileri bağlamında Türkiye’de Diyanet örneğinin dikkat çekici bir unsur 
olduğunu belirten Özler, bu kurumun Sünni İslam’ın resmi söyleminin bir yansıması şeklinde 
kamusal alanda belirdiğine dikkat çekti. Özler, Alevilerin bu kurumda yeterince temsil edilmediğini 
de sözlerine ekledi.
Sivil aktörlerin politik partiler kanalıyla siyasete katılım yolları aradığına dikkat çeken Özler, daha 
önce MNP, MSP, RP, FP’nin olduğunu Necmettin Erbakan’ın İslamcı siyasetin önderlerinden biri olarak 
bu anlamda önplana çıktığını söyledi. 28 Şubat örneğini veren Özler, bu süreçte sivil aktörlerin politik 
hayata katılımına müdahale edildiğini ve sivil toplumun kamusal alandan dışlandığını söyledi.
AK Parti’nin kendini muhafazakâr demokrat olarak tanımladığını belirten Özler, AK Parti’nin İslamcı 
bir parti olmadığına dikkat çekti. Birçok ülkede tabandan yükselen din temelli sosyal örgütlenmenin 
varlığına dikkat çeken Özler, AK Parti’nin bu anlamdaki tabanının Anadolu’daki sermayeyle oluşan 
‘muhafazakâr burjuvazi’de bulunabileceğini söyledi. Dinin politik hayattan tamamen çekilmesinin 
beklenmemesi gerektiğinin altını çizen Özler, “dini grupların sistem tarafından dışlanması onları 
radikalleştirir, sağlıklı bir demokrasi için tüm sivil toplum grupları politik sistem içinde kendilerini 
ifade edebilmelidir.” dedi.
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1 TEMMUZ 2010
•	PKK	 tarafından,	 Siirt	 yakınlarındaki	 askeri	 üs	

bölgesine düzenlenen saldırıda, bir üsteğmen, 
bir uzman çavuş ve üç korucu şehit oldu. 12 
PKK’lı ölü ele geçirildi.

•	Suriye’de	beş	kentte	yapılan	operasyonlarda,	PKK	
üyesi olduğu belirtilen 400 kişi gözaltına alındı. 
Suriye, örgüte yardım eden ailelere de sert yaptı-
rım kararı aldı.

•	Alman	 Parlamentosundaki	 cumhurbaşkanlı-
ğı seçimini Başbakan Angela Markel’in adayı 
Christian Wulff kazandı.

•	ABD	 Senatosu,	 Orgeneral	 David	 Petraeus’un,	
Afganistan’daki Amerikan ve NATO Kuvvetleri 
Komutanlığına atanmasını onayladı.

2 TEMMUZ 2010
•	Genelkurmay	Başkanlığından	yapılan	açıklama-

da, Irak’ın kuzeyinde başta Kandil Dağı ve Ha-
kurk bölgesi olmak üzere tespit edilen PKK’ya ait 
hedeflerin, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar 
tarafından dün gece ateş altına alındığı, icra edi-
len hava harekatında hedeflerin isabetle vuruldu-
ğunun gözlendiği bildirildi.

•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	ABD’nin	ku-
ruluş yıldönümü vesilesiyle ABD Büyükelçili-
ğinde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuş-
mada, Irak’tan Afganistan’a, Ortadoğu barışın-
dan NATO’ya kadar ortak bir gündemle çalışma 
yürüttüklerini dile getirerek, bu nedenle Türk-
Amerikan ilişkilerinin sadece ikili ilişki olma ni-
teliğinden çıktığını, çok boyutlu bir perspektife 
oturduğunu söyledi.

•	 İsrail	Başbakanı	Binyamin	Netanyahu	devlet	te-
levizyonundaki söyleşisinde, İsrail’in 31 Mayıs’ta 
Gazze’ye yardım gemilerinden Mavi Marmara’ya 
düzenlediği saldırıyla ilgili olarak “Askerlerimi-
zin neredeyse bir güruh tarafından katledilme-
ye çalışıldığı bir durumda İsrail’in özür dileme-
si mümkün değildir” dedi.

•	ABD	Başkanı	Barack	Obama,	Kongre	tarafından	
onaylanan İran’a yeni yaptırımlar paketini imza-
ladı.

3 TEMMUZ 2010
•	Kırgızistan’da	 referandum	 yoluyla	 cumhurbaş-

kanlığı yetkilerini üstlenen geçici hükümetin 
Başbakanı Roza Otunbayeva, yemin ederek gö-
revine başladı.

4 TEMMUZ 2010
•	Şırnak’ta	güvenlik	güçleriyle	PKK	arasında	çıkan	

çatışmada, 2 PKK’lı öldürüldü, 2 korucu ile 2 si-
vil yaralandı.

•	 Irak	Hükümet	Sözcüsü	Ali	Debbağ	CNN’e	yap-
tığı açıklamada, Kandil’deki PKK güçlerine karşı 

Türkiye’nin ABD ve Irak’la ortak operasyon iste-
ğini değerlendirdi. İstihbarat ve bilgi akışının de-
vam ettiğini belirten Debbağ, “Bölgede polis rolü 
üstlenmeyeceğiz” dedi.

6 TEMMUZ 2010
•	Taraf	gazetesi,	İskenderun	baskından	altı	ay	önce	

askerî üsse saldırı yapılacağı bilgisinin yer aldı-
ğı istihbarat raporlarına göre birliğe otobanın 
bulunduğu taraftan saldırı yapılabileceğinin tüm 
birliklere istihbarat olarak verildiğini iddia etti. 

•	Almanya,	İngiltere,	İspanya,	Fransa	ve	İtalya’nın	
dışişleri bakanları, İsrail’e Gazze Şeridi’nde uygu-
ladığı politikada değişiklik yapma çağrısında bu-
lundu

•	BDP	Genel	 Başkanı	 Selahattin	Demirtaş	 parti-
sinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuş-
mada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker 
Başbuğ’un BDP’nin milletvekillerine yönelik ‘ya 
dağa çıkın ya da verdiğiniz Anayasa yeminine 
sahip çıkın’ sözlerine karşılık “Burası kışla değil, 
biz de sizin askeriniz değiliz, bize emir veremez-
siniz” dedi.  

7 TEMMUZ 2010
•	Anaysa	mahkemesi,	 Anayasa	 değişiklik	 paketi-

nin iptali için açılan davada bazı maddelerin kıs-
mi iptali ile paketin referanduma götürülmesine 
karar verdi.

•	Batman’ın	 Gercüş	 ilçesindeki	 Vergili	 Jandar-
ma Karakoluna düzenlenen saldırıda bir er şehit 
oldu, bir teğmenle 2 asker de yaralandı.

8 TEMMUZ 2010
•	D-8	 Devlet	 ve	 Hükümet	 Başkanları	 Zirvesi	

Nijerya’nın başkenti Abuja’da başladı.
•	TBMM	Başkanı	Mehmet	 Ali	 Şahin	 yaptığı	 ya-

zılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararı-
nı eleştirdi. Başkan Şahin, “Bu yetki gaspı, siyaset 
kurumunun ve parlamentonun itibarını zedele-
yecek ve demokraside zafiyet sorunu yaratacak-
tır” dedi.

•	CHP	Lideri	Kemal	Kılıçdaroğlu,	Anayasa	mah-
kemesinin Anayasa değişiklik paketi hakkında 
verdiği kararın kendilerini tatmin etmediğini be-
lirterek referandumda ‘Hayır’ diyeceklerini açık-
ladı.

•	Hakimler	 ve	 Savcılar	 Yüksek	 Kurulu	 (HSYK)	
Başkanvekili Kadir Özbek, Anayasa Mahkemesi-
nin kısmi iptal kararı ile yaptığı değerlendirme-
de, “İptal ediliyor izlenimi vererek iptal edilme-
miş gibi bir tavır ortaya çıkmıştır. Hükümet ka-
nadının saygıdeğer mensuplarının yüzleri gülü-
yordu. Ben “devletin çatısı çöker” derken kuvvet-
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ler ayrılığı ve hukuk devleti ilkelerini kastetmiş-
tim. O konudaki endişelerimiz devam ediyor” 
dedi.

9 TEMMUZ 2010
•	Avrupa	Konseyi	İşkence	ve	Kötü	Muameleyi	Ön-

leme Komitesi, Abdullah Öcalan’ın mahkumiyet 
koşullarının uluslararası standartlara uygun ol-
duğunu ve tecrit iddialarının geçerli olmadığını 
açıkladı.

10 TEMMUZ 2010
•	Başbakan	 Erdoğan,	 Anayasa	 Mahkemesinin	

açıklamış olduğu kararla ilgili olarak, “Teknik 
açıdan istediğimiz neticeleri vermiş olmamasına 
rağmen, referandumda amaçladığımız hedefi to-
parlayan, kapsayan bir pakettir ve inanıyorum ki 
bir darbe anayasasının ‘ancak bu kadar düzeltile-
bilir’ denileceği bir neticeyle halkımızın huzuru-
na gideceğiz” dedi.

•	BDP	Genel	Başkanı	Selahattin	Demirtaş,	Ağrı’da	
partisinin il teşkilatınca düzenlenen toplantıda 
yaptığı konuşmada, referanduma BDP olarak ka-
tılmayacaklarını söyleyerek, boykot çağrısı yaptı. 

11 TEMMUZ 2010
•	SP	4.	Olağanüstü	Kongresi’nde	genel	başkanlığa	

Numan Kurtulmuş yeniden seçildi.

12 TEMMUZ 2010
•	 İsrail	ordusu,	“Mavi	Marmara”	gemisine	düzen-

lediği ve 9 Türk’ün hayatını kaybettiği baskınla il-
gili ilk soruşturma raporunu açıkladı. Raporda, 
“Operasyonel anlamda ve istihbarat bağlamında 
bazı yanlışlıklar yapıldığı ancak İsrail askerleri-
nin de kendilerini korudukları” savunuldu.

13 TEMMUZ 2010
•	MHP	 lideri	 Bahçeli	 referandum	 oylamasında	

‘Hayır’ diyeceklerini belirterek, “Hayır” kampan-
yası başlattı. 

•	“Türkiye-AB	Bakanlar	Düzeyinde	Siyasi	Diyalog	
Toplantısı” İstanbul’da gerçekleştirildi.

•	BBP	Genel	Başkanı	Yalçın	Topçu	Zaman	gazete-
sine yaptığı açıklamada, referandumda Anayasa 
değişikliğine destek vereceklerini ifade ederek, 
partisinin referandum stratejileri hakkında slo-
ganlarının “24 saat kesintisiz demokrasi için yet-
mez ama evet” şeklinde olacağını açıkladı.

•	TÜSİAD	Başkanı	Ümit	Boyner	Milliyet	gazete-
sine verdiği röportajda, Anayasa Mahkemesinin 
müdahalesine rağmen Anayasa değişikliği pake-
tindeki sorunlu kısımların pakette kaldığını be-
lirterek, “Cumhurbaşkanının yetkilerinin artma-

sı, siyasallaşması, Adalet Bakanı’nın HSYK’da ol-
ması, bu açılardan değişiklik yok” dedi. Boyner 
ayrıca, referandumda “evet” de “hayır” da çıksa 
gündemin “yeni anayasa” olacağını söyledi.

14 TEMMUZ 2010
•	NATO,	 Afganistan’daki	 Uluslararası	 Güven-

lik Destek Gücü (ISAF) kapsamında 1 Kasım 
2009’dan beri Kabil Bölge Komutanlığını yürü-
ten Türkiye’den, 1 Kasım’da süresi dolacak bu gö-
revi 1 yıl daha sürdürmesini istedi.

15 TEMMUZ 2010
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	terörle	müca-

dele başta olmak üzere gündeme ilişkin konular-
da görüş alışverişinde bulunmak için, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kılıçdaroğlu’nun 
TBMM’deki makamında görüştü.

•	Türkiye	 ile	Rusya	Arasında	Akkuyu’da	Nükleer	
Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbir-
liğine İlişkin Anlaşmayı Onaylayan Kanun Tasa-
rısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek ya-
salaştı. 12 Mayısta imzalanan anlaşmaya göre; 
iki ülke; nükleer güç santralinin tasarımı, inşa-
sı, santralin güvenilir şekilde işletilmesi, santral-
de üretilen elektriğin alım-satımı gibi konularda 
iş birliği yapacak.

•	AİHM,	 Abdullah	 Öcalan’ın	 avukatlarının	 Av-
rupa Konseyi Bakanlar Komitesine, Öcalan’ın 
Türkiye’de yargılanma sürecine dair dosyayı 
2005 yılında kapatmasına ilişkin yaptığı başvu-
ruyu reddetti. Gerekçeli kararda, yeniden yar-
gılama prosedürünün, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde yer alan adil yargılanma hakkı 
kapsamına girmediğine hükmedildi.

16 TEMMUZ 2010
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül’ün	 Dış	 Politika	

Danışmanı Büyükelçi Hüseyin Diriöz, NATO 
Savunma Politikası ve Planlamasından Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcılığı görevine seçildi.

•	Avrupa	 Güvenlik	 ve	 İşbirliği	 Teşkilatı	 (AGİT)	
gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı, 
Kazakistan’ın Almatı kentinde başladı.

•	Anayasa	 Mahkemesi,	 Tam	 Gün	 Yasası’nı	 iptal	
etti. Mahkeme öğretim üyesi hekimlerin özel 
muayenehane hakkını iade etti. Hekimler, üni-
versitedeki görevlerini aksatmadan özel muaye-
nehanelerini açabilecek.

17 TEMMUZ 2010
•	Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı	Taner	Yıldız	ve	

beraberindeki heyetin Nahçıvan’ı ziyareti sırasın-
da BOTAŞ ile SOCAR arasında Türkiye ile Nah-
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çıvan arasında bir doğal gaz boru hattı kurulma-
sına ilişkin bir Niyet Beyanı belgesi imzalandı.

18 TEMMUZ 2010
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 İstanbul	

Dolmabahçe’deki Başbakanlık çalışma ofisinde 
“demokratik açılım” süreci kapsamında, kadın 
örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

19 TEMMUZ 2010
•	DİSK	Başkanı	Süleyman	Çelebi	düzenlediği	ba-

sın toplantısında, 12 Eylül 1980 Anayasası’nda 
yürütmenin yargı üzerindeki etkinliğinin bir hu-
kuk devletine göre çok fazla olduğunu, yapıla-
cak referandumda oylanan yeni anayasanın bu 
sakıncaların gidermediğini belirterek, oylamada 
‘hayır’ oyu vereceklerini açıkladı. 

•	 İstanbul	10.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Balyoz	Eylem	
Planı İddianamesi’ni kabul etti. İddianame kap-
samında, Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emek-
li Orgeneral İbrahim Fırtına, Emekli Oramiral 
Özden Örnek’in de aralarında bulunduğu 196 
askeri personel “şüpheli” olarak yer alıyor.

•	Afganistan’ın	kalkınması	ve	geleceğiyle	ilgili	ön-
celiklerin belirlenmesinin amaçlandığı Kabil 
Uluslararası Konferansı 19-21 Temmuz 2010  ta-
rihlerinde Kabil’de gerçekleştirildi.

20 TEMMUZ 2010
•	Genelkurmay	Askeri	Mahkemesi,	“İrticayla	Mü-

cadele Eylem Planı”yla ilgili Albay Dursun Çiçek 
hakkında açılan davayı reddetti. Aynı suçtan İs-
tanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce 
açılmış bir dava olduğunu vurgulayan mahke-
me, bir kişinin aynı eylemden iki ayrı mahkeme-
de yargılanamayacağını bildirdi.

•	Hakkâri’nin	Çukurca	İlçesi’ndeki	Hantepe	Aske-
ri	Üssü’ne	yapılan	PKK	baskınında	7	asker	şehit	
olurken, 8 asker de yaralandı. Van’ın Gürpınar 
ilçesi kırsalındaki operasyonda da 1 asker şehit 
oldu.

21 TEMMUZ 2010
•	Terörle	 Mücadele	 Kanunu’nun	 Bazı	 Maddele-

rinde Değişiklik Öngören Tasarı, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. Yasa ile İnfaz Hâkimliği 
Kanunu’nda da değişiklik yapıldı.

•	PKK’nın	Avrupa’daki	üst	düzey	yöneticileri	ara-
sında bulunan ve kırmızı bültenle aranan Ni-
zamettin Toğuç’un, İtalya Genel Soruşturma ve 
Özel Harekât Birimi DIGOS tarafından düzenle-
nen bir operasyonla yakalandığı açıklandı.

•	Milli	Eğitim	Bakanlığı	ilköğretim	ve	ortaöğretim	
kurumlarında “Haftalık Ders Çizelgeleri”nin ye-

niden düzenlendiğini açıkladı. Yeni çizelgeyle, il-
köğretim kurumlarında haftalık ders saati azal-
tıldı ve serbest etkinlik saati getirildi. Ortaöğre-
tim kurumlarında ise Genel liselerde ve Anado-
lu liselerinde uygulanmakta olan “Fen Bilimle-
ri, Sosyal Bilimler, Türkçe- Matematik ve Yaban-
cı Dil” alanları kaldırıldı ve bunun yerine alanla-
ra yönelimin ÖSYM’nin belirlediği sınav sistemi 
dikkate alınarak seçmeli derslerle yapılacağı be-
lirtildi

22 TEMMUZ 2010
•	6008	 Sayılı	 Terörle	 Mücadele	 Kanunu	 İle	 Bazı	

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
TBMM’de kabul edildi. 

•	TBMM	Başkanı	Mehmet	Ali	Şahin,	TSK	İç	Hiz-
met Kanunu’nun 35. maddesinin değiştirilmesi-
nin olumlu sonuç doğuracağını belirterek, “Şu 
ana kadar değiştirilmemiş olmasını bir eksiklik 
olarak görürüm. Türkiye’de millet iradesini sa-
vunmak ve millet iradesinin yansıdığı parlamen-
tonun hukukunu korumak, herkesin görevidir” 
dedi.

•	BM’ye	 bağlı	 Uluslararası	 Adalet	 Divanı,	
Kosova’nın 2008 yılında tek taraflı ilan ettiği 
Sırbistan’dan ayrılma kararının meşru olduğuna 
hükmetti.

23 TEMMUZ 2010
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Vietnam’ın	
başkenti	 Hanoi’de	 Güneydoğu	 Asya	 Ülke-
leri Birliği (ASEAN) ile ‘Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşması’nı imzaladı. Böylece Türkiye, ASEAN 
ile işbirliği anlaşması yapan 17. ülke oldu.

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 TSK	 İç	 Hiz-
met Yasası’nın 35. maddesine ilişkin olarak, “35. 
maddeyi okursanız, bu madde içinde herhan-
gi bir şekilde Meclis dışı kimseye bir görev ver-
me falan söz konusu değildir. Ancak bu madde 
istismar ediliyor. Herhangi bir şekilde ileride is-
tismara fırsat vermemek için bunun tekrar yazıl-
ması ve düzeltilmesi kanaatindeyim. Meclis açı-
lınca bunu elbirliğiyle hep beraber yapabilirler” 
dedi.

•	 İstanbul	10.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Balyoz	Dar-
be Planı davası kapsamında, aralarında eski kuv-
vet komutanları emekli Oramiral Özden Örnek 
ve emekli Orgeneral İbrahim Fırtına’nın da oldu-
ğu 196 sanıktan 102’si hakkında yakalama kararı 
verdi.

24 TEMMUZ 2010
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 kamuoyunda	

“taş atan çocuklar” olarak da bilinen çocukları da 
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kapsayan, 6008 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”u onayladı.

•	MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli,	anayasa	de-
ğişikliğinin başbakanı Yüce Divan’a gitmekten 
kurtarmak için kurulmuş bir tuzak olduğunu sa-
vunarak, “Bu anayasa değişikliği AK Parti anaya-
sasıdır. Anayasa Mahkemesiyle Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulunda kendine yandaş insanlar 
toplayarak, sermayede kurduğu tahakkümü yar-
gıda kurmaya çalışan bir anlayıştır” dedi.

•	SP	Genel	Başkanı	Numan	Kurtulmuş,	“Biz	top-
yekun bir anayasa değişikliği yapılmasını ister-
dik aslında. Ama bu haliyle bile Anayasa Mah-
kemesinin yapısında, bireysel özgürlükte, sendi-
kal haklarla ilgili bir takım alanlarda ileri adım-
lar içerdiği için biz bu anayasa teklifine ‘evet’ di-
yeceğimizi söyledik” dedi

•	Memur-Sen	 Genel	 Başkanı	 Ahmet	 Gündoğ-
du,12 Eylül’deki referandumun “Egemenlik Ka-
yıtsız Şartsız Milletindir” sözünü hazmedeme-
yenlerle hesaplaşma günü olduğunu belirterek, 
referandumda sendika olarak ‘evet’ oyu verecek-
lerini söyledi.

25 TEMMUZ 2010
•	Wikileaks,	Amerikan	ordusunun	Afganistan	sa-

vaşına ilişkin 2004–2009 yılları arası  belgelerini 
açıklamaya başladı.

•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	Brezilya	Dı-
şişleri Bakanı Celso Amorim ve İran Dışişleri 
Bakan Manuçehr Muttaki ile İstanbul’da düzen-
lediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, 
ABD, Fransa, Rusya ve Uluslararası Atom Ener-
jisi Kurumunun (UAEK) oluşturduğu Viyana 
Grubunun geçen ay gönderdiği mektuba İran’ın 
yanıtını UAEK’ya ileteceğini belirterek, İran’ın 
takas için teknik görüşmelere hazır olduğunu bil-
dirdi.

•	TPAO’nun	 İran’ın	 Güney	 Pars	 Doğalgaz	
Sahası’nda doğalgaz çıkarmak için yürüttüğü 
müzakerelerde hiçbir konuda mutabakat sağla-
namadığı için projeye son verildi. 

•	25-26	Temmuz	2010:	Bursa’nın	İnegöl	İlçesi’nde	
şehiriçi otobüs işletmeciliği yapan Kürt kökenli 
bir grup ile Türk kökenli bir grup arasında çıkan 
kavganın darp ile sonuçlanmasının ardından il-
çede olaylar çıktı. 

26 TEMMUZ 2010
•	Hatay’ın	Dörtyol	İlçesi’nde	polis	aracına	düzen-

lenen silahlı saldırıda 4 polis memuru şehit oldu. 
Olayın ardından, Kürt kökenli vatandaşlara ait ev 
ve işyerleri saldırıya uğradı.

•	AB	 Dışişleri	 Bakanlarının,	 Brüksel’de	 yapılan	
toplantısında, İran’a karşı enerji sektörünü hedef 
alan yaptırım kararı alındığı açıklandı.

27 TEMMUZ 2010
•	 İran	 Cumhurbaşkanı	 Mahmud	 Ahmedinejad,	

Press TV’ye verdiği röportajda, ülkesinin nükle-
er müzakerelere Eylül ayında yeniden başlama-
ya hazır olduğunu, Türkiye ile Brezilya’nın da gö-
rüşmelerde yer almasını istediğini sözlerine ekle-
di.

28 TEMMUZ 2010
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan	Kütahya’da	hal-

ka hitaben yaptığı konuşmada “Halkoylaması 
öncesi terör örgütü kaos oluşturarak bir kez daha 
iç siyaseti etkilemeye uğraşıyor” dedi.

•	BDP	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş,	
Diyarbakır’da yaptığı açıklamada, Hatay’ın Dört-
yol ilçesine giderek incelemelerde bulunacakları-
nı belirterek, ortada bir Kürt-Türk çatışması ol-
madığını, Kürtlere saldırıda bulunulduğunu ile-
ri sürdü.

29 TEMMUZ 2010
•	 İçişleri	 Bakanlığı	 Müsteşarı	 Osman	 Güneş,	

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen PKK zir-
vesinde, Türkiye ve İran’ın PKK ve uzantısı PJAK 
konusunda ortak mücadele ve anlık istihbarat 
paylaşımında somut adımlar atması kararlaştırıl-
dı.

30 TEMMUZ 2010
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 İnegöl	 ve	

Dörtyol’da yaşanan toplumsal gerginliğin, refe-
randum öncesi provokasyon olduğunu belirte-
rek, “Yaşananlar sinsi bir planın devreye konul-
maya çalışıldığını gösteriyor. Muhalefet partileri 
de sinsi bir şekilde bunu fırsat olarak kullanıyor” 
dedi.

•	 İstanbul	10.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	“Balyoz	Gü-
venlik Harekât Planı” davası kapsamında yaka-
lama kararı verilen şüphelilerin “kararın kaldı-
rılması” yönünde yaptığı itirazları reddederek, 
talepleri bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderdi.

31 TEMMUZ 2010
•	Suriye	 Ekonomi	 ve	 Ticaret	 Bakanı	 Lamia	 Asi,	
Ürdün	Sanayi	ve	Ticaret	Bakanı	Amer	Hadidi	ve	
Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mohammad 
Safadi Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın ev sahip-
liğinde İstanbul’da bir araya gelerek Yüksek Dü-
zeyli Dörtlü bir toplantı gerçekleştirdiler.
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2003 yılından bu yana Sudan’ın Darfur bölgesinde devam eden iç savaş yaklaşık 400 bin 
kişinin ölümüne, 2,5 milyon insanın da mülteci konumuna düşmesine sebep oldu. Bu kat-
liamlara dünya kayıtsız kalmadı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Sudan Devlet Başkanı 
Ömer El-Beşir’i savaş suçlusu ilan ederek tutuklanmasına karar verdi. El-Beşir’in 2008 yılın-
da Türkiye’yi ziyaret etmesi uluslararası toplumun bazı üyeleri tarafından eleştirilmiş; an-
cak Dışişleri Bakanı Davutoğlu el-Beşir’in Türkiye gelişi sırasında Cumhurbaşkanı Gül ta-
rafından uyarıldığını ve Türkiye’nin bu konudaki ahlaki sorumluluğunu yerine getirdiği-
ni belirtmişti.

SETA POLICY BRIEF

Why Welcome Al Basheer? 
Contextualizing Turkey’s 
Darfur Policy
Turkish officials have gone on record, several times, saying that Sudan’s 
territorial integrity must be protected- a position in line with Turkey’s position 
on Iraq.

BİROL AKGÜN, MEHMET ÖZKAN 

Introduction: What is at Stake?
Since 2003, a conflict has been ongoing 
in Darfur. Although a fragile peace agree-
ment has been signed and elections took 
place in April 2010, the situation on the 
ground is still far from a lasting peace. The 
exact number of the death toll in the Dar-

fur conflict remains the subject of specula-
tion. Nevertheless, the range is estimated 
as anywhere from 200,000 to 400,000. To 
the surprise of many, this total is two to 
four times the toll of the Bosnian wars of 
the 1990s, while reaction from Turkey and 
Turkish civil society have been extremely 
low in comparison to the conflicts in Bos-
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nia and Kosovo. Turkey’s Darfur policy to-
day stands as one of the most criticized and 
less understood topics in Turkish foreign 
policy. Why is this so? What are the main 
determinants of Turkey’s approach to Dar-
fur? Is it an example of a “double-standard” 
or does it flow from Turkey’s new and 
evolving foreign policy? Here, the central 
question is to what extent Turkey’s Darfur 
policy is driven by political and economic 
considerations or is characterized by a bias 
for its Muslim brethren or umma.
This brief tries to portray the underlying 
elements of the Muslim world’s reaction 
toward Darfur by critically evaluating Tur-
key’s involvement in the conflict. Turkey 
is important because it has been cited as 
a rising star of 21st century in the Muslim 
world not only for its growing economic 
potential and deepening democratic cre-
dentials, but also with its recent pro-active 
diplomatic initiatives in conflict areas 
such as in the Middle East, Balkans and 
Caucasia. Turkey is not an Arab country, 
therefore, not a party to the Darfur conflict 
from an ethnical point of view, nor a coun-
try that initially showed no interest in the 
conflict. However, Turkey as a rising power 
in the international arena is aware of its 
diplomatic limits and carefully operates 
between the concerns of the Muslim con-
sciousness and the interests of other actors 
at international and regional levels. As 
Turkey strengthens its relations with West-
ern institutions, such as NATO and the EU 
as well as being an elected member of the 
UN Security Council for 2009-2010, it can 
neither ignore the “genocide” claims nor 
the decision of the International Criminal 
Court (ICC) or the role of the Sudanese 
President Omer al Basheer. However, Tur-
key seemingly does not want to jeopardize 
its developing relations with the Arab and 
African countries by joining the Western 
position of Darfur. Basically, Turkey seems 
to be between rock and hard place in its 
Darfur policy. This brief is an inquiry on 
the underlying elements of Turkey’s Dar-

fur policy. A critical appraisal of Turkey’s 
approach to the issue may not only help us 
understand Turkey’s growing soft-power 
instruments in the Muslim world, but also 
reveals the limitations of Turkey’s new pro-
active foreign policy.

What Drives Turkey’s Darfur 
Policy? 
Turkey’s approach to Darfur has been sub-
ject to criticism by analysts and human 
rights groups as contradictory and hold-
ing a double standard. This criticism was 
particularly strong when the Sudanese 
Vice-President, Ali Osman Mohammed 
Taha, visited Turkey after Turkish Prime 
Minister Erdogan stormed out of the 
2009 Davos meeting accusing the Israelis 
of knowing “how to kill people” in Gaza. 
According to former Turkish foreign min-
ister and retired diplomat, Ilter Turkmen, 
it was “obvious that there is a contradic-
tion in Erdogan’s approach toward Gaza 
and Darfur.” The President of the Turk-
ish Human Rights Association, Ozturk 
Turkdogan, openly declared the visit to 
Turkey “an indication of the government’s 
double-standard policy.” Professor Mensur 
Akgun also criticized Turkey’s invitation of 
Taha by stating that if Taha did not come 
to Turkey for a discussion over a solution 
in Darfur, “it is not an accurate act on the 
part of Turkey” to receive him. The Inter-
national community’s reaction towards the 
Sudanese leaders visit to Turkey was also 
interesting. The Armenian National Com-
mittee of America (ANCA) has tried to use 
Sudanese-Turkish ties to legitimize its lob-
bying on the recognition of the Armenian 
genocide in Washington and elsewhere. 
It even claimed that an “axis of genocide” 
has been established between Turkey and 
Sudan.10 Due to growing international 
criticism and pressure particularly from 
the EU, Sudanese president al Basheer 
cancelled at the last minute his official visit 
to Istanbul for the OIC meeting hosted by 
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Turkish president Abdullah Gul in No-
vember 2009.
As a long-time strong western ally and as 
a rising Muslim democratic state, Turkey’s 
distinctive foreign policy approach to Dar-
fur and Khartoum requires a closer and in-
depth analysis. It should be viewed within 
the context of Turkey’s changing role in 
regional and global affairs. On the Dar-
fur issue, Turkey’s policy has been mainly 
shaped by three factors: the international 
environment/discourse on “the war on ter-
ror;” Turkey’s new political and economic 
engagement policies with the Arab world 
and Africa; and Ankara’s search for a new 
political “language” on Darfur, a middle 
ground between accusations of “genocide” 
and defending al Basheer’s position. This 
approach can be qualified more accurately 
as a “passive quiet diplomacy”.

Toward a new “language” and 
beyond: Passive Quiet Diplomacy? 
It is argued above that Turkey neither 
shared the western perspective on Dar-
fur, nor defended the position of the Arab 
world. If that’s the case,, what is Turkey’s 
exact position on Darfur? It is possible 
to argue that, in general, Turkey’s Darfur 
policy can be seen as an example of “pas-
sive quiet diplomacy” in a highly complex 
international environment in which Turk-
ish foreign policy operates.
Basically the term “quiet diplomacy” de-
scribes the congruence of two basic ideas: 
the overall framework should be diplo-
macy, rather than sanctions and military 
actions, while the adjective “quiet” refers 
to the style of the diplomatic engagement 
defined as a combination of measures that 
include behind the scene engagements, 
secret negotiations, and subtle coaxing. 
In sum, it is a way of “discussing problems 
with officials of another country in a calm 
way.” In the literature, as Graham argues, 
the term “quiet diplomacy” is used exten-
sively to refer to many types of soft diplo-

matic initiatives. However, drawing on the 
existing literature it is possible to describe 
“quiet diplomacy” by three characteristics. 
The first and foremost characteristic for 
any initiative to be described as quiet di-
plomacy is that there must be personal and 
direct diplomatic contact between heads of 
states or governments. Only with this type 
of interaction, can the initiator talk, reason 
and discuss the issue in order to persuade 
his/her counterpart or the involved parties 
in the conflict. This style is also important 
as it demonstrates the sincerity of the par-
ties involved – providing reassurance to 
facilitate the resolution of the conflicts at 
hand. Despite the strong critique against 
the two visits of Sudanese President Omar 
al Basheer in 2008 and several other meet-
ings at international forums such as the 
Arab League summit in Khartoum; they 
served for the framework of ‘quiet diplo-
macy.’ Turkish leaders were able to talk 
directly to the Sudanese head of state and 
criticize him “in a most sincere and open 
way.” This diplomatic style was also intend-
ed to create a balanced approach between 

d a r f u r  s o r u n u  d e va m  e d i y o r
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the EU and the US position and that of the 
Arab and African countries’ opposing po-
litical stances.
The second characteristic of quiet diplo-
macy is to limit outside interference – ei-
ther through action or inaction. Although 
this can trigger a great deal of criticism and 
disapproval, it reflects the underlying goals 
of quiet diplomacy, which are persuasion, 
influence and pressure through a strategy 
that may seem as inactive but is actually 
based on the willingness of the parties in-
volved to talk with each other. While this 
is the backbone of this diplomatic style, it 
is also reflects a certain weakness. Because 
it not only attracts criticisms but it also 
places the state that engages in quiet diplo-
macy in an awkward position in the eyes 
of the international community. While the 
state pursues a very careful dialogue and 
engagement with the target country, it can 
appear as being ineffective and far from 
producing results in the short run. Accord-
ing to the media, Turkey’s Darfur policy 
has hardly produced any direct results on 
the ground so far. That is why, when Tur-
key hosted al Basheer, it seems to support 
the claim that Turkey was in fact support-
ing al Basheer’s position in the conflict. 
This is reinforced, as Turkey never stated 
that it was pursuing ‘quiet diplomacy’ in 
resolving the conflict in Darfur. Neverthe-
less, Turkish leaders have openly spoken 
to al Basheer, asking that the conflict and 
killings cease. Many saw Turkey’s effort as 
a waste of time and as awkward diplomati-
cally. Turkey wanted to use the quiet diplo-
macy as it also fits within the reaches of its 
diplomatic power. In a political environ-
ment where the international community 
has been divided into two camps around 
the conflict, Turkey’s goal was to conduct 
its quiet diplomacy outside the glare of the 
media while carrying out persuasions be-
hind closed doors.
Turkey’s implementation of this ‘passive 
quite diplomacy’ attracted much criticism 

and even led to the claim of the existence 
of “an axis of genocide” between Turkey 
and Sudan. In this situation, Turkey nei-
ther could defend its position by produc-
ing a new language nor pave the way for 
a solution in the immediate future. How-
ever, Turkey believes that its apparently 
sincere efforts to convince the government 
of Khartoum to resolve the issue peacefully 
may have contributed to change in al Ba-
sheer’s approach to the crisis in Darfur.
The third characteristic of quiet diplomacy 
is that states prefer their carefully planned 
constructive engagements in the context 
of bilateral and multilateral forums, when-
ever possible. In some cases they act as 
unassigned appointees of a regional or/
and international organization, while in 
some cases they are recognized officially 
as mediators, brokers or intermediaries. 
Turkey’s engagement in Darfur through 
international organizations only came to 
the surface during the Doha meetings. 
Although in earlier periods, Turkey sup-
ported the efforts of all international or-
ganizations to solve the Darfur conflict, 
Turkey actively participated in the OIC’s 
Darfur Donors Conference held in Cairo 
on March 21, 2010, by co-chairing with 
Egypt and promised to donate 60-75 mil-
lions to projects of water, education and 
agriculture until 2015.
Quiet diplomacy occurs usually behind 
closed doors and tries to keep initiatives 
out of the light of media coverage to pre-
vent sensationalism, outside involvement 
and excessive or unrealistic optimism. 
Nevertheless, states engaging in such di-
plomacy prefer to feed the media in small 
doses, in order to gain a certain degree of 
international support, credibility and even 
some sort of benefit for its foreign policy. 
Turkey failed, at the beginning of the pro-
cess, to sufficiently inform the media, or at 
least to explain its position and intentions. 
This oversight in communicating even 
minimally with the media led to the misin-
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terpretation of Turkey’s involvement in the 
Darfur conflict. If Turkey had had an effec-
tive approach towards the media, it would 
have been less criticized for its stance on 
the crisis in Darfur. Instead, the outcome 
may have been a constructive public dis-
cussion on Turkey’s Darfur policy.
The policy of ‘quiet diplomacy’ has been 
popularized with the South African expe-
rience with Zimbabwe. A close examina-
tion of this case reveals that this type of 
diplomacy has the benefit of keeping chan-
nels open for communication between the 
Mugabe regime and the outside world. 
However, the main criticism was that this 
style of diplomacy is too soft and does not 
produce a substantial outcome nor does it 
bring about a quick solution to a conflict, 
and the situation may even deteriorate. 
The result is the same with Turkey’s Darfur 
policy: more criticism and no quick solu-
tion. Unlike the South African case, there 
has been no sign that the international 
community appreciated that Turkey kept 
channels of communication open with the 
Sudanese head of state in the case of Dar-
fur. Obviously, this maybe because Turkey 
never officially announced that it would 
follow such a policy, nor did the outside 
world witness what Turkey was attempting 
to accomplish. That is why we have been 
describing Turkey’s engagement as a ‘pas-
sive quiet diplomacy.’ The term passive, 
however, is not intended to mean ineffec-
tive, rather it means that Turkey has not 
stated it to be its official policy.

Concluding Remarks 
It is clear that Turkey’s Darfur policy is the 
one of the most criticized policies among 
students of Turkish foreign policy. Ironi-
cally, it also represents one of the less re-
searched and debated issue among experts. 
This brief argues that Turkey has a Darfur 
policy that requires an in-depth analysis 
because it is an example of a policy posi-
tion that was not formally presented to the 
outside world and the media. We argued 

that Turkey has not aligned itself with the 
western position of criticizing the Suda-
nese government and its leader al Basheer 
by describing the conflict in Darfur as 
‘genocide.’ However, we have also argued 
that Turkey has not ignored the develop-
ments and human tragedy that occurred 
in its official dealings with the Sudan. 
Ankara’s policy on Darfur is basically a 
strategy of ‘passive quiet diplomacy’ and 
constructive engagement, supported by 
its developing economic and political ties 
with the Sudan. This policy seems to be in 
contradiction with the positions taken by 
Washington and Brussels, but have much 
in common with the positions of the Arab 
world, African nations and Muslim states 
in general. However, Turkey’s policy tar-
gets peace and stability in Sudan in the 
long-term, which is also the U.S. and the 
EU’s desired outcome.
With the 21st century, many states seem to 
attach greater value to softer foreign policy 
strategies and quieter ways of solving con-
flicts. Indeed, Turkey had demonstrated 
the efficacy of such a policy in its involve-
ment in negotiations between Israel and 
Syria, Serbia and Bosnia and in other re-
gional conflicts. However, Turkey was not 
able to properly explain its intention to cre-
ate, albeit in a passive way, a new language 
on Darfur in order to go beyond the “for 
and against” dilemma of the role al Basheer 
played in the Darfur crisis and the essence 
of the conflict. The international discourse 
on the “war on terror” and the limitations 
of developing a multidimensional foreign 
policy have also shaped Turkey’s ‘passive’ 
stance on Darfur, leaving it to the inter-
national organizations. However, despite 
good intentions, Turkey was also not able 
to produce a convincing alternative to the 
situation, thus attracting more criticism at 
home and abroad. Nevertheless, Turkey’s 
Darfur policy is an example of ‘passive 
quiet diplomacy’ in a highly complex in-
ternational environment 
Policy Briefin tam metni için www.setav.org

d a r f u r  s o r u n u  d e va m  e d i y o r
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10 6 Temmuz’da İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Obama ile Washington’da görüştü. 
Görüşmeler İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yaptığı kanlı 
baskının ve aşırı sağcı İsrail Başbakanının Filistin ile barışı engelleyen tutumunun gölge-
sinde gerçekleşti. İkili, görüşmeler sonrasında iki ülke arasında herhangi bir kriz olmadı-
ğını belirterek buzların biraz eridiği sinyali verdi. Bu olumlu havanın oluşmasında İsrail’in 
Mavi Marmara baskınından sonra Gazze’ye uyguladığı ablukayı gevşeterek daha çok yar-
dım malzemesinin geçmesine izin vermesi de etkili oldu.

SETA YORUM

Obama-Netanyahu Zirvesi: 
Dağ Fare Doğurdu!
ABD seçim sistemi, Kongre’nin yapısı, bağış kampanyaları gibi prosedü-
rel uygulamaları başarıyla kullanan İsrail lobisi, Demokratlar’ı ürküterek 
Obama’yı İsrail konusunda geri adım atmaya zorlamıştır.

NUH YILMAZ

Türk-Amerikan ilişkilerinin görünmeyen 
üçüncü ortağı hep İsrail’di. İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonundan beri stratejik bir çer-
çeveye oturan bu ilişki, İsrail’i de zaman 
zaman seviyesi değişmekle birlikte hep ya-
nında tutmuştur. Nasıl ki Türkiye-ABD 
ilişkilerinde zaman zaman krizler yaşan-
mışsa, Türk-İsrail ilişkilerinde de kriz-
ler yaşanmış, ancak Türk-Amerikan iliş-
kilerinde olduğu gibi burada da ilişkile-
rin şimdiki gibi sona erme noktasına var-

ması daha önce görülmemiştir. Yeni olan 
Türk-İsrail ilişkilerinin sona ermeye doğru 
yol alması, bu gidişatın ise Türkiye-ABD 
ilişkilerini nasıl etkileyeceğinin henüz kes-
tirilemiyor	olmasıdır.	Üç	ülke	de	gidişatın	
ne sonuç doğuracağını bilemiyor, sonucu 
kontrol etmeye çalışıyor. Bu üçlü ilişkinin 
asıl kahramanı olan Washington’daki İsrail 
Lobisi, olanları büyük heyecanla izlerken, 
Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gergin-
liği, Türk-Amerikan ilişkilerini gererek 
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kontrol altına almaya çalışıyor, İsrail’le ge-
rilen ilişkiler konusunda adeta Türkiye’yi 
tehdit eder bir politika izlemekte beis gör-
müyor.

Netanyahu tedirgindi 
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 
Washington’a yaptığı resmi ziyaret işte tam 
da bu gerilimli atmosferde gelişti. İlk genç-
lik yıllarını ABD’de geçiren, İngilizceyi 
Boston aksanıyla konuşan aşırı sağcı koa-
lisyon hükümetinin başbakanı Netanyahu, 
zirve öncesi Washington’da nasıl karşılana-
cağı konusunda son derece tedirgindi. Zi-
yaretin merakla beklenmesinin ise başlıca 
iki nedeni vardı: Netanyahu ile Obama ara-
sında berbat geçen Mart ayındaki görüş-
menin tekrar edip etmeyeceği ve bu ziya-
retin Türk-ABD ilişkilerine ve Türk-İsrail 
ilişkilerine nasıl yansıyacağı. Mart ayında-
ki görüşmede Ortadoğu barış sürecini tı-
kayan Netenyahu’ya hiç de dostça davran-
mayan Obama’nın bu tavrı gerek İsrail’i ge-
rekse ABD’deki İsrail Lobisi’ni çılgına çe-
virmişti. Netanyahu ile fotoğraf dahi ver-
meyen, akşam yemeğinde yalnız bırakarak 
ailesi ile yemeğe oturan Obama’nın bu tav-
rı İsrail Lobisince hasmane bir şekilde kar-
şılanmış, o günden beri de Obama adeta 
İsrail düşmanı ilan edilmişti. 
Merakın sebebi de Obama’nın aynı tav-
rı sürdürüp sürdürmeyeceğiydi. Obama 
tavrını sürdürürse, bunun anlamı İsrail’in 
artık ya adım atmak zorunda kalacağı ya 
da kendisini tamamen tecrit edeceği anla-
mına gelecekti. Bu da ABD-İsrail gergin-
liğinin artık sürekli hale gelmekte oldu-
ğu anlamına gelecekti. Aksi olduğu takdir-
de ise İsrail rahatlayacak, aynı uzlaşmazlı-
ğına devam edecek, yanında destek olarak 
da ABD’yi bulacaktı. Görüşme sonucunda 
ikincisi gerçekleşti. İsrail’in fendi ABD’yi 
yenmişti.
Görüşmenin merak edilen ikinci konusu 
Türk-İsrail ilişkilerinin geleceği ve bu iliş-
kilerin ABD ilişkileri konusundaki etkisiy-

di. Epey zamandır Türkiye aleyhinde dü-
şük yoğunlukla süren İsrail Lobisi’nin tav-
rı 31 Mayıs’ta yaşanan meşhur gemi ha-
disesinden sonra Türkiye aleyhinde açık 
kampanya halini aldı. Türkiye’yi açıktan 
hasım ilan eden İsrail Lobisi, Türk-İsrail 
gerginliğinin muhtemel sonuçlarının İs-
rail aleyhinde olacağını görmenin etkisiy-
le, yaşanan problemi Türk-ABD gerginli-
ği haline getirmek için seferber oldu. Ade-
ta Türkiye’yi ABD eliyle cezalandırmak 
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Obama-Netanyahu Zirvesi’nin ölçüle-
bileceği bir kaç konu vardı. Gerek for-
mel açıdan gerekse de içerik açısın-
dan merakla beklenen zirvede, Obama 
Netanyahu’ya formel açıdan gösterile-
bilecek en üst düzey muameleyi göster-
di. İçerik açısından da durum çok fark-
lı değil. Washington’daki İsrail Lobisi bir 
kaç hafta önceden ABD-İsrail ilişkileri-
nin krizde olduğunu, yaşananların ABD-
İsrail ilişkilerindeki en ağır kriz olduğu-
nu, Obama’nın İsrail’i yalnız bıraktığını 
kapı kapı, ekran ekran dolaşarak anlat-
tılar. Tam anlamıyla psikolojik bir sava-
şa dönüşen bu sürecin Obama Yönetimi 
üzerindeki etkisi son derece açıktır. Nere-
deyse tüm tv kanallarından boy gösteren 
lobiye yakın isimler Obama’yı neredeyse 
ihanetle suçlayarak Netanyahu görüşme-
si için havayı hazırladılar. 
Elbette gemi krizini de bu noktada son 
derece başarılı bir şekilde kullandıklarını 
kabul etmek gerekir. İçerik açısından da 
bu kampanyanın başarılı olduğunu söyle-
mek gerekir. 
Obama’nın İsrail’den beklentileri son de-
rece açıktı: Neyanyahu’nun açıkça barış 
görüşmeleri lehinde tavır koyması, Filis-
tin Yönetimi’nin doğrudan görüşmelere 
önşart olarak koyduğu Batı Şeria’daki yer-
leşimlerin genişlemesini donduran kara-
rın uzatılması, yerleşimlerin genişleme-
si kararının dondurulmasında “doğal ge-
nişleme hakkı” söyleminin terkedilme-
si, İsrail’in Nükleer Silahların Sınırlandı-
rılması anlaşmasına taraf olacağını açık-
laması, Doğu Kudüs’te devam eden İsrail 
genişlemesinin durdurulması, Türkiye-
İsrail gerginliğinin sona erdirilmesi çağ-
rısı, Gazze’deki insani trajedinin son erdi-
rilmesi için hızlı ve makul adımların atıl-
ması, vs. Hakkını yemelim, Obama bu 
konuların ikisinde kısmi adımlar atmayı 
da başardı. 

gibi bir misyon edinen lobi bunun için 
epey çaba harcıyor. Kısmen başarılı oldu-
ğunu söylemenin de mahzuru yok. Lobi, 
Washington’daki havayı  Türkiye aleyhinde 
değiştirmeyi yani Türkiye’yi yakından ta-
nıyan ya da izleyen uzman ya da gözlemci-
lerin kafasında Türkiye ile ilgili soru işareti 
bırakmayı başardı. Elbette bunda Türkiye 
açsıından konuyu sunmakta yaşanan za-
afların, Türkiye’nin BMGK’da verdiği İran 
oyunun zamanlamasının, hayır oyunun 
gerekçelerinin tam anlatılamamasının da 
payı var. Ancak gerekçesi ne olursa olsun, 
son 45 gün içerisinde İsrail Lobisi bu hava-
yı etkileyerek, Türk-İsrail sorununa ABD 
boyutu eklemeyi başardı. 

Psikolojik savaş havası 
Diğer yandan hedef aldığı ülke ya da lide-
ri adeta ölümüne takip eden, topyekün he-
def alan lobi bu noktada kendi sınırını da 
biraz görmüş oldu. Kongre’de gündeme ge-
tirilmeye çalışılan inanılmaz sert üsluptaki 
bir takım karar ya da yasa tasarıları imza-
ya dahi açılmadan kadük oldu. Böylece İs-
rail Lobisi de tavrını biraz gözden geçire-
rek hem daha dolaylı hem de üslubu daha 
ayarlı girişimlere ağırlık vermeye başladı. 
Kongre’de geçen günlerde neredeyse gö-
rülmemiş sayıda imza ile geçen bir mektup 
işte bu çerçevede ele alınmalıdır. 
Mektup, yasal olarak anlam ifade etme-
yen, dili yumuşatılan bir hal almaya mec-
bur bırakılmış, ancak aynı zamanda gö-
rülmemiş bir destekle de geçmiştir. Bunun 
sonucu İsrail Lobisi’nin istediğini alamasa 
da alabileceğini en görkemli şekilde yerine 
getirmeye çalıştığının işaretidir. Bir başka 
deyişle lobi hedefinin küçültmek zorun-
da kalmış, ancak küçülttüğü hedefinin de 
hakkını vermiştir. İşte devam eden bu ça-
baların Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi-
nin ne olacağı Netanyahu-Obama zirvesi-
nin en merak edilen sonuçlarından biriydi.
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Gerginliği hemen bitir 
Ancak görüşme gerek Türkiye, gerek ABD 
gerekse de dünya kamuoyunun talepleri-
ni karşılamaktan son derece uzak sonuç-
lar üretti. Tam anlamıyla dağ fare doğur-
du. Görüşme sonucuna bakılırsa, görüş-
me başlamadan önce Netanyahu’dan is-
tenen Türkiye ile gerginliğin sona erdi-
rilmesi çağrısının, İsrail Sanayi Bakanı 
Ben-Eliyezer’in Türk Dışişleri Bakanı Da-
vutoğlu ile Zürih’te gizli görüşme sonucu-
nu doğurduğu görülür. Ancak görüşmenin 
basına sızması, İsrail içinde Netanyahu’nun 
bu tavrının koalisyon içinde dahi destek 
bulmadığının da işareti olarak yorumlan-
malı. Netanyahu-Obama zirvesinin olum-
lu sayılabilecek bir diğer sonucu ise her ne 
kadar yerleşimlerin durdurulması kara-
rı uzatılmamış olsa da, Obama’nın acilen 
doğrudan görüşmelere başlanması talebi, 
bir yönüyle, Eylül ayında sona erecek olan 
10 aylık dondurma  kararı sona ermeden 
adım atılmasını istemesi anlamına geliyor. 
Diğer konulara bakılırsa ABD Nükleer 
Silahların Sınırlandırılması vizyonu ko-
nusunda daha önceki konumundan geri 
adım atarak, İsrail Hükümeti’ne nere-
deyse şartsız destek verir duruma gelmiş, 
Obama’nın nükleer silahsız dünya vizyonu 
şeklinde başlayan ve devam eden girişim-
lerinin altını oyan bir çerçeveye oturmuş-
tur. Bu noktada atılan geri adım, ABD’yi 
sadece ikili ilişkilerde değil, uluslararası 
alanda izleyeceği genel strateji bağlamında 
ciddi meşruiyet sıkıntısına sokacaktır. 
Diğer tarafdan, yerleşimlerin genişleme-
si konusunda İsrail pozisyonu öne çıkmış, 
Türkiye ile ilişkler konusunda da açık bir 
tavır sergilenmemiştir. Tüm bunlar alt alta 
sıralandığında, eğer görülmeyen son de-
rece gizli mesajlar verilmediyse -ki bu ih-
timal son derece düşük görünüyor, zirve 
Netanyahu açısından bir zafer olarak kay-
da geçirilebilir. 

Obama ise bu zirve ile birlikte inandırıcı-
lığını büyük oranda kaybetmiş, kendisi ile 
ilgili beklentileri Kasım seçimleri sonrası-
na erteletmiş, hatta büyük oranda sona er-
dirmiştir. Kasım ara seçimleri sonrasında 
büyük bir sürpriz olmadığı sürece Obama 
efsanesi de büyük ihtimalle bu zirve ile bir-
likte son ermiştir.

Sonuç iyi tahlil edilmeli 
Bu zirvenin Türkiye için de dolaylı sonuç-
ları olacaktır. Ancak daha da önemlisi zir-
venin bu şekilde sonuçlanmasının neden-
leri iyice analiz edilmek zorundadır. ABD 
dış politikasının Ortadoğu ayağını İsrail’in 
çıkarları doğrultusunda etkilemek üzere 
hareket eden koalisyona verilen isim olan 
İsrail Lobisi bu zirvenin sonuçları konu-
sunda gerekli krediyi almalıdır. ABD se-
çim sistemi, Kongre’nin yapısı, bağış kam-
panyaları gibi çeşitli prosedürel uygulama-
ları son derece başarılı bir şekilde kullanan 
lobi, Kasım seçimleri konusunda demok-
ratları ürkütmeyi başarmış, Obama’yı İsra-
il konusunda geri adım atmaya zorlamıştır. 
Bu konuda başarılı olan lobi aynı zamanda 
görülmemiş derecede olumsuz tepkiyi de 
göze almış, hiç olmadığı kadar açıktan da 
eleştirilmeye başlanmıştır. 
Ancak mevcut durumun değişmesi şu 
an için son derece zor görünmekte, bu-
nun için ABD’de bir seçim sistemi ya da 
kamu reformuna ihtiyaç duyulduğu or-
taya çıkmaktadır. Önümüzdeki dönem-
lerde İsrail’in haksız olduğu durumlarda 
bile adeta koşulsuz olarak desteklenmesi-
ni isteyen lobinin ABD’ye çıkardığı fatura, 
ABD’yi uğrattığı zarar daha fazla gündeme 
gelecektir. Bu konudaki hınç birikimi de 
orta vadede lobi aleyhine sonuçlar doğur-
ma potansiyelini içinde taşımaktadır. Zira 
ABD çıkarlarını önceleyen farklı kesimler 
arasında kurulan ittifaklar, bu rahatsızlığı 
hiç olmadığı kadar açıkça ifade eder duru-
muna gelmiştir 
Açık Görüş, 11 Temmuz 2010

a b d - i s ra i l  i l i ş k i l e r i n d e  g e l - g i t l e r
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10 Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 20 Temmuz’da PKK tarafından askerî birliğe yapılan saldırı-
da 6 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalındaki operasyonda 
da 1 asker şehit oldu. Artarak devam eden PKK saldırıları, Hükümet tarafından Kürt soru-
nunun çözümü için başlatılan demokratik açılım sürecine bağlanan umutları zayıflatıyor. 
Saldırılar, PKK’nın bölgede bir aktör olduğunu gösterme çabası olarak yorumlanırken, ka-
muoyunda, sorunun demokratik bir çerçevede tartışılabilmesi için öncelikle şiddetin bit-
mesi gerektiği vurgulanıyor.

SETA YORUM

Sosyolojik Açıdan Şiddet 
ve Terör 
Terörün insani ve toplumsal maliyetinin telafi edilmesi mümkün olmayacaktır, 
terör ve şiddet sarmalı yeni hedef ve düşmanlar yaratmakta, bireysel ve top-
lumsal travmalara yol açmaktadır.

TALİP KÜÇÜKCAN

Terör ve şiddet ülkemizin geleceği ve kal-
kınması için harcanması gereken kaynak-
ların bir kısmını tüketiyor, sosyal barışı 
tehdit ediyor ve ince gücüne zarar veriyor.
Demokrasi, insan hakları, eşitlik, özgürlük 
ve adalet gibi değerlerin toplumsal barış, 
ulusal, bölgesel ve küresel ilişkiler açısın-
dan önem taşıdığının sık sık vurgulandı-
ğı günümüzde, bu değerlerle çelişen şiddet 
ve terör eylemlerinde göze çarpan bir artış 
var. Terörün ekonomik maliyetinin yük-

sekliğini biliyoruz. İstikrar ve barış orta-
mında bu zararlar zaman içinde telafi edi-
lebilir. Ancak insani ve toplumsal maliyeti-
nin telafi edilmesi mümkün olmayacaktır, 
terör ve şiddet sarmalı yeni hedef ve düş-
manlar yaratmakta, bireysel ve toplumsal 
travmalara yol açmaktadır. 
Terör, uzlaşma ve hoşgörü kültürünün 
sosyal zeminini zayıflatarak ortak ya-
şam alanlarını ve ortak gelecek kurguları-
nı imkânsız hale getirmeyi amaçlamakta-
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dır. Bu nedenle terörün insani ve toplum-
sal maliyetlerinin neler olabileceği üzerine 
sosyolojik analizler yapmak ve toplumsal 
araştırmalar yapmak durumundayız. Artık 
herkes biliyor ki sadece güvenlik perspek-
tifi ile şiddet ve terörü anlamak ve önlemek 
mümkün değil. Bu nedenle yeni bakış açı-
ları, ortak anlayışlar ve bir gelecek vizyonu 
geliştirmek zorundayız. Politikacılar, ay-
dınlar, düşünce kuruluşları ve üniversiteler 
sosyolojik araştırmalara önem vermeli, te-
rörün toplumsal köken ve sonuçlarını eni-
ne boyuna tartışmalıdır. 

Niçin Sorusu Yeteri Kadar 
İrdelenmiyor
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler çerçe-
vesi terör ve şiddetin anlaşılmasına önem-
li katkılarda bulunmaktadır. Ancak her 
ne kadar bu çerçeve söz konusu olayların 
analizinde ufuk açıcı kuramsallaştırma ve 
açıklamalar üretse de konunun sosyolojik 
bir gözle de ele alınmasında yarar vardır. 
Ne var ki Türkiye’de sosyologların şiddet ve 
teröre ilişkin araştırma ve kuramsallaştır-
malarının kapsamlı ve doyurucu olduğunu 
söylemek zordur. Birçok ülkede gözlenen 
siyasal şiddet aslında aynı zamanda sosyal 
bir soruna da işaret etmektedir. Ancak bu 
sorunun ne olduğu, neden kaynaklandığı 
ve nasıl anlaşılması gerektiği gibi sorular, 
günümüzde terörle ilgili tartışmalarda ço-
ğunlukla sosyolojinin imkânları kullanıla-
rak ele alınmamaktadır. 
Şiddet ve terör sadece güvenlik perspektifi 
ile anlaşılamayacağına göre bu kavramlar-
la birlikte düşünülmesi gereken, amaçlar, 
araçlar, çevre, motivasyon, talepler, olay-
larda aktif veya pasif yer alanlar, etkilenen-
ler ve kurbanlar gibi bir dizi etken zinci-
rinin bütün yönleri ile ele alınmasının ge-
rekliliği ortadadır. Şiddet ve teröre ilişkin 
sosyolojik analizi diğer yaklaşımlardan 

farklı kılan en önemli faktörlerden biri, bu 
olayların doğasına ilişkin değişim ve etki-
leşim zincirinin bütün halkalarının bir de-
ğişken ve veri olarak, analiz sürecinde de-
ğerlendirmeye alınmasıdır. 
Şiddet ve terör olaylarına ilişkin siyasal 
yaklaşımlar daha çok bu olayların amaç-
larına (siyasi taleplere) yoğunlaştıkları, 
hukuki yaklaşımlar ise konuyu daha çok 
biçimsel ve normatif bir düzlemde (amaç-
araç-sonuç bağlamında) değerlendirme 
eğiliminde olduğu için, sosyolojik yakla-
şımın, bu olayların daha kapsamlı açık-
lanmasına ve orta/uzun vadede karşı ön-
lem alınmasına imkân tanıdığı söylenebi-
lir. Ancak Türkiye’de teröre ilişkin sosyo-
lojik araştırmaların hâlâ başlangıç aşama-
sında olduğunu not etmeliyiz ki bu du-
rum özellikle üniversitelerimizin bu konu-
da toplumsal taleplere cevap veremediğini 
göstermektedir. 
Terörle ilgili günümüzdeki literatüre ba-
kıldığında, bu tür olaylara ilişkin tanım ve 
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açıklamaların odak noktasını “siyasi amaç-
lı şiddet eylemi” vurgusunun oluşturdu-
ğu görülür. Bu odak noktasından hareket-
le yapılan analizlerde de daha çok terörün 
bir araç ve yöntem olarak seçildiği, siyasal 
taleplerin yerine getirilmesi için askeri ve 
sivil hedeflere yönelik saldırıların düzen-
lendiği, şiddet ve terörün artık sınır ötesi 
eylemlere dönüştüğü, kamuoyunda korku 
ve panik yarattığı ve bu tür eylemlere karşı 
alınacak siyasi, hukuki ve güvenlik tedbir-
lerinin neler olması gerektiği, ayrıca şid-
det ve terörün nasıl önlenebileceği üzerin-
de durulmaktadır. Daha açık bir ifade ile 
şiddet ve terör eylemleri söz konusu oldu-
ğunda hem analizler hem de çözüme iliş-
kin görüşler söz konusu eylemlerin yaşan-
ması, hedeflerine yönelik saldırıların görü-
nür hale gelmesi ve kamuoyunu etkisi al-
tına almasıyla başlamaktadır. Bu anlamda 
başlıca analiz ve açıklama odağı şiddet ve 
terör olaylarının “nasıl” olduğunu merke-
ze almakta ancak “niçin” sorusuna cevap 
imkânı sağlayan sosyo-politik arka planı 
ve küresel toplumsal değişimlerle ilintisini, 
yani sosyolojik kökenlerini yeterince dik-
kate almamaktadır. 
Bu bakış açısının ağırlıklı olarak tercih 
edilmesi, “nedenler” üzerinde derin ana-
lizler yapılması yerine “sonuçlar” üzerin-

de tartışma yapılmasına ve kuramsal açı-
lımların kilitlenmesine yol açmaktadır. 
İşte bu noktada “niçin” sorusunun cevap-
lanması, şiddet ve terör olaylarının top-
lumsal kökenlerinin gözden geçirilmesi, 
birey ve grupların hangi neden ve süreç-
lerin etkisiyle, ne toplumsal ne de siyasal 
olarak kabul görmeyen yöntemlere baş-
vurarak taleplerini dile getirmeleri, siyasi 
aktörler ve kamuoyunu etkileme ve yön-
lendirme girişimlerinin değerlendirilme-
si anlamlı olacaktır. 
Artık şiddet ve teröre başvurmanın siya-
sal ve stratejik nedenlere bağlı bir seçe-
nek olduğunu, bu eylemlerin bazı psikolo-
jik ve sosyal faktörlerin istenmeyen sonuç-
larından çok, mantıklı ve stratejik bir se-
çim olduğu gerçeğini görmeliyiz. Yani te-
rör ve şiddet faaliyetlerinin tümünü akıldı-
şı ve patolojik olgular olarak görmek yan-
lıştır. Sosyolojik analizlerle beslenmeyen 
ve zenginleştirilmeyen siyasal ve norma-
tif yaklaşımların, şiddet ve terör konusuy-
la ilgili analizleri “güvenlik” ve “tehdit” ba-
kış açılarının belirlediği kısır bir döngüye 
mahkûm etme riski yüksektir. Bu riskin 
ortadan kaldırılması, geniş çaplı toplum-
sal etki yaratma ve kamuoyunu yönlendir-
meyi amaçlayan şiddet ve teröre başvur-
ma davranışının gerisindeki olası motif-
lerden her birinin analizini gerekli kılmak-
tadır. Teröristleri sadece mantık dışı para-
noyak birer fanatik olarak görmek ve böy-
le kalıp yargılarla değerlendirmek onların 
zihin yapıları ve davranış kalıplarının çö-
zümlenmesine engel olabileceği için, aşı-
rılık yanlısı grupların sahip olabilecekleri 
potansiyel zarar verme güçlerinin de gör-
mezden gelinmesine yol açabilir. Ayrıca te-
rörün toplumsal temellerine ilişkin bilgile-
rin yetersiz oluşu üstünkörü genellemeler 
yapılmasına neden olmaktadır. 

Üniversiteler Terör Konusunu 
Çalışmalı 
Şiddet ve terör, karmaşık süreçlerin ve 
çok sayıda değişkenin ürünü olarak orta-

Bu anlamda başlıca analiz ve 
açıklama odağı şiddet ve terör 
olaylarının “nasıl” olduğunu mer-
keze almakta ancak “niçin” so-
rusuna cevap imkânı sağlayan 
sosyo-politik arka planı ve küre-
sel toplumsal değişimlerle ilintisi-
ni, yani sosyolojik kökenlerini ye-
terince dikkate almamaktadır.”

“  
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ya çıkar. Bu nedenle şiddet ve terörü siya-
sal, sosyal, ekonomik, kültürel ve güven-
lik bağlamlarından soyutlayarak, bir veya 
birkaç değişkene indirgeyerek anlamak ve 
açıklamak mümkün görünmemektedir. 
Şiddet ve terör iç içe girmiş süreç ve et-
kenlerin sonucudur. Aynı şekilde bu tür 
davranışları sergileyen gruplara katılanlar 
karmaşık sosyal, psikolojik ve siyasal et-
kenlerin yönlendirmesiyle şiddet, çatışma 
ve terör eylemlerinde rol almaktadır. Şid-
det ve terörün sosyolojik kaynakları söz 
konusu olduğunda bu karmaşık süreç, et-
ken ve faktörlerin göz önünde bulundu-
rulması, bireysel ve toplumsal davranış ve 
tercihleri yönlendiren siyasi ve ekonomik 
değişkenlerin de toplumsal etkiler yaptığı 
unutulmamalıdır. 
Şiddet, sürtüşme, düşmanlık ve çatışma-
nın toplumsal yapıyı ve ilişkileri belirgin 
biçimde etkilediği sosyalleşme ortamla-
rında dört ana faktörün buralarda doğup 
büyüyen ve kimlik edinen kuşakları şid-
det ve teröre sürüklediği, bir anlamda yeni 
kuşaklar arasında çatışmacı, şiddet yanlı-
sı ve terör eylemi gönüllüsü ürettiği belir-
tilmektedir. “Şiddetin yenilenmesi” deni-
len bu süreçteki faktörleri şöyle sıralaya-
biliriz: 1- Sürtüşme ve çatışmanın hâkim 
ve sürekli olduğu çevrelerde çocuklardaki 
saldırganlık duygusunun normal eğitim, 
çevre ve sosyal etkilerle bastırılması ve tör-
pülenmesi zor olmaktadır. Aksine, bu tür 
güdüler denetimsiz kalmakta, kontrol dı-
şına çıkmakta ve şiddet tarafından özen-
dirilmekte ve teşvik edilmektedir. 2- Şid-
det, sürtüşme, çatışma ve savaş ortamla-
rında büyüyenler, şiddet ve terörü kendi-
ni ifade etme ve talepte bulunmanın meş-
ru bir yolu ve yöntemi olarak görmekte-
dir. 3- Şiddet ve çatışma kuşakları, kendi-
lerini bir mağdur/kurban olarak algılama-
ya başlamakta ve içinde yaşadıkları çatış-
manın sorumlusu olarak başkalarını gör-

mektedir. Böyle bir kurban edilmişlik al-
gısı, mağdurun hayatta kalmak ve varlığı-
nı sürdürmek için özel haklarının olduğu 
ve bunları kullanabileceği inancını doğur-
maktadır. 4- Şiddetin günlük hayatın par-
çası olduğu sosyal ortamlardaki ergenler, 
hayat döngülerinin bu dönemindeki doğal 
bir gelişmenin sonucu, yani otoriteye kar-
şı direnç gösteren ve başkaldıran bağımsız 
bir kimlik inşası sürecinin etkisiyle mevcut 
siyasal şartlar ve politik gelişmelerle kendi-
lerini yakından özdeşleştirmektedir. 
Türkiye’deki üniversite sayısı neredeyse 
150’ye dayandı. Bunun elliye yakını vakıf 
üniversitesi. Çok sayıda araştırma merke-
zine sahip üniversitelerimizin kaynakları-
nın bir kısmını, en önemli sorunlarımız-
dan biri olan terör ve şiddetin köken ve so-
nuçlarını analiz etmeyi amaçlayan proje-
lere ayırması gerekir. Sayıları memnuni-
yet verici biçimde artan bağımsız düşün-
ce kuruluşlarının da bu alanda harcadıkla-
rı mesainin artırılması zaruridir. Zira bü-
rokrasinin çarkları içinde bağımsız ve ser-
best düşünme ve analiz yeteneğinin körel-
mesi riskine karşı en iyi ilaçlardan biri sivil 
fikirler ve öneriler olacaktır 
Zaman, 7 Temmuz 2010
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SETA YORUM

Demokratik Açılımı Yerli 
Yerine Oturtmak 

Haziran başından itibaren artan şid-
det ve terör, demokratik açılım süreci-
nin AKP tarafından başlatılmasından bu 
yana söylemsel bir hegemonya oluştu-
ran demokratikleşme perspektifine yö-
nelik bazı tereddütlerin yaşanmasına yol 
açtı. Bir kısım terör uzmanımız, güven-
lik perspektifinin çeyrek asırdır bu ülke-
nin sorunlarını nasıl kangrenleştirdiğini 
unutup tekrar o karanlık yılların akıl tu-
tulması yaşayan Türkiye’sine dönüş çağ-
rısı anlamına gelecek önerilerde bulunu-
yor. Bu çerçevede, Kürt meselesi ve PKK 
ile mücadeleye dair Türkiye’nin yönetme 

performansının bir muhasebesini yapıp 
demokratik açılım sürecinin hangi ko-
şullarda ve ne vaat ederek ilan edildiği-
ni hatırla(t)makta yarar var.

Kestirmeden söyleyelim: Demokra-
tik açılım, hem Kürt sorunu hem de 
PKK’nın silahsızlandırılmasında, süre-
gelen devlet politikasından farklı bir po-
litikayı öngördüğü için, toplumda 25 yıl-
dır çözülemeyen bu sorunun çözülebile-
ceğine dair bir umut oluşturdu. Demok-
ratik açılım, devletin her iki sorunla da 
yüzleşmesinde esaslı bir değişimi ifa-
de ediyor. Nitekim Kürt sorunu ve PKK 

Demokratik açılım, PKK ile mücadelede, silahsızlanma seçeneğini imha ih-
timaline önceleyerek, PKK’nın silah bırakmaya zorlanmasını / razı edilmesi-
ni öngörüyor.

HATEM ETE
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ile mücadelede eski ve yeni siyaset tar-
zının isimleri, bu iki politika arasındaki 
temel farkı ortaya koyacak nitelikte. Eski 
politikalar “güvenlik perspektifi” olarak 
isimlendirilirken yeni dönem politikalar 
“demokratik açılım” olarak isimlendiril-
di. Bu isimlendirilmelere bakıldığında, 
Kürt sorunu ve terörle mücadelede, ya-
şanan politika değişikliğinin en önemli 
unsurunun, güvenlik-demokrasi denge-
sini yeni baştan kurgulamak olduğu açık. 
Eski siyaset tarzında demokrasi güvenli-
ğin güdümündeyken, yeni siyaset tarzı 
güvenliği demokrasinin emrine verme-
yi vaat ediyor. Bu kısa girişten sonra, de-
mokratik açılımın hangi koşullarda gün-
deme geldiğine ve ne anlam ifade ettiği-
ne bakabiliriz.

Güvenlik Paradigması

Güvenlik perspektifi, Kürt sorununu da, 
PKK’yı da, güvenlik öncelikleri ve ted-
birleriyle yönetmeyi öngörüyordu. Bu 
perspektif, sorunlara asayiş penceresin-
den baktığı için, Kürt sorununu terör 
sorununun bir türevi ve sonucu olarak 
kodlayarak, iki unsur arasındaki neden-
sonuç ilişkisini tersine çevirdi ve bütün 
önceliğini terörle mücadeleye hasretti.

Terörle mücadele, sadece ve basitçe, 
PKK’nın dağ kadrosunu etkisiz hale ge-
tirmek olarak algılandı. Bu perspektifle, 
OHAL yönetimi altında, bütün bölge yıl-
larca “cephe” ve “mevzi” mantığıyla yö-
netildi. PKK’nın hareket kabiliyeti gözö-
nüne alınarak bölge üzerinde yapılan ta-
sarruflar, öngörülenin aksine, PKK’nın 
daha kolay taban bulmasına ve güçlen-
mesine yol açtı. Bu fasit daire, böylece 
sürüp gitti. Güvenlik perspektifinin Kürt 
sorunu ve terörle mücadele bağlamında 

uyguladığı politikalar, her iki unsurun 
dinamiklerini de derinleştirdi ve büyüt-
tü. Kürt sorunu siyasallaştı, PKK ayak-
ta kalmayı başardı ve taban bulmayı sür-
dürdü. Bu süreç boyunca, özellikle 1984, 
1990 ve 1999’da devletin Kürt meselesi 
ve PKK’ya ilişkin politikalarını gözden 
geçirmesini gerektiren birçok kritik viraj 
alındı. Devlet Kürt meselesi ve PKK’ya 
ilişkin meydana gelen bu hayati gelişme-
lere uygun dinamik bir strateji değişikli-
ğine gitmekten geri durdukça, Kürt so-
runu da, PKK da ülkenin en önemli ve 
kronik meselesine dönüştü.

2002’den itibaren AKP, bir yandan AB 
süreci çerçevesinde demokratik stan-
dartları yükselterek, öte yandan da eko-
nomik ve sosyal politikalar geliştirerek, 
isim koymadan güvenlik paradigmasını 
aşmaya yönelik uygulamalar gerçekleş-
tirdi. Güvenlik paradigmasıyla özdeşle-
şen birçok uygulama kaldırıldı, bölgenin 
idari personel yapısı iyileştirildi, ekono-
mik kalkınmaya yönelik tedbirler devre-
ye sokuldu. AKP’nin söylem ve politika-
larının süregelen güvenlik tedbirlerin-
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den daha etkili sonuçlar ürettiğini gö-
ren güvenlik bürokrasisi de, bu strateji 
değişikliğine uyum gösterdi. Eşzamanlı 
olarak, devletin siyaset değişikliğinin ve 
uluslararası koşulların PKK’nın varlığı-
nı tehdit etmesiyle, PKK silahsızlanma-
ya dair koşulları dillendirmeye başladı. 
Böylece, PKK ve Kürt meselesinde yeni 
siyaset dönemi başladı. Bu siyaset deği-
şikliği, Ağustos 2009’da demokratik açı-
lım olarak isimlendirildi.

Demokratik açılım

Demokratik açılım sürecinin özünü, 
Kürt meselesi ile PKK’nın birbirlerinden 
ayrıştırılarak ele alınması ve her iki un-
surla alakalı kısır politikalar yerine dina-
mik ve üretken politikaların devreye so-
kulması oluşturuyor. İki mesele de siya-
setin devreye girmesini ve güvenlik ted-
birlerinin bir siyasal aklın rehberliğinde 
uygulanmasını ifade ediyor. Demokratik 
açılım, Kürt meselesinin ekonomik, top-
lumsal ve kültürel unsurlarının yanı sıra 

siyasal niteliğinin de artık kabul edilme-
sini ve demokratik standartların yük-
seltilmesinin bu siyasal talepleri karşı-
layabileceğini öngörüyor. Kürt sorunu-
nun Türkiye’nin genel demokratikleşme 
problemlerinin bir sonucu olduğu var-
sayımıyla, siyasal hayatın topyekûn de-
mokratikleştirilmesiyle bu sorunun da 
çözülebileceğini öngörüyor. Bu çerçe-
vede, vesayet sisteminin sonlandırılma-
sı, çetelerle mücadele, siyasal hayatın si-
villeşmesi ve kimlik problemlerinin çö-
zümü aynı demokratikleşme hamlesinin 
farklı yansımaları olarak ele alınıyor.

Demokratik açılım, PKK ile mücadele-
de ise, silahsızlanma seçeneğini imha ih-
timaline önceleyerek, PKK’nın silah bı-
rakmaya zorlanmasını (veya razı edil-
mesini) öngörüyor. Bu bağlamda, PKK 
ile mücadelede demokratik açılımın gü-
venlik paradigmasından en önemli far-
kı, 25 yıllık silahlı mücadeleye ve düşük 
yoğunluklu savaşa rağmen bitirilemeyen 
PKK’nın, silah bırakmaya mecbur (veya 
razı) edilmesi seçeneğini gündemine al-
ması. Bu siyaset değişikliği, farklı iç ve 
dış dinamikler dolayısıyla, silahlı müca-
delenin hak arama yöntemi olarak geçer-
liliğini yitirdiği günümüz Türkiye’sinde, 
PKK’ya silah bırakması karşılığında ova-
da siyaset yapma olanağı tanıyor. Bu pa-
ragrafta PKK ile mücadelede siyaset de-
ğişikliği olarak yansıttığımız düşünce-
lerin bir karara henüz varmadığı, ancak 
tartışmanın temel odağını belirlediği de 
söylenebilir. Böyle olsa bile, PKK ile mü-
cadelede, eski siyasetin geçersizliğinin 
kabul edildiği, yeni siyasetin muhtemel 
parametreleri üzerinde ise, yoğun tartış-
maların yapıldığı ortada. Muhtemelen, 
sürecin bu aralar tıkanmasının en önem-
li nedeni de, bu tartışmaların henüz bir 
karara varamamış olması.

Unutmayalım ki, Kürt sorunu ve 
PKK’nın ülkenin gündeminde 
ağırlığını hissettirdiği günden bu-
güne kamuoyunu en fazla umut-
landıran siyaset, demokratik açı-
lım siyasetidir. Türkiye’nin bu so-
runlarla yüzleşme pratiğine ve bu 
pratiğin ürettiği sonuçlara bakıldı-
ğında, açılım siyasetinin ülkenin 
geleceği açısından bir tercihten 
ziyade, zorunluluk olduğu açıktır.

“  
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Sunday’s Zaman, 4 Temmuz 2010

Bu siyaset değişikliği ilan edileli, yakla-
şık bir yıl geçti. Bugün yine şiddet ve te-
rörü konuştuğumuza göre, açılım süre-
cinin henüz umulan sonucu doğurma-
dığı açık. Ancak, umulan sonucun he-
nüz alınmayışının faturasını açılım si-
yasetinin doğasına çıkarmak yerine, 
Türkiye’nin siyasal hayatını şekillendiren 
iç ve dış birçok dinamiğin etkisiyle açılı-
mın henüz tam anlamıyla uygulanama-
mış olmasına çıkarmak gerekir. Bu ne-
denle, açılım siyasetinin kendisini sor-
gulamak yerine süreci sorgulamak daha 
doğru olacaktır.

Unutmayalım ki, Kürt sorunu ve PKK’nın 
ülkenin gündeminde ağırlığını hissettirdi-

ği günden bugüne kamuoyunu en fazla 
umutlandıran siyaset, demokratik açılım 
siyasetidir. Türkiye’nin bu sorunlarla yüz-
leşme pratiğine ve bu pratiğin ürettiği so-
nuçlara bakıldığında, açılım siyasetinin ül-
kenin geleceği açısından bir tercihten ziya-
de, zorunluluk olduğu açık. Hükümet, açı-
lım sürecinin arkasında olduğunu, bu sü-
recin milli birlik ve huzuru sağlayacağına 
dair inancını koruduğunu en vurgulu be-
yanlarla deklare ettiğine göre, bugüne ka-
darki süreci bir irade beyanı olarak kabul 
edip bu irade beyanının eylem planına dö-
nüşmesi için ne yapılması gerektiğine yo-
ğunlaşmamız daha doğru olacaktır 

Radikal İki, 4 Temmuz 2010
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tarihten gelen türk-boşnak dostluğu
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Türkiye’nin çeşitli illerinde fahri konsoloslukları bulunan Bosna-Hersek son olarak 9 
Temmuz’da Konya’da Bosna-Hersek Fahri Konsolosluğunu açtı. Açılışa katılan Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu Türkiye ile Bosna-Hersek arasında tarihî ve kültürel bağlar oldu-
ğunun altını çizdi. Türkiye’nin son dönemde Balkanlar’da artan etkin rolüne bağlı olarak 
Türkiye-Bosna Hersek arasındaki ilişkiler de hızla gelişmeye devam ediyor.

SETA POLICY BRIEF

Turkey and Bosnia-
Herzegovina: A Future 
Reflecting on the Past 
Relations between BiH and Croatia have been warm since the end of the 
Bosnian war, but ethnic tensions around the city of Mostar between Croats 
and Bosniaks still run high.

DOĞA ULAŞ ERALP

ABSTRACT | Bosnia-Herzegovina re-
mains as divided as ever. In the past year 
Turkish foreign policy in Bosnia-Herze-
govina has become more assertive and 
outcome-oriented. The successes of the 
new Turkish assertiveness have helped 
to initiate a much-needed reconcilia-

tion process between Serbia and Bosnia-
Herzegovina. Turkey derives its asser-
tiveness not only from Foreign Minister 
Davutoğlu’s vision of sustainable peace 
but also from its shared history and cul-
tural practices throughout the region. 
Turkey’s efforts could strengthen the ef-
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forts of the international community to 
integrate BiH into European and trans-
Atlantic bodies. 

Introduction and Historical 
Background

In the past year Turkish Foreign Minis-
ter Ahmet Davutoğlu has introduced a 
new-found dynamism and assertiveness 
in Turkish foreign policy in the West-
ern Balkans, and in Bosnia-Herzegovina 
(BiH) in particular, without changing its 
main orientation. This new policy has al-
ready produced concrete results between 
Bosnia and Serbia. Turkey is not new to 
the region and has shared history and 
cultural practices. The efforts of Turkey 
come in a very timely manner as ethnic 
tensions are running high before the 

general elections in October 2010 and 
the road to EU membership seems as 
elusive as ever.

Bosnia-Herzegovina had been one of the 
most important strongholds of the Ot-
toman Empire against Austria-Hungary 
for more than 400 years. Cities like Sa-
rajevo and Mostar grew into regional ur-
ban centers of culture and trade during 
this period. Some Bosnians played criti-
cal roles in the Ottoman Empire’s politi-
cal history during this time, with admin-
istrators, such as Ferhat-paša Sokolović 
and Osman Gradaščević, and grand 
viziers, such as the influential Mehmed 
Paša Sokolović, coming from that region.

However, the 18th and 19th centuries 
were plagued by military defeats and sev-
eral revolts within Bosnia by Christian 
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groups and local aristocrats who were 
the losers in the modernization reforms 
of Istanbul. The chaos spread rapidly and 
absorbed all the Balkan states and the 
Great Powers, and ultimately forced the 
Ottomans to surrender administration 
of Bosnia to Austria-Hungary with the 
Treaty of Berlin in 1878.

The Republic of Turkey tried to main-
tain cordial relations with Yugoslavia. 
The Balkan Entente of 1934, signed dur-
ing the presidency of Kemal Atatürk, 
included Yugoslavia as one of the main 
pillars of a security framework among 
the Balkan states in an era of rising mili-
tarism and authoritarianism in Europe. 
In the 1950s the Menderes government 
in Turkey agreed to accept Muslim citi-
zens from Yugoslavia (mainly Albanians 
and Bosniaks from the Sanjak region) as 
Turkish immigrants to close the techni-
cal know-how gap of the young Republic. 
In return Tito agreed to open Turkology 
departments in a number of universities 
across Yugoslavia and provide positive 
discrimination towards Yugoslav citi-
zens of Turkish origin. In 1954 Turkey, 
Greece and Yugoslavia signed a tripar-
tite military alliance whereby the parties 
promised immediate military assistance 
in case of an intervention against any of 

these countries. This was a very strate-
gic move on the side of Yugoslavia as it 
feared an imminent intervention from 
the Soviet Union after having decided 
to pursue independent policies from the 
eastern bloc. 

During the dissolution of Yugoslavia, 
Turkey was one of the first countries to 
recognize the independence of Bosnia-
Herzegovina in 1992. The Turkish presi-
dent at the time, Turgut Özal, saw the 
end of the Cold War as an opportunity 
for Turkey to follow its own independent 
foreign policy built on shared culture 
and history in the larger Eurasian re-
gion, in which the Western Balkans held 
a unique place. Unfortunately, the war in 
the former Yugoslavia forced Turkey to 
adapt a more passive approach. During 
the Bosnian war Turkey called for NATO 
intervention to end the bloodshed while 
some Turkish civic initiatives provided 
financial assistance to Bosnians fighting 
against the Serbian paramilitaries. Dur-
ing the war in 1994 Turkey helped bro-
ker an alliance between the Croats and 
the Bosniaks against the Serbian offen-
sive by offering to build Zagreb-Rijeka 
highway in partnership with the joint 
consortium of Turkish ENKA and the 
American Bechtel.

In the post-conflict period, Turkey has 
remained one of the most ardent sup-
porters of Bosnian unity and indepen-
dence. As a permanent member of the 
Steering Board of the Peace Implementa-
tion Council (PIC) Turkey represents the 
Organization of the Islamic Conference. 
The PIC is the international body tasked 
with overseeing the full implementation 
of the Dayton Peace Agreement before 
the Office of the High Representative 

Ankara supports regional integra-
tion of the Western Balkans as a 
whole and thus supports the idea 
that Brussels should announce 
clear dates for the integration of 
Bosnia- Herzegovina into the EU 
that could motivate the reform-
minded politicians in Bosnia.”

“  
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(OHR) shuts down. In the PIC, Turkey 
advocates the re-establishment of the 
multi-ethnic and multicultural status of 
BiH.1 Such reconstruction is not possi-
ble without respect to the independence, 
sovereignty and the territorial integrity 
of the country. Official Turkish foreign 
policy also voices full support for the 
integration of Bosnia-Herzegovina into 
NATO and the EU.

In the face of a detoriating political situ-
ation in Bosnia after the failure of the 
constitutional reform package in April 
2006, Turkey sees the re-emphasis of 
confidence-building measures between 
the countries of the region as key for sta-
bility in Bosnia-Herzegovina. The confi-
dence-building measures have two main 
pillars: the promotion of regional own-
ership and inclusiveness. Turkish for-
eign policy supports NATO membership 
and EU integration for Bosnia not as 
ends in itself but rather as means to cre-
ate sustainable relations in the Western 
Balkans. Getting too focused on these 
processes as ends rather than the means 
has already led to instability in the past 
four years. The EU member states and 
bodies have inadvertently turned the EU 
integration process as an end-goal rather 
than a process, which has fueled ani-
mosity between the constituent nations 
of Bosnia and the international commu-
nity. The international community, and 
the Europeans in particular, have lost 
influence as a result of such miscalcula-
tions. Encouraging Bosnian politicians 
who are caught up in ethno-nationalist 
politics and patron-client relationships 
to reform did not succeed. Without 
showing the sincerity and clarity needed 
to convince the local politicians for po-
litical reforms the Office of High Repre-
sentative (OHR) and the EU bodies lost 
credibility. Turkey’s new assertiveness 

served to close this gap and provided a 
new momentum in the region.

Challenges
Republika Srpska leadership: The popu-
list leadership in the Republika Srpska is 
not happy with the change in the mind-
set in Belgrade. Having benefited from 
Serbia’s unconditional support against 
the pressures of the international com-
munity for strengthening the capacity of 
the state-level institutions in Sarajevo for 
a long time, the RS leadership is fearful 
of getting isolated. The call for the recog-
nition of the ‘Armenian Genocide’ in the 
RS parliament at a time when the Serbi-
an parliament apologized for Srebrenica 
is an indication of the distaste RS politi-
cians feel against the Turkish assertive-
ness in the region.

Bosniak leadership: Bosniak politicians 
in Sarajevo are happy with the thaw-
ing relations with Belgrade. At the same 
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time there is an anxiety among Bosniak 
politicians that Turkey is about to choose 
Serbia over BiH as its main partner. A 
number of Bosnian policy analysts in-
terviewed in Sarajevo warn Turkey that 
Tadić might not be a reliable partner and 
might actually undermine the Turkish 
efforts and warn caution for Turkish for-
eign policy makers.

The EU and the international com-
munity: The international community 
in Sarajevo has been taken by surprise 
with the new assertiveness of Turkish 
foreign policy. Yet there is not a clear 
decision among the PIC members to 
see this change as a positive one that 
complements the efforts of the interna-
tional community or as negative, per-
haps thinking that Turkish prominence 
could further undermine the credibility 
of the EU policies in the long run. One 
official from the European Commission’s 
delegation in Sarajevo indicated that the 
EU so far appreciates the Turkish efforts 
and has chosen to wait and see what is 
next to come.

Recommendations for Turkish 
Foreign Policy 

1. For the sustainability of its assertive 
foreign policy, Turkey needs to step up 

its investments in the country. Although 
the trade volume exceeded US$ 600 mil-
lion in 2009, compared to US$ 370 mil-
lion in 2007 and US$ 165 million in 2006, 
Turkish investments in 2007 accounted 
for a mere 1.4% of the total foreign direct 
investment in Bosnia, which was KM 57 
million (US$ 38.5 million). The amount 
of red tape asked from investors and the 
slow and political privatization policies 
stand out as the main problems for Turk-
ish investors in BiH. Lack of a stronger 
economic engagement could hinder the 
institutionalization of political initia-
tives.

2. The MAP for NATO membership is 
the most substantial plan for Bosnia 
at the moment and Turkey as a NATO 
member has pushed for this. Turkey 
should continue to support the MAP 
reforms and facilitate dialogue between 
the RS and the Federation officials on the 
future of state assets.

3. Turkey should build stronger ties with 
RS politicians in Banja Luka to encour-
age political stability in BiH. The polls 
indicate that Dodik’s Alliance of Inde-
pendent Social Democrats (SNSD) will 
lose power in the coming elections in 
October 2010. It is time Turkey starts in-
vestigating investment opportunities in 
RS that could create a more positive im-
age of Turkey and build closer relations 
with centrist politicians.

4. Turkey’s chairmanship of the South 
East European Cooperation Process 
(SEECP) in the past year can be con-
sidered a success story. Turkey should 
initiate the institutionalization of that 
organization, such as the creation of a 
permanent secretariat and parliament 
assembly, one of which would preferably 
be located in Istanbul.

Turkey should start using its new 
assertive presence in the West-
ern Balkans in its accession ne-
gotiations with the EU. The EU 
lacks a clear strategy in the West-
ern Balkans, as the June 2, 2010 
EU-Western Balkans Summit in 
Sarajevo proved once again.”

“  
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Turkey and Bosnia Herzegovina: A Window 
into the Future 
SETA olarak 08.07.2010 tarihinde düzenlemiş 
olduğumuz “Turkey and Bosnia Herzegovina: 
A Window into the Future” başlıklı panele Taha 
Özhan (SETA Genel Koordinatörü) oturum 
başkanlığı yapmış, Doğa Ulaş Eralp (Sabancı 
Üniversitesi) konuşmacı olarak katılmıştır.

Eralp, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki 
ikili ilişkilerin son dönemde önemli ölçüde 
gelişmesini Türkiye’nin genel anlamda dış 
politikasındaki özel olarak da Balkanlardaki 
etkinliğinin artmasıyla ilişkilendirdi. En 
başından itibaren Türkiye’nin Bosna-Hersek’in NATO ve AB üyeliğini desteklediğini anlatan Eralp, bu 
ülkenin yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin başta Dışişleri Bakanlığı ve TİKA olmak üzere tüm 
kanallardan çalıştığını ifade etti. İkili ekonomik ilişkilerin hala istenilen düzeyde olmadığını söyleyen 
Eralp’e göre Türkiye’nin Bosna-Hersek’te ekonomik anlamda yapabileceği hala çok iş var.

Türkiye’nin sadece Bosna-Hersek’le değil Hırvatistan, Sırbistan ve diğer Balkan ülkeleriyle de kurduğu 
ilişkilerin somut meyvelerini son dönemde vermeye başladığını anlatan Ulaş Eralp, Sırbistan’ın 
Srebrenitsa katliamı için Bosna-Hersek’ten özür dilemesinin önemli bir adım olduğunun altını çizdi. 
Türkiye’nin özellikle Batı Balkanlardaki en etkili oyuncu olmaması için hiçbir nedenin olmadığını 
ifade eden Eralp’e göre Türkiye bu potansiyelinin farkında ve bunu özellikle son dönemde aktive 
etmeye çalışmaktadır.
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5. Turkey should be careful not to associ-
ate its political agenda in the Middle East 
with its policy in the Balkans. Turkey 
aims to use every possible international 
platform to condemn the violent inter-
vention of Israel on the peace flotilla for 
Gaza that caused the death of nine Turk-
ish citizens and has every right to do so. 
Yet this might contradict with the policy 
choices of the Western Balkan countries 
and undermine Turkey’s efforts both in 
the Western Balkans and the Middle 
East. For example, as a temporary mem-
ber of the UN Security Council, BiH did 
vote in favor of the sanctions on Iran al-
though Turkey brokered an agreement 
with Brazil. Similarly, in the concluding 
summit of the Turkish chairmanship of 

the SEECP held on June 23, 2010 in Is-
tanbul, the member countries failed to 
openly condemn Israeli action against 
the Turkish aid flotilla.

6. Turkey should start using its new as-
sertive presence in the Western Balkans 
in its accession negotiations with the 
EU. The EU lacks a clear strategy in the 
Western Balkans, as the June 2, 2010 EU-
Western Balkans Summit in Sarajevo 
proved once again. If Turkey could por-
tray its recent efforts as a constructive 
component to the overall EU intentions 
of stability and prosperity in the West-
ern Balkans, its bargaining powers could 
considerably increase 

Policy Briefin tam metni için www.setav.org
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Whatever glossy expressions we use in 
describing an energy strategy, at the end 
of the day it all boils down to the ability to 
provide our citizens and companies with 
a secure and clean supply of energy at af-
fordable prices in order to preserve our 
standards of living. At the same time, the 
negative effects of energy use, particularly 
with fossil fuels, on the environment have 
to be effectively mitigated. That is why 
Turkey’s energy strategy must focus on 
creating an internationally competitive 
energy market offering quality service at 

low prices, enhancing the contribution of 
renewables and indigenous energy sourc-
es, reducing dependence on imported 
fuels, supporting new technologies, and 
doing more with a lower consumption of 
energy.

Back in April 2010 when we accepted the 
invitation from Insight Turkey to produce 
this special energy issue, we expected this 
would be a challenging and exciting proj-
ect. We have not been disappointed. Dur-
ing the two months we have worked on 

insight turkey volume 12 number 3
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Whatever glossy expressions we use in describing an energy strategy, at the end of the 
day it all boils down to the ability to provide our citizens and companies with a secure and 
clean supply of energy at affordable prices in order to preserve our standards of living. At 
the same time, the negative effects of energy use, particularly with fossil fuels, on the en-
vironment have to be effectively mitigated. That is why Turkey’s energy strategy must fo-
cus on creating an internationally competitive energy market offering quality service at 
low prices, enhancing the contribution of renewables and indigenous energy sources, re-
ducing dependence on imported fuels, supporting new technologies, and doing more 
with a lower consumption of energy.

INSIGHT TURKEY

Israeli Attack on Gaza Flotilla 
Turkey’s New Geopolitics of Energy 
Emerging Energy Order in Eurasia

GUEST EDITORS: MEHMET ÖĞÜTÇÜ, İBRAHİM ARINÇ
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this issue, we have been exposed to a wide 
range of thoughts and opinions, many of 
which have been quite different from our 
own.

We have been challenged in so many dif-
ferent ways to review, justify or change 
our perceptions and opinions about the 
role energy plays in our global society. We 
have come to better understand the dif-
ferent peoples of our domain, their aspi-
rations, their fears, their strengths, their 
vulnerabilities and most of all their com-
mon vision and drive to achieve excel-
lence in terms of the ‘3-A goals’ of energy 
systems: accessibility, availability, and ac-
ceptability.

This issue does not claim to have found 
“The Ideal Energy Policy”. It certainly 
does not claim to be the last word on the 
topic of Turkey’s domestic and external 
energy policy options. To do so would 
be presumptuous in the extreme. On 
the contrary, one of the key lessons from 
this collection of papers is that the policy 
imperatives are seen to be quite differ-
ent from one expert to another, although 
there are many points in common which 
we tried to capture in our final words.

However, this issue does claim to be a 
reflection of the thoughts and opinions 
of more than 10 people drawn from in-
dustry, government, academic and non-
governmental organisations. This issue 
aims to perpetuate a vigorous and robust 
discussion about energy policy and its 
impact on the achievement and sustain-
ability of the 3-A goals of the accessibil-
ity, availability and acceptability of energy 
systems. It is our hope that as you read 
this journal you will be challenged, as we 
have been, and that you will be encour-
aged to take the debate further.

But more than that, we hope that you will 
recognise that there is much still to be 
done, and much that each of us can do, 
to improve our progress towards the 3-A 
goals. Dialogue and the debate are very 
important but it is even more important 
to convert this into meaningful action. 
This issue is entitled “The Changing Dy-
namics of World Energy and Turkey’s Fu-
ture Policy Options” because we believe 
it is long past the time when decisions 
need to be made about the world’s and 
Turkey’s sustainable energy future. We 
point the way for business, government 
and academic leaders to make important 
decisions now which can deliver desirable 
progress on the 3 As in the period ahead 
to 2030.

We hope that what you are about to read 
will, in a modest way, add to the body 
of knowledge beyond what you already 
know. It goes without saying that each 
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author assumes responsibility for their 
piece while any editorial errors and lack 
of a consistent storyline belong to us only.

Insight Turkey, Vol. 12, No. 3
Commentaries

Attack on the Gaza Flotilla: An 
Eyewitness Account | Iara Lee

Palestinians in Gaza have suffered under an 
illegal siege—first imposed by Israel in 2005 
and strictly enforced since early 2009—
which Amnesty International has called 
“a flagrant violation of international law.” 
Hundreds of civilians, the representatives 
from dozens of countries, attempted to 
deliver much-needed material to the Gazan 
people by the Gaza flotilla. The passengers 
on board—including elected officials, 
diplomats, media professionals, and other 
human rights workers—joined the flotilla 
as an act of civil disobedience and because 
they believe there is no decent justification 
for preventing shipments of humanitarian 
aid from reaching people in crisis. Israeli 
military launched a nighttime assault with 
heavily armed soldiers who shot and killed 
nine civilians and seriously injured dozens 
more. What happened to the flotilla is 
happening to the people of Gaza on a daily 
basis. It will not stop until international law 
is applied to all countries, Israel included. 

Turkey, Israel and the US in the Wake of 
the Gaza Flotilla Crisis | Taha Özhan

Palestinians in Gaza have suffered under an 
illegal siege—first imposed by Israel in 2005 
and strictly enforced since early 2009—
which Amnesty International has called 
“a flagrant violation of international law.” 
Hundreds of civilians, the representatives 
from dozens of countries, attempted to 

deliver much-needed material to the Gazan 
people by the Gaza flotilla. The passengers 
on board—including elected officials, 
diplomats, media professionals, and other 
human rights workers—joined the flotilla 
as an act of civil disobedience and because 
they believe there is no decent justification 
for preventing shipments of humanitarian 
aid from reaching people in crisis. Israeli 
military launched a nighttime assault with 
heavily armed soldiers who shot and killed 
nine civilians and seriously injured dozens 
more. What happened to the flotilla is 
happening to the people of Gaza on a daily 
basis. It will not stop until international law 
is applied to all countries, Israel included. 

Turkey’s Iran Policy: Between 
Diplomacy and Sanctions | Kadir	Üstün

The United Nations Security Council 
(UNSC) passed the fourth round of 
sanctions on the Islamic Republic of Iran on 
June 9, 2010. Turkey, along with Brazil, voted 
in opposition to sanctions while Lebanon 
abstained from the vote. Turkey and Brazil’s 
votes were particularly critical because they 
demonstrated a lack of unity within the 
international community. The rationale 
behind Brazil and Turkey’s votes derived 
from the fact that the nuclear swap deal 
signed by Iran is, so far, the only concrete 
deal. It represents the only legal basis that 
the international community can build 
upon and hold Iran accountable. Although 
both countries’ “no” votes were consistent 
with their diplomatic efforts, many analysts 
are criticizing Turkey in particular for not 
voting with its traditionally strong allies 
such as the US. Turkey’s vote against the 
new round of sanctions represents an 
important milestone not because Turkey is 
abandoning its long-time allies but because 
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Turkey is learning to make its own foreign 
policy calculations and decisions.

Unblocking Turkey’s EU Accession | 
Nathalie Tocci
Debates over Turkey’s application for 
EU membership are rife with pessimism 
nowadays. Much of the gloom comes 
from the many obstacles either directly or 
indirectly posed by the Cyprus conflict and 
its manifold repercussions on EU-Turkey 
relations. Resolving the Cyprus conflict 
remains the only means to untie the Gordian 
knot at the heart of Turkey’s troubled 
accession process, but a settlement of the 
conflict on the island may not be in sight. 
However, hidden within the technicalities 
of the post-Lisbon EU decision-making 
process may be a ray of light that could 
unblock Turkey’s troubled path to Europe. 
The Direct Trade Regulation, proposed 
back in 2004 by the European Commission 
to lift the isolation of northern Cyprus, may 
be resurrected by the new decisionmaking 
procedures of the post- Lisbon EU. Were 
this to take place, much needed momentum 
may be injected in Turkey’s ailing EU 
accession process.

Turkey’s Energy Policy, Regional Role 
and Future Energy Vision | Taner Yıldız
This article brings internal and external 
aspects of Turkey’s energy policy into 
sharp perspective by summarizing trends 
and practices. A brief analysis of past 
performances and existing targets for 
the short and medium term will greatly 
contribute to evaluating Turkey’s energy 
market. Today, Turkey’s energy market is 
one of the world’s fastest growing markets 
in terms of demand and supply. Turkey 
is a country with vast renewable energy 

resources and it has been trying to fully 
maximize this potential. Recent prestigious 
projects, notably the Nabucco pipeline 
project, are representative of Turkey’s 
heightened energy diplomacy initiatives. 
Such projects can significantly contribute 
not only to strengthening energy security 
in the region and the world, but also to 
expanding peaceful interactions between 
Eastern and Trans-Atlantic values resulting 
in a sustainable confidence building 
environment.

Turkey as a Regional Energy Hub | John 
Roberts
Turkey has so many factors operating in 
favor of it becoming one of the world’s great 
energy hubs – and yet there are so many 
reasons why it may completely fail to fulfill 
such a goal. The country’s inherent geography 
– its classic position as a crossroads between 
east and west, between north and south – 
makes it natural to become a giant center 
for trading in oil, gas and petrochemicals. 
But its attitude – the accumulation of its 
foreign policy, its approach to energy transit 
and to internal energy development, and its 
own uncertainty as to its place in the world 
in general and its involvement in Europe 
in particular – tells quite a different story. 
The future of Turkey as a gas trading hub 
lies very much in Turkey’s own hands. For 
such a hub to emerge will require Turkey to 
opt for domestic market liberalization over 
statism (étatism).

Turkey’s Energy Policies: Suggestions 
for a Change | Oğuz Türkyılmaz
This paper begins by underlining Turkey’s 
excessive external dependence on energy. 
Issues surrounding the creation of new 
power generation capacities are then 
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reviewed, including the potential use 
of renewable energy sources and the 
importance of energy saving and efficiency. 
The government’s plans regarding the 
restructuring of Turkey’s energy sector, and 
the potential addition of nuclear energy, 
are also critiqued and discussed. The 
Commentary ends with policy suggestions 
for Turkey’s energy sector, emphasizing the 
need for policies based on inclusive, public 
debate; an updated inventory of Turkey’s 
energy sources; guidelines that the Energy 
Market Regulatory Authority should 
follow; and the importance of considering 
environmental issues and basing Turkey’s 
energy future on local and renewable 
sources.

The EU and Turkey in Energy 
Diplomacy | Dimitrios Triantaphyllou 
and Eleni Fotiou
Since 2000, Turkey’s Europeanisation 
process has affected the country’s foreign 
policy both as a structural and a conjunctural 
factor. As a structural factor, the EU has had 
a good deal of influence on Turkey’s political 
and security culture by introducing elements 
of “soft power” and by expanding the 
number of Turkey’s foreign policymaking 
agents, particularly in the realm of “pipeline 
diplomacy.” As a conjunctural factor, the EU 
has affected Turkey’s foreign policy rhetoric 
by introducing new negotiating chips, 
and thus complicating the “bargaining” 
process. However, in order for Turkey’s 
energy diplomacy to achieve its goals, 
Turkey’s strategy towards the Middle East 
and the Caucasus must become coherent 
and its approach towards the EU, the US, 
and Russia, balanced. Most importantly, 
the question of whether Turkey perceives 
“pipeline diplomacy” as a means to achieve 
energy independence, thus enhancing its 

security, or as leverage to increase its power, 
thus leading to its recognition as a regional 
hegemon, remains open.

Articles
Turkey and the Changing Dynamics of 
World Energy: Towards Cleaner and 
Smarter Energy | Mehmet Öğütçü
Tectonic changes are not occurring only 
in the world financial system, trading and 
investment, geopolitics, and technology; 
a fundamental transformation is also 
underway in the global energy system. 
Myriad trends indicate that the current 
system is far from being sustainable. It will 
be shaped by rising demand over the long 
term, dominance of fossil fuels, inaccessible 
supplies, price volatility, inadequate 
investment, geopolitical tensions, and 
climate change. In the midst of these 
game-changing developments, Turkey has 
emerged as an important actor to reckon 
with as a consumer, transporter, investor, 
regional hub, and security provider in 
energy and geopolitics. Turks are acting 
increasingly in pursuit of their own self-
interest, rather than sheepishly following 
the dictates from Washington or Brussels. 
The paper concludes with a number of 
policy recommendations for government 
and business leaders in promoting further 
co-operation and partnership towards 
cleaner, smarter and secure energy, rather 
than fanning confrontation in search of 
balanced energy supply and demand for all 
players.

On Formulating a New Energy Strategy 
for Turkey | Sohbet Karbuz and Barış 
Şanlı

With its young population, dynamic 
private sector, and pivotal geographic 
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location, Turkey is simultaneously a large 
energy consumer, an energy gathering and 
dispatching center, and an energy investor 
in the pan-European energy landscape. 
These characteristics, which make Turkey 
an emerging regional and global energy 
player, when combined with the growing 
gap between Turkey’s energy supply and 
demand, necessitate a new, comprehensive, 
long-term energy strategy (preferably out to 
2030 or later) in which the end policy goals 
are clearly defined, and the ways and means 
to achieve those goals are described in a 
comprehensive and coherent manner. This 
article discusses the basics of formulating 
such a strategy. It argues that such a strategy 
must focus on ensuring long term energy 
supply at affordable costs to consumers, 
on Turkey’s geopolitical role in terms of 
regional and global energy concerns, and 
on fair competition and environmental 
challenges.

New Energy Paradigm and Renewable 
Energy: Turkey’s Vision | Hasan Saygın 
and Füsun Çetin

In recent decades, the conventional energy 
paradigm has rapidly lost ground in 
comparison to the concept of sustainable 
development, as it is based on the intensive 
use of nonrenewable fossil fuels, causing 
environmental degradation and posing 
global energy security risks. Thus, a change 
in the energy paradigm is necessary. 
Similarly, a paradigm shift in the objectives 
of energy policy is taking place— towards 
security of supply and climate change. 
Transition to a sustainable energy system 
is one of the crucial challenges humankind 
faces in the new millennium. The paradigm 
shift is primarily occurring in developed 
countries but extending to developing 

countries. Depending on the ongoing 
paradigm change, renewable energy policy 
is evolving rapidly in most countries. 
Global investment in renewable energy is 
increasing rapidly in a number of developed 
and developing countries. Technological 
leapfrogging in renewable energy has 
emerged as an opportunity for developing 
countries. This article will give an overview 
of the global trends for renewable energy 
and also provide Turkey’s vision.

Turkish Energy Market Law and 
Governance: How to Mobilize 
Investments | Ali Göksu
Turkey is still highly dependent on 
foreign energy resources and the supply 
of electricity is still not sufficient to meet 
current demand. Therefore, attracting local 
and foreign investments is vital in order 
to ensure supply security and establish a 
competitive and transparent market in 
the future. In this respect, fundamental 
regulatory changes have been made in 
the Turkish electricity market, previously 
dominated by the state. However, Turkey 
still lacks a sufficiently attractive energy 
market for foreign and local investors. It 
is the duty of the Turkish government to 
render attractive energy market conditions 
and regulatory environment for investors. 
This article looks into the structure of the 
Turkish electricity market. Various issues 
under the current system which may 
facilitate or hinder investors will also be 
evaluated, along with recommendations to 
improve the current market conditions.

Regional Energy Equations and Turkish 
Foreign Policy: The Middle East and the 
CIS | Tuncay Babalı
Turkey has become an important east-west 
and north-south gas and oil transit route 
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and an energy hub, thanks to the Turkish 
straits, and the existing and proposed 
pipelines that run through its territory. 
Economic opportunities, however, can 
present diplomatic liabilities. In a tough 
and complicated region, Turkey finds itself 
caught between the interests of competing 
superpowers and regional players. As the 
world’s 16th largest economy, Turkey’s thirst 
for energy will only increase. Satisfying this 
thirst requires not only diversification of 
sources and routes, but also good relations 
with all neighbors, in addition to traditional 
partners. An analysis of Ankara’s options 
and new foreign policy vision shows that 
Turkey has little choice but to use greater 
caution and engagement. Following its own 
national interests and security concerns 
will drive Turkey to new openings in 
Syria, Iraq, Iran, Armenia and other CIS 
countries. Energy will be one of the main 
pillars of Turkey’s policy of engagement and 
integration in the region.

Turkmenistan and Azerbaijan in 
European Gas Supply Security | İbrahim 
Arınç and Süleyman Elik
Energy security has become an important 
international issue amid concerns about 
supply and transportation security from the 
Caspian region to Europe. An assessment of 
Turkmenistan’s natural gas and the transit 
county of Azerbaijan indicates that the risks 
of disruption on supply and transportation 
could be minimized. With a growing 
significance of global gas demand and trade, 
gas security is becoming an increasingly 
important and there is a need to arrange 
cooperation between the Caspian Sea 
neighbor countries. The article examines 
Turkmenistan as a natural gas supplier and 
Azerbaijan as a transit country and also 
clarifies the role of Turkey as an energy hub 

country in the Eurasian energy environment. 
The authors suggest that the key question of 
the Caspian region is not the gas extraction 
itself but its transportation to markets. 
Therefore, it examines the diversification of 
Turkmenistan’s transport options, especially 
with China. The research also provides an 
energy profile of Turkmenistan and possible 
scenarios for Caspian natural gas export 
through Azerbaijan, Russia and Turkey.

Russian Geopolitical Power in the Black 
and Caspian Seas Region: Implications 
for Turkey and the World | Marat 
Terterov, John Van Pool and Sergiy 
Nagornyy
Exerting influence in the wider Black and 
Caspian Seas region is becoming a crucial 
element in Russia’s current geopolitical 
strategy. Energy and security are two of 
Moscow’s primary concerns relating to the 
region. Turkey, the EU, and the United States, 
as well as international energy companies 
will have to be aware of the operational 
instruments which Moscow has been 
deploying as part of its geopolitical strategy 
in the region, which include: 1) inserting 
itself into the domestic political affairs of 
its post-Soviet neighbors; 2) simultaneously 
acting as a crisis mediator/peacekeeper and 
fostering regional tension to provoke further 
crisis; 3) behaving as the regional “strong 
man” in the name of protecting Russian 
minorities; 4) strengthening energy ties 
with other former-Soviet Republics in the 
region; and 5) striking bilateral commercial 
deals with select Western corporate partners 
and governments. The deployment of such 
instruments will ensure that Moscow’s 
approach to regional geopolitics will remain 
purposefully unpredictable and full of 
intrigue, and will invariably continue to take 
other regional actors by surprise.
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New Energy Geopolitics: Why Does 
Turkey Matter? | Bezen Balamir Coşkun 
and Richard Carlson
Turkey’s energy policy is shaped by issues 
of energy security, and is based on two 
aims: avoiding reliance on imported energy 
sources and supplying energy at a reasonable 
cost to its population. Within the context of 
post-Cold War energy geopolitics, Turkey 
has found itself at the center of supply 
and demand routes for oil and gas and 
has evolved as an energy hub. This article 
analyzes the new global energy geopolitics, 
then turns to Turkey’s energy security 
perceptions and its placement within the 
new energy geopolitics. Throughout the 
article, the latest developments in Turkey’s 
energy policy are examined, and answers 
to the following questions are sought: How 
is energy security perceived in Turkey, and 
hence how are its energy-related policies 
formulated? What is Turkey’s position 
within global energy security dynamics and 
why does Turkey matter for the new energy 
geopolitics?

Turkey–Russia Energy Relations: Same 
Old Story, New Actors | Volkan Ş. Ediger 
and Itır Bağdadi
This article aims to outline the history of 
Turkey’s relations with Russia in the energy 
sector. The energy relationship between 
these two competing states dates back to 
the early 19th century when the Ottoman 
Empire fulfilled its coal and oil demands 
with Russian supplies. The history of 
Ottoman-Russia and later Turkey-Russia 
energy relations is an important aspect of 
the aforementioned states’ histories that 
needs to be unearthed and examined to 
better understand the complex relationship 
these states currently share. For instance, 
the complications that surround the 

recent natural gas pipeline projects such as 
Nabucco, South Stream, and Blue Stream 
II, reminiscent of previous projects in the 
region, can be better understood if one 
analyzes the semi-successful Baghdad 
railway project of the early 20th century. 
This article aims to analyze and highlight 
the complex relationship of yesterday 
in Turkey- Russia energy relations in an 
effort to shed light on the complexities of 
that same relationship today. The story 
will sound amazingly similar albeit with 
different actors.

“Potential Roles for Turkey as a Rising 
Regional Actor in Eurasia | Binnur 
Özkeçeci-Taner and Westenley Alcenat

Today, energy security is an important 
domestic and foreign policy matter and 
states are looking for alternative energy 
sources more vigorously than ever before. 
Using the “Heartland Theory” of British 
geographer Halford Mackinder to evaluate 
the theoretical claims that the convergence 
of foreign policy and energy security is 
driving competition for influence in the 
world, we examine the “competition” 
among the powerful political actors in the 
Caspian. Our findings suggest that the 
need for a continued source of energy has 
shifted national energy security policies 
from purely military affairs to prioritizing 
stable oil markets and has created potential 
roles, especially for powerful regional 
actors. After our review of the historical and 
present competition over Caspian energy 
sources, we analyze the effects of growing 
internationalization and securitization of 
global energy issues for Turkey and the 
possible implications of different foreign 
policy options Turkey is likely to pursue in 
the region.
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1 AĞUSTOS 2010
•	 Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 1–4 Ağustos 

2010 tarihlerinde Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantı-
da, terfi sırasında bulunan general, amiral ve 
albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, gene-
ral ve amirallerin görev sürelerinin uzatılma-
sı ve emeklilik işlemleri ele alındı. Şuraya ko-
muta kademesinin belirlenmesinde hükümet 
üyeleri ile askeri üyeler arasındaki görüş ayrı-
lığı damga vurdu. 

•	 Batman’da Hasankeyf karayolundaki TPAO 
kuyularına saldıran PKK, güvenlik görevlile-
rini etkisiz hale getirdikten sonra işçilerin kal-
dığı konteyneri ateşe verdi. PKK bölgeden ay-
rılırken stabilize yola mayın döşedi. Mayınla-
rın patlaması sonucu bölgeye incelemeye gi-
den 4 kişi yaşamını yitirdi.

•	 Nabucco projesinin hükümetler arası anlaş-
ması yürürlüğe girdi.

2 AĞUSTOS 2010
•	 Siirt’in Eruh İlçesi Emniyet Amirliğine PKK 

tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda, 1 
Özel Harekât polisi şehit olurken, 3 polis me-
muru da yaralandı.

•	 Taraf gazetesi, 20 Temmuz 2010’da gerçekleş-
tirilen Hantepe baskını ile ilgili olarak yayın-
ladığı haberde heronların saldırıdan yaklaşık 
20 dakika önce karakolun bulunduğu bölge-
ye gittiğini, PKK’nın yerleşme faaliyetlerini ve 
saldırı anları Genelkurmay dâhil 30 birimin 
canlı olarak izlediğini iddia etti.

3 AĞUSTOS 2010
•	 Kılıçdaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olma-

sı beklenirken hakkında soruşturma başlatı-
lan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız 
konusunda, “Öteden beri askerlerin terfilerin-
de ve emeklilik sistemlerinde teamülleri var. 
Kurumları kurum yapan da bu teamülleridir. 
Buna siyasilerin çok fazla müdahale etmemesi 
lazım” açıklamasında bulundu.

•	 Ordu’nun Akkuş ilçesi kırsalında devriye gö-
revi sürdüren jandarma trafik ekibine yapılan 
silahlı saldırıda 1 Uzman Çavuş şehit olurken, 
2 asker de yaralandı. 

•	 Siirt’in Eruh ilçesinde bir polis memurunun 
şehit edildiği PKK saldırısıyla ilgili olarak yü-
rütülen soruşturma kapsamında BDP Beledi-
ye Başkanı Melih Oktay’ın da aralarında bu-
lunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

•	 ABD Başkanı Barack Obama, Irak’taki Ame-
rikan muharip askerlerinin daha önce karar-
laştırıldığı gibi ay sonuna kadar bu ülkeden 
ayrılacağını söyledi.

4 AĞUSTOS 2010
•	 Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) 4. Gün top-

lantıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki 
(TSK) atama ve terfilerin Cumhurbaşkanlığı 
tarafından onaylandığı açıklandı. Genelkur-
may Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına herhangi bir atama yapılmaz-
ken, Jandarma Genel Komutanlığına Orgene-
ral Necdet Özel getirildi.

•	 CHP Parti Meclisi, boş bulunan Merkez Yü-
rütme Kurulu (MYK) üyeliğine eski İstanbul 
İl Başkanı Gürsel Tekin’in getirilmesini karar-
laştırdı.

•	 Türk-İş’e bağlı 12 sendika temsilcisinin 
İstanbul’da yaptığı toplantıda, 12 Eylül tari-
hinde yapılacak Anayasa referandumunda 
“Hayır” oyu kullanılmasının kararlaştırıldığı 
açıklandı.

•	 Balyoz Güvenlik Harekât Planı davası kapsa-
mında hakkındaki yakalama emri nedeniyle 
Afyon’da gözaltına alınan emekli Albay Ah-
met Şentürk tutuklandı.

5 AĞUSTOS 2010
•	 Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, 

PKK’nın kent yapılanması KCK’yı oluştur-
dukları gerekçesiyle tutuklanan 186 kişinin 
yargılanmasına başlandı. Mahkeme 7 aydır 
tutuklu bulunan sanıklardan 35’inin tahliye-
sine karar verdi.

•	 Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi dağlık bölgesinde 
PKK ile çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu. 
Diyarbakır’ın Dicle ve Van’ın Çaldıran ilçele-
rinde de düzenlenen operasyonlar sırasında 1 
asker ve 2 polis yaralanırken, çatışmalarda 6 
PKK’lı etkisiz hale getirildi.
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6 AĞUSTOS 2010
•	 İstanbul	 11.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 “Balyoz	

Harekat Planı” davası kapsamında 101 emekli 
asker ve muvazzaf haklarında çıkartılan yaka-
lama emri kararının kaldırılmasına karar ver-
di.

7 AĞUSTOS 2010
•	 BM	 Genel	 Sekreteri	 Ban	 Ki-mun,	 İsrail’in	

“Mavi Marmara” baskınını soruştura-
cak kurula Türkiye’den Dışişleri Bakanlı-
ğı eski Müsteşarı Özdem Sanberk’i tayin etti. 
Yeni Zelanda’nın eski Başbakanı Geoffrey 
Palmer’ın başkanlık edeceği, yardımcılığı-
nı görevini Juan Manuel Santos’a devredecek 
Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe’nin 
üstleneceği kurulda, İsrail’i de eski dışişleri 
yetkilisi Joseph Ciechanover temsil edecek.

8 AĞUSTOS 2010
•	 Genelkurmay	 Başkanlığı’na	 Kara	 Kuvvetle-

ri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner’in atan-
masına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından onaylanarak, Res-
mi Gazete’de yayımlandı. Aynı kararname-
de; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgene-
ral Erdal Ceylanoğlu, 1. Ordu Komutanlığı’na 
Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Ordu 
Komutanlığı’na Orgeneral Servet Yörük, 3. 
Ordu Komutanlığı’na Orgeneral Yalçın Ata-
man, Ege Ordu Komutanlığı’na ise Orgeneral 
Nusret Taşdeler atandı.

•	 Nusaybin’de	PKK’lılar	 tarafından	araziye	dö-
şenen mayının uzaktan patlatılması sonucu 3 
uzman çavuş hayatını kaybetti.

•	 Demokratik	 Toplum	 Kongresi,	 kapatılan	
DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk’ün 
başkanlığında Diyarbakır’da yapıldı.

•	 Irak’ta	 Amerikan	 güçlerinin,	 tüm	 muharip	
görevlerini Irak güvenlik güçlerine devretme-
lerinin ardından gelen saldırılarda yaklaşık 55 
kişinin öldüğü, 200’e yakın kişinin de yaralan-
dığı bildirildi.

9 AĞUSTOS 2010
•	 Batman’ın	Beşiri	kırsalında	operasyonlar	sıra-

sında çıkan çatışmada 5 PKK’lı ölü olarak ele 
geçirilirken, 2 uzman erbaşın yaralandı.

10 AĞUSTOS 2010
•	 İsrail’in	Mayıs	ayında	Gazze’ye	gitmekte	olan	

yardım filosuna saldırısını soruşturacak BM 
Komisyonu çalışmalarına başladı.  

11 AĞUSTOS 2010
•	 Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	YAŞ	atama-

larına ilişkin olarak, “Teamüller başka, yasalar 
başka şeydir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) 
teamüllerle yönetemeyiz. TSK’nın şaibesiz bir 
şekilde geleceğe yürümesi gerekir. Spekülas-
yonlara fırsat vermememiz gerekir” dedi.

12 AĞUSTOS 2010
•	 Bir	 süre	 önce	 emeklilik	 talebinde	 bulunan	

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla 
Işık görevini Orgeneral Necdet Özel’e devretti.

13 AĞUSTOS 2010
•	 PKK	20	Eylül’e	kadar	eylemsizlik	kararı	aldığı-

nı açıkladı.

14 AĞUSTOS 2010
•	 Türkiye’nin	 İtalya’dan	 iadesini	 istediği,	

PKK’nın üst düzey isimlerinden Nizamettin 
Toğuç, gözetim altında olma koşuluyla ser-
best bırakıldı.

15 AĞUSTOS 2010
•	 Trabzon’daki	 Sümela	 Manastırı’nda	 “Aziz	

Meryem Günü” nedeniyle Fener Rum Patriği 
Bartholomeos’un yönettiği ve dünyanın çeşitli 
yerlerinden gelen Ortodoksların katıldığı bir 
ayin düzenlendi. Yunanistan Başbakanı Yorgo 
Papandreu Paros Adası’nda yaptığı açıklama-
da, ayine izin verilmesini çok olumlu karşıla-
dığını belirterek, “Yaklaşık 90 yıllık bir aradan 
sonra Sümela’da düzenlenen ayin son derece 
önemli ve tarihi bir olaydır. Bu önemli olayın, 
Türk ve Yunan halkları arasında arzu edilen 
işbirliği, barış ve dostluk bağlarını pekiştire-
cek kadar önemli bir temel oluşturmasını dili-
yorum” dedi.

16 AĞUSTOS 2010
•	 Başkent	 Doğalgaz’ın	 özelleştirilmesi	 tamam-

landı.
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17 AĞUSTOS 2010
•	 10-11 Temmuz’da gerçekleşen KPSS Eğitim 

Bilimleri Sınavında beş yüze yakın adayın so-
ruların tamamını yapması tespit edildikten 
sonra kopya skandalı patlak verdi. 

18 AĞUSTOS 2010
•	 Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklama-

da, hâkim ve savcıların atama işlemlerine yö-
nelik HSYK’da yürütülen çalışmalar sırasın-
da Kurul üyeleri tarafından İstanbul, Erzu-
rum ve Diyarbakır başta olmak üzere özel yet-
kili mahkemeler ve savcılıkların yapısını ta-
mamen değiştirmeye dönük öneriler getiril-
diği ifade edilerek, “Yargı bağımsızlığı ve tabii 
hâkim ilkesini ihlal etmeyecek şekilde hazır-
lanacak yeni çalışmayı HSYK’nın önüne ge-
tirmek üzere kararname taslaklarının karara 
bağlanmayan bölümleri geri çekilmiştir” de-
nildi.

19 AĞUSTOS 2010
•	 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşka-

nı Abdullah Gül’ün başkanlığında İstanbul’da 
toplandı.

20 AĞUSTOS 2010
•	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisince 

Kahramanmaraş’ta düzenlenen mitingde yap-
tığı konuşmada, PKK’nın eylemlerini durdur-
duğunu açıklamasının hükümetleriyle ilişki-
lendirilmek istendiğini belirterek, “Bu alçak-
ça bir iftiradır” dedi. Başbakan Erdoğan, “AK 
Parti hükümetinin herhangi bir terör örgü-
tüyle masaya oturması, pazarlık yapması asla 
söz konusu değildir. Bundan sonra da olma-
yacak. Referandum sürecini etkilemeye yöne-
lik uydurulmuş yalanlardır” dedi. 

•	 Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı PKK üye-
si Ali Örgen, İtalya’nın güneyindeki Taranto 
kentinde yakalanarak gözaltına alındı.

•	 ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi George Mitc-
hell ile Dışişleri Bakanlığında düzenledi-
ği basın toplantısında, İsrail ile Filistin ara-
sındaki doğrudan görüşmelerin 2 Eylül’de 
Washington’da başlayacağını açıkladı.

•	 Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 
resmi bir ziyaret için Erivan’da bulunan Rus-
ya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile bir 
araya gelerek iki ülke arasındaki nükleer ener-
ji santrali inşaatı ile Rus askerlerinin 2044 yılı-
na kadar Ermenistan’da kalmasına imkan sağ-
layan anlaşmayı imzaladı.

21 AĞUSTOS 2010
•	 Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güç-

leriyle PKK arasında çıkan çatışmada, 1 asker 
şehit oldu.

•	 İran’ın, ABD, BM ve AB’nin yaptırımlarına 
rağmen, Rusya tarafından yapımı gerçekleşti-
rilen ve Buşehr kentinde kurulan ilk nükleer 
santrale yakıt yüklenmeye başladığı açıklandı.

•	 Rusya’nın kontrolündeki Kollektif Güven-
lik Anlaşması Örgütü’nün gayri resmi zirve 
toplantısı 20–21 Ağustos 2010 tarihlerinde 
Ermenistan’da yapıldı.

22 AĞUSTOS 2010
•	 İran’da, Cumhurbaşkanı Mahmud 

Ahmedinejad’ın da yer aldığı bir törenle “Ker-
rar” adı verilen ilk uzun menzilli insansız sa-
vaş uçağının tanıtımının yapıldığı açıklandı.

•	 Avustralya’da yapılan erken genel seçimlerde 
hiçbir partinin tek başına iktidara gelecek ço-
ğunluğu elde edemediği açıklandı. Oylama-
da İşçi Partisi 70, Liberal Parti öncülüğündeki 
koalisyon 71 sandalyeye sahip oldu.

23 AĞUSTOS 2010
•	 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı sonrası 

emekliye ayrılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral 
Hasan Iğsız görevini, İstanbul’da düzenlenen 
törenle Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’na devret-
ti. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Işık Koşaner de katıldı.

•	 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı KPSS’de 
kopya iddiaları üzerine soruşturma başlattı. 

24 AĞUSTOS 2010
•	 YAŞ’ta haklarında tutuklama emri olduğu için 

terfi ettirilmeyen 3 general, terfi ettirilmeme-
leri kararının iptali için Askeri İdare Mahke-
mesine başvurdu.
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•	 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
başlatılan İnternet Andıcı Soruşturması kap-
samında, 30 Ağustos tarihi itibariyle emekli 
olması nedeniyle 1. Ordu Komutanlığı’ndan 
ayrılan Orgeneral Hasan Iğsız, Başsavcı Veki-
li Turan Çolakkadı ve Savcı Zekeriya Öz’e ifa-
de verdi.

•	 Hakkâri’de imam Aziz Tan cami çıkışında 
PKK tarafından öldürüldü. 

25 AĞUSTOS 2010
•	 Genelkurmay Başkanlığına atanan Kara Kuv-

vetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner gö-
revini düzenlenen bir törenle Orgeneral Erdal 
Ceylanoğlu’na devretti.

26 AĞUSTOS 2010
•	 Askeri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1990’lı yılların başın-
da yaşanan faili meçhul cinayetlerle ilgili gö-
rülen, eski Kayseri İl Jandarma Komutanı Al-
bay Cemal Temizöz ile ilgili dava dosyasının 
“olumlu görev uyuşmazlığı için gereken süre-
nin aşıldığı” gerekçesiyle Uyuşmazlık Mahke-
mesine gönderilmemesi yönünde görüş bil-
dirdi.

•	 BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 
Mardin’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin de-
mokratik özerklik ile yönetileceğini ileri süre-
rek, “Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Böl-
ge parlamentolarımız da olacak, kent meclis-
lerimiz de. Ve bölge halkı kendi kendini yöne-
tecek” dedi.

28 AĞUSTOS 2010
•	 Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili ola-

rak DP Genel Merkezinin aldığı karara uyma-
yarak “evet” oyu vereceğini açıklayan DP eski 
genel başkanı Süleyman Soylu partisinden ih-
raç edildi.

30 AĞUSTOS 2010
•	 18-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapıl-

ması beklenen öğretmen atamalarının 2010 
KPSS Eğitim Bilimleri sınavında usulsüzlük 
iddiaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği 
açıklandı.

•	 Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazı-
lı açıklamada, bazı gazetelerde yer alan ve ya-
sadışı dinleme yapıldığına dair iddiaların bu-
lunduğu haberler üzerine idari soruşturma 
başlatıldığı bildirildi.

•	 Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevinden alı-
nan Hanefi Avcı’nın, “Haliç’te Yaşayan Simon-
lar Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabı ne-
deniyle ifadesine başvurdu. Başsavcılığın, söz 
konusu kitapta yer alan iddialar üzerine baş-
lattığı soruşturma kapsamında Avcı’nın ifade-
sini aldığı belirtildi.

31 AĞUSTOS 2010
•	 Danimarka Adalet Bakanlığı, 5 yıllık bir so-

ruşturma sonucunda Devlet Savcısı Jörgen 
Steen Sörensen’in talebi üzerine Roj TV hak-
kında Terörle Mücadele Yasası’ndan dava açıl-
masına karar verdi.
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10 2010’un ikinci çeyreğinde 266 milyar 339 milyon dolar olarak gerçekleşen dış borç stoku 
2009 yılının aynı dönemine göre %0,2’lik bir düşüş gösteriyor. Ancak geniş bir zaman dili-
mine bakıldığında dış borç stokunun her yıl biraz daha arttığı ortaya çıkıyor. 2001 ekono-
mik krizini aşmak için getirilen disiplinli mali düzenlemeler ile küresel finans krizini diğer 
ülkelere kıyasla daha kolay atlatabilen Türkiye’de büyüyen dış borç stoku, ekonomik istik-
rar açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

SETA ANALİZ

Geçmişten Günümüze 
Türkiye’de Dış Borçlar 
Gelinen noktada, küresel ekonomik dalgalanmanın devam ettiği bir ortamda, dün-
yadaki küresel finansal krizden korunmayı başarabilen Türkiye ekonomisi için, ar-
tık kendi bağımsız ekonomik politikalarını hazırlayıp uygulama zamanı gelmiştir.

ERDAL KARAGÖL

Giriş
Genel olarak borç stoku ve dolayısıyla ar-
tan borç ödemeleri az gelişmiş ülkeler için 
büyük bir sorun teşkil etmektedir. Borç 
ödeme yükü, yatırımları ve sermaye biri-
kimini kısıtlamakta ve yönüyle ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bunun nedenleri ise ülkedeki rezervlerin 
(ihracattan gelen kaynağın) borç ödeme-
leri için kullanılması, yüksek borcun ülke-

nin kredi derecelendirmesini negatif yön-
de etkilemesi, dış borçların gelecekte üre-
tim üzerinde yüksek vergi beklentisi ya-
ratarak, özel sektör tarafından planlanan 
verimli yatırımların yapılmaması ve hü-
kümet tarafından yapılacak istikrar prog-
ramlarını olumsuz yönde etkilenmesi ola-
rak sıralanabilir. Dolayısıyla, dış borç öde-
me yükünün artması, ülke ekonomisinde-
ki iyileşmeden kaynaklanan getirilerin dış 
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borç ödemelerine gitmesi anlamına gel-
mektedir. Yani alacaklı ülkeler, borçlu ül-
kenin üretiminde ve ihracattan kaynakla-
nan gelirden büyük pay alırlar. Bununla 
beraber, yüksek borç miktarı, yabancı ya-
tırımcıların büyük bir risk algılamaları ne-
deniyle, sermaye kaçışı riskini artırabilir. 
Ayrıca, bir ülkenin yüksek miktarda borç-
lanması, uluslararası ilişkilerde ülkenin si-
yasi nüfuzunun azaltabilir.
Bunun yanında artan borçlar, hükümet 
üzerinde baskı yaparak borcun para ba-
sılarak finanse edilmesine neden olabilir. 
Bu durumda yüksek borç miktarı, borcun 
gerçek değerini azaltmak için hükümet 
için bir teşvik olabilir ama bu da enflasyo-
na hatta hiper enflasyona neden olmakta-
dır. Neyse ki, çoğu merkez bankasının ba-
ğımsız olması ve hükümetlerin enflasyo-
nu yükseltici adımlarının hem ekonomik 
hem de sosyal maliyetleri olması sebebiy-
le bunun gerçekleşmesi zor görülmekte-
dir. Dolayısıyla, makroekonomik istikra-
rın sağlanması için gereken en temel un-
surların başında borcun sürdürülebilir-
liğinin sağlanması ve borç yükünün ma-
kul seviyelere indirilmesi ve bu seviyeler-
de tutulması gelmektedir. Bu çerçevede, 
borçlanma ile ilgili oranlar, borcun sür-
dürülebilirliğine ilişkin önemli gösterge-
lerdir. Kamunun ve ülkenin borçluluğu-
na ilişkin istatistiklerin çeşitlendirilme-
si, borçlanma ile ilgili tüm oranların doğ-
ru analiz edilmesi çok önemlidir. Çünkü 
borçlanmaya ilişkin oranlar ışığında yapı-
lan analizler, hem politika yapıcılar hem 
de piyasalar açısından kritik önem arz et-
mekte ve yakından izlenmektedir.

Dış Borçlanmada Eğilim: 2002 
Sonrası 

1994 ekonomik krizi sonrası ortaya çıkan 
ekonomik durum, ertelenen problemler ve 

reformlar, 2000 ve 2001 krizi olarak pat-
lak vermiş topluma ve ekonomiye ağır ma-
liyetler yüklemiştir. Tablo 4’te görüldüğü 
üzere, 1994 yılından 1999’a kadar stand-by 
düzenlemesine gitmeyen Türkiye, 1999-
2002 döneminde 17. stand-by düzenleme-
sini gerçekleştirmiştir. 1999-2000 yılların-
da ve 2001 krizini izleyen dönemde IMF 
ile 2002 ve 2005 yılında ekonomik krizin 
etkilerini ortadan kaldırmak ve ekonomi-
yi yeniden ayağa kaldırmak için 18. ve 19. 
stand-by anlaşmaları imzalanmıştır. Hatır-
lanacağı üzere, son iki stand-by anlaşması 
herhangi bir ekonomik kriz olmadan ha-
yata geçirilmiştir. Uygulamaya konulan 
ekonomik istikrar programı ile bir taraf-
tan makroekonomik istikrarın sağlanma-
sı, diğer taraftan ise ekonomide yapısal re-
formların gerçekleştirilmesi amaçlanmış-
tır. Ekonomide makroekonomik istikrarın 
yeniden tesis edilmesi temel amaç çerçeve-
sinde, maliye politikası alanında faiz dışı 
fazla verilmesi ile mali disiplinin sağlan-
ması hedeflenirken, para politikası alanın-
da önce örtük sonra açık enflasyon hedef-
lemesi rejimine geçilerek, enflasyonun dü-
şürülmesi amaçlanmıştır. Uygulanan eko-
nomik istikrar programı sonucunda büyü-
me yeniden tesis edilmiş, enflasyon uzun 
yıllardan sonra tek haneli seviyelere in-
dirilmiş, kamu borç stokunun milli gelir 
içindeki payı düşürülerek borçların sürdü-
rülebilirliği sağlanmıştır.

1961 yılında imzalanan ilk stand-by anlaş-
masından 2008’de sona eren 19. stand-by 
anlaşmasına kadar geçen yaklaşık 50 yıl-
lık sürede, IMF’den 50 milyar dolara yakın 
kaynak sağlanmıştır. Türkiye, toplam ola-
rak yaklaşık 32 yılı kapsayan bir IMF ile 
birlikte yaşama döneminde, IMF’nin mali 
destek sağladığı 64 ülke içinde en çok kre-
di çeken ülke olmuştur. İmzalanan 18. ve 
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19. stand-by anlaşmaları Türkiye’de çok 
önemli yapısal reformların gerçekleştiril-
mesine öncülük etmiştir. AK Parti hükü-
metinin stand-by anlaşmaları uygulama 
aşamasında ikircikli11 olmaması nedeniy-
le uluslararası sermaye ve yatırımcılar için 
güven verici bir ortam oluşmuştur. Bu da 
ülkeye giren uluslararası sermaye nedeniy-
le ekonomik büyümede çok anlamlı bir ar-
tışa ve 1986’dan beri enflasyonun tek hane-
li rakama ulaşmasına katkıda bulunmuş-
tur. Bunun için, yeni hükümet sıkı mali-
ye politikası ve merkez bankasının fiyat is-
tikrarı hedefi için, merkez bankası bağım-
sızlığına çok önem vermiş ve ekonomik 
göstergelerin Avrupa Birliği standartları-
na ulaşmasına yardım etmiştir. 2008 yılı-
nın ortalarında başlayan küresel ekonomik 
kriz, aslında 19. stand-by anlaşmasının son 
dönemine denk gelmiştir. Belli çevreler ve 
özellikle	 TÜSİAD,	 IMF	 stand-by	 anlaş-
masını kriz döneminde güvenlik şemsiye-
si ve ko ruma kalkanı olarak görmüşlerdir. 
Bunlara göre IMF finansal güçlük yaşayan 
ülkelere ucuz maliyetle mali yardımda bu-
lunmakta ve stand-by anlaşması ile bera-
ber genellikle IMF tarafından mali disip-
lin talep edilmekte ve stand-by anlaşması 
sıkıca denetlenmektedir. Bu aynı zamanda 
o ülkenin kredi piyasalarından daha ucu-
za	 borçlanmasını	 sağlayacaktır.	Yine	TÜ-
SIAD tarafından ifade edildiği gibi “İçin-
de bulunduğumuz küresel ekonomik ve 
finansal kriz ortamında, Türk ekonomisi-
nin göreli istikrarını ve kazanımlarını ko-
rumak ve krizin Türk ekonomisi üzerinde-
ki etkilerini en aza indirgemek bakımın-
dan, uzun bir süredir yapılan görüşmelerin 
bir an önce sonuçlandırılarak, IMF ile bir 
Stand-by anlaşması yapılmasının son de-
rece gerekli olduğuna inanılmaktadır.”12 
Bunlara rağmen, hükümet yeni bir stand-
by imzalamamaya karar vermiştir.

Sonuç ve Öneriler
2001 krizi sonrası IMF destekli 2001 Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı’nın ekonomi-
deki olumlu etkisi ve 2002’de iktidara gelen 
AK Parti hükümeti tarafından gerçekleşti-
rilen yapısal reformların sonucu, finansal 
sistem güçlendirilmiş, program istikrarlı 
bir biçimde devam etmiş ve kamu denge-
lerinde önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. 
Bu program, hem ülke ekonomisine istik-
rar kazandırırken hem de ekonomik büyü-
me oranlarında artışa ve borcun yükünün 
sürdürülmesi konusunda olumlu katkılar 
sağlamıştır. 2001 krizinden sonra ve uygu-
lanan tutarlı politikalarla 2002 sonrası, her 
ne kadar mutlak olarak dış borç stoku art-
mış görünüyorsa da kamu sektörünün dış 
borcu azalmış hatta 2002 yılında GSYİH 
içindeki kamu kesiminin payı 28 olması-
na rağmen bu oran 2009 yılında 13,5 ol-
muştur. Ama özel sektör dış borç stokunun 
GSYİH içindeki payı 2002 yılından itiba-
ren artmış ve 2002 yılında 18,6 iken 2009 

t ü r k i y e’n i n  d ı ş  b o r ç l a r ı
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yılında bu oran 28,2 olmuştur. Ayrıca, ülke 
için yapılan derecelendirme ve kredi no-
tundaki yükselmeler sonucu reel faiz oran-
larındaki gerilemeye bağlı olarak faiz öde-
melerinin GSYİH içindeki oranı 2002 yı-
lında 2,8 iken bu oran, 2009 yılında 1,7 ol-
muştur. Böylece kamu borç stoku içindeki 
faiz yükü azalmıştır.

Ayrıca, dış borç ve ekonomik büyüme ara-
sındaki ilişki incelendiğinde, 2002 sonrası 
dönemler hariç ekonomik büyüme rakam-
ları hep zikzaklar çizmiştir. Dış borç stoku-
nun artığı dönemlerde ekonomik perfor-
mansta zayıflama ile birlikte büyüme ra-
kamları düşmüştür. Ama 2002 yılında AK 
Parti’nin iktidara gelmesiyle hem dış borç 
stokunda azalma görülmüş hem de ortala-
ma %6’lık bir büyüme rakamına ulaşılmış-
tır. Bu ekonomik performans nedeniyle 
hem dış borçlar zamanında anapara ve fai-
ziyle ödenmiş hem de daha önceki iktidar-
ların bir alışkanlık haline getirdikleri bor-
cu borç ile ödeme dönemi sona ermiştir.
Dolayısıyla, Türkiye ve AB ülkeleri karşı-
laştırıldığında, tüm ülkelerden daha düşük 
Dış Borç Stoku/GSYİH oranlarına sahip-
tir. Türkiye’de dış borç stoku ve borç sto-
kunun GSYİH içindeki payı söylenenle-
rin aksine 2002 yılından itibaren düşmeye 
başlamıştır. 2002 yılında 56,2 olan bu oran 

2009 yılında küresel finans krizine rağmen 
43,9 olmuştur. Hatta toplam kamu açığına 
ilişkin Maastricht Kriteri tutturulmuş, AB 
tanımlı brüt kamu borç yükü, AB-27 orta-
lamalarının çok altına düşmüş, net kamu 
borç stoku, hem milli gelire oran olarak, 
hem de mutlak değer olarak azalmıştır.
Bilindiği üzere, borç ödeme yükü yatırım-
ları ve sermaye birikimini kısıtlamakta ve 
dolayısıyla ekonomik büyümeyi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Çünkü dış borçla-
rın gelecekte üretim üzerinde yüksek vergi 
beklentisi yaratarak, özel sektör tarafından 
planlanan verimli yatırımların yapılma-
masına ve hükümet tarafından uygulana-
cak istikrar programlarının olumsuz yön-
de etkilenmesine neden olacaktır. Dış bor-
cun ekonomi üzerindeki etkisini olumluya 
çevirmek veya olumsuz etkilerini bertaraf 
etmek için, mutlaka bazı kriterlere uyul-
malıdır.
- Dış borçlar, üretimi artırıcı yani dış bor-

cun anaparasını ve faizini ödeyecek alan-
larda kullanılmalıdır. Eğer alınan dış 
borçlar tüketim harcamaları, üretken 
olamayan (savunma harcamaları gibi) 
harcamalar, oluşan bütçe açıklarını ka-
patmak veya popülist bazı politikalar için 
kullanılıyorsa, borcun geri ödemesi gel-
diğinde bu borcun ödemesi ya vergilerle 
ya da dış borçla olacaktır. Vergilendirme-
lerde kısıtlamalar nedeniyle genelde alı-
nan borcun geri ödemeleri, alınacak yeni 
dış borçla yapılacaktır. Bu da borcun kat-
lanarak artmasına neden olacaktır. Do-
layısıyla, Türkiye’nin yaşadığı krizler-
den elde ettiği deneyimler ve bu krizlerin 
ekonomiye verdiği ciddi zararlar ve do-
layısıyla ekonomiye yüklenen ilave mali-
yetler ciddi bir dış borç yönetiminin özel-
likle gelişmekte ve yükselen piyasalar için 
ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur.

Toplam dış borç stokunun GSMH 
içindeki payı 1970’lerin sonunda 
%20 düzeyinde iken 1980’lerin 
sonunda %40’lara yükselmiştir. 
Dönem boyunca uygulanan 
politikaların beslediği kamu kes-
imi ve ödemeler dengesi açıkları, 
dış borç birikim süreçlerinin temel 
belirleyicisi olmuştur.”

“  
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- Dış borçlar, dış borç servisi (anapara ve 
faiz) için yabancı para cinsinden gelir ge-
tiren yatırımların finansmanında kulla-
nılmalıdır. Bu da borcun, ihracat üstün-
lüğüne sahip veya mutlak veya karşılaş-
tırmalı üstün olan alanlarda yatırımla-
rın finansmanında kullanılmasını gerek-
tirmektedir. Küresel ekonomik kriz gibi 
nedenler ile uluslararası talepte meydana 
gelen daralmalar ihracat olanaklarının 
azalmasına ve bu da dış borç servisin-
de yüksek riskliliği daha da önemli hale 
getirmektedir. Dolayısıyla, dış borç öde-
meleri için gerekli olan kaynakların ih-
racattan elde edilen gelirlerden karşılan-
dığı için dış ticarette ülke çeşitlendirmesi 
çok önemli ve yerinde bir karardır. Çün-
kü, Türkiye’de şu anda dış politikada ek-
sen kayması değil, tam aksine olması ge-
reken dış ticaret çeşitlendirmesi ve yö-
rünge gelişmesi yaşanmaktadır. 

- Alınan dış borcun ekonomiye katkısı 
veya ekonomide meydana getirdiği eko-
nomik büyüme dış borcun anapara ve 
faiz ödemlerinden fazla olmalıdır. Bu da 
borcun faizi ve anapara ödemesi ile eko-
nomideki büyüme oranı arasında fark 
ekonomide gerçekleşen büyüme oranı le-
hine olmalıdır. Aksi halde borcun ekono-
miye katkısı dış borcun geri ödemeleri-
nin neden olduğu dışarıya kaynak aktarı-
mından düşük olma durumu (debt over-
hang)39 ortaya çıkacaktır. 

- Her ne kadar Türkiye’de ara malı ve ener-
ji girdilerinden dolayı döviz ihtiyacı artı-
yorsa da, yapılacak genişletici harcama-
lar düşürülmeli ve özel sektör tarafın-
dan kullanılacak kaynakların kamu tara-
fından kullanılması azaltılmalıdır. Bu as-
lında ekonomide yüksek faiz dolayısıyla 
crowding-out (dışlanma) etkisinin orta-
dan kalkmasına ve bütçe açığının azal-
masına katkı sağlayacaktır. Elde edilecek 

bu kazanımlar ile yüksek faizin neden ol-
duğu kırılganlıklar azalacak ve risk pri-
minin düşmesi sağlanacaktır. 

- Özelleştirilecek olan kamu varlıklarının, 
özelleştirilmesi çok hızlı bir şekilde ta-
mamlanmalıdır. Elde edilecek özelleştir-
me geliri ile hem kamu açığının gideril-
mesi sağlanacak hem de kamu finansma-
nı için gerekli olan kaynağın temini sağ-
lanacaktır. Bu da kamu sektörünün öde-
yeceği faiz yükünü azaltacaktır. 

- Piyasada zayıf halka olarak tanımlanan 
kurumların oluşturabileceği riskler mut-
laka izlenmelidir. Sistematik riskler dü-
zenleyici ve denetleyici otoriteler tarafın-
dan izlenmeli, hesaplanmalı ve piyasa ile 
paylaşılmalıdır. 

- Ama orta vadeli programda ifade edilen 
‘mali kural’ ekonomide çıpa olması ko-
nusunda bir beklenti oluşmuştur. Mali 
kural ile Türkiye’nin mevcut koşulları 
arasında uyum sağlanmalıdır. Mali ku-
ral ekonomi yönetiminin elini kolunu 
bağlayıcı bir rol oynuyorsa kısa dönem-
de pek çok soruna neden olabilir. Çünkü 
ekonomide gerçekleşecek olan sert iç ve 
dış şoklar karşısında, hükümetlerin du-
ruma göre yeni maliye politikalarını ta-
sarlayıp ve bunları uygulama iradesi or-
tadan kalkacaktır. Bu nedenle, mali ku-
ralın daha esnek hali olan borç kuralı ile 
GSYİH`nın yüzdesi olarak bir borç sınırı 
kullanmak daha uygun olacaktır. 

- Gelinen noktada, küresel ekonomik dal-
galanmanın devam ettiği bir ortamda, 
dünyadaki küresel finansal krizden ko-
runmayı başarabilen Türkiye ekonomi-
si, artık kendi bağımsız ekonomik politi-
kalarını hazırlayıp uygulama zamanı gel-
miştir 

Analizin tam metni için www.setav.org

t ü r k i y e’n i n  d ı ş  b o r ç l a r ı
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YSK Başkanı Ali Em 3 Ağustos’ta Anayasa değişiklik paketinin oylanacağı referandumda 
oy verme işleminin gümrük kapılarında başladığını, referandumda 49 milyon 446 bin 269 
seçmenin, 151 bin 546 sandıkta oy kullanacağını, 1 milyon 61 bin 137 kişinin de oy sandık-
larında görev yapacağını belirtti. 12 Eylül’de oylanacak olan Anayasa değişiklik paketi üze-
rine tartışmalar ise sürüyor. 

SETA YORUM

AK Parti mi Oylanacak 
Anayasa Paketi mi? 
AK Parti karşıtı blokta yer alan siyasal partilerin tümü, anayasa paketinin içe-
riğine itiraz ettikleri için değil ‘Hayır’ın AK Parti’ye karşı çıkmak anlamına gel-
diğini düşünerek referandumda ‘Hayır’ diyecekler.

HATEM ETE

Anayasa Mahkemesi’nin referandum sü-
recini başlatan kararıyla birlikte siyasi 
partilerin tutumları da netleşmeye baş-
ladı. AK Parti haricinde Meclis’te tem-
sil edilen bütün siyasi partiler, görünür-
de farklı gerekçelerle olsa da aslında aynı 
gerekçeyle, pakete karşı bir tutum takın-
dılar. Referandumda “Evet” bloğunda 
yer almayacak olan CHP, MHP ve BDP, 
tutumlarını seçmenlerine yönelik açıkla-

malarında, paketin içerdikleri veya içer-
medikleriyle meşrulaştırsalar da, aslın-
da paketin içeriğiyle ilgilenmiyorlar. Re-
ferandumda AK Parti karşıtı blokta yer 
alan siyasal partilerin tümü referanduma 
sunulan anayasa paketinin içeriğine iti-
raz ettiği için değil pakete karşı çıkma-
nın AK Parti’ye karşı çıkmak anlamına 
geldiğini düşünerek referandumda “Ha-
yır” diyeceklerdir.



463

Siyasi partilerin tutumu

Diğer partilere oranla, paketin esasına 
dair görece eleştirel bir tutum ve gerek-
çeye sahip olan tek parti CHP’dir. CHP, 
paketin yargının bağımsızlığını hedef al-
dığı ve AK Parti’nin kendi yargısını oluş-
turmaya çalıştığı iddiasındadır. MHP, 
paketin içeriğine yönelik hiçbir somut 
eleştiriyi dillendirmeden, paketin de-
mokratik açılım politikasının bir deva-
mı ve esasında “Habur hukuku”nu oluş-

turmaya dair bir teşebbüsün ürünü oldu-
ğunu iddia etmektedir. Hangi maddenin 
ne tür gerekçelerle böyle bir sonuca yol 
açacağını açıklama ihtiyacı hissetmeyen 
MHP, anayasa paketini ve referandum 
sürecini de, tamamen hamasi duygu ve 
metafizik argümanlarla, demokratik açı-
lım süreciyle ilişkilendirerek milliyet-
çi seçmende bir reaksiyon uyandırmaya 
çalışmaktadır. DTP ise paketin Kürt me-
selesine ilişkin bir içerik taşımadığından 
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hareketle AK Parti’nin kendi ihtiyaçları-
nı öne alan bir paket hazırladığını iddia 
etmektedir. Paketi AK Parti’nin öncelik-
leriyle ilişkilendirerek CHP ile, Kürt so-
runuyla ilişkilendirerek de tersinden 
MHP ile ortak bir zemine yaslanan BDP, 
referandum sürecini boykot edeceğini 
ilan etmiştir.

BDP, AK Parti ile aynı tutumu takınarak 
seçmenini AK Parti’ye yakınlaştırmak 
istemediğinden Evet dememiş, seçme-
nine vicdanına aykırı bir tutumu uygu-
latamayacağını gördüğü için Hayır diye-
memiş, seçmeninin tercihine güvenme-
diği için de boykot kararı almıştır. BDP, 
paketin demokratikleşme açısından ta-
şıdığı olumlu unsurları, (en masum ge-
rekçe ile) oy kaygısıyla görmezden ge-
lerek boykot kararı alırken, bütün kam-
panyasını da AK Parti karşıtlığına indir-
gemiştir. Görüldüğü üzere, referandum 
sürecinde paketin yasalaşmasını engel-
lemek için uğraş vereceğini açıklayan 
her üç parti de, paketin içerdiği madde-
lere tamamen karşı oldukları için pake-

tin karşısında durmuyorlar. Paketin ye-
tersizliğine yönelik argümanlarla pake-
te karşı çıkıyorlar. Oysa referandumda 
muhalif olan partiler, paketin eksiklik-
lerini vurgulayarak ne kadar doğru bir 
tutum alıyorlarsa, bu eksiklikleri pake-
te karşı çıkmaya vesile kılmakla o den-
li tutarsız yanlış ve anti-demokratik bir 
siyaset güdüyorlar. Tutarsız, çünkü de-
ğişikliklerin eksik olması, geçmemesini 
gerektirmez. Bilakis eksikliklerin gide-
rilmesi için daha ileri bir aşamayı teşkil 
eder. Yanlış, çünkü yetersizliğinden dem 
vurarak paketi eleştirenler, paketle gelen 
kısmi özgürlükleri de engellemiş oluyor-
lar. Anti-demokratik, paketin öngördü-
ğü demokratik unsuru durdurmaya ça-
lışıyorlar.

Dolayısıyla, referanduma karşı çıkan si-
yasal partiler, paketin içeriğini eksik bul-
dukları için değil, AK Parti’yi hedef al-
mak istedikleri için pakete Hayır di-
yorlar. Bu da, AK Parti karşıtlığının re-
ferandum kampanyasının özünü oluş-
turacağını gösteriyor. AK Parti karşı-
tı güç odakları, referandum sürecini AK 
Parti’ye yönelik bir güven oylamasına 
dönüştürmeye çalışacak ve referandum 
sürecinde, paketin içeriğiyle ilgilenme-
yip, seçim provasına benzer bir kampan-
ya ile AK Parti hükümetini hedef alacak-
lar. Referandumda Hayır blokunda yer 
alan siyasi parti ve aktörlerin esas hede-
fi, referandumda Hayır sonucunu çıkart-
makla sınırlı değil, aynı zamanda, refe-
randumdan en geç 10 ay sonra gerçekle-
şecek genel seçimlere yönelik bir hesap-
la AK Parti’yi zayıflatmaktır. Bu şekilde, 
hem ‘AK Parti gitsin’ cephesine alınan 
unsurların ittifakı güçlenecek, hem de 1 
yıl içinde AK Parti iki defa topluma oy-
lattırılmış olacak. 

Sürpriz olan MHP ve BDP’nin 
de, ülkenin demokratikleşmesine 
katkıda bulunacak bir gelişmeyi 
engelleyecek düzeyde, AK 
Parti’den kurtulma hevesine an-
gaje olmalarıdır. CHP, tarihsel 
misyonu ve tabanının talepler-
ine uygun davranmış oluyor da, 
MHP ve BDP de mi, kendilerine 
yeni bir tarih ve taban bulma 
arayışındalar?”

“  
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AK Parti karşıtları ittifakı

Oysa anayasa değişiklik paketi, bugü-
ne kadar 15 defa değiştirilen 12 Eylül 
anayasasında, bu güne kadar yapılan 
en esaslı değişiklikleri içeriyor. Paketin 
önemi, doğrudan 12 Eylül failleri üzerin-
deki yargılama engelini kaldırma sem-
bolizminin yanı sıra, 12 Eylül Anayasa-
sının 27 Mayıs Anayasasından devrala-
rak güçlendirdiği yargısal tahakkümü 
esas almasından geliyor. Yüksek yargının 
iki merkezi kurumunu oluşturan AYM 
ve HSYK’nın yapısını ve üye kompozis-
yonunu çoğulculaştırmanın yanı sıra, as-
keri yargının yetkisini ve yapısını düzen-
leyen maddeler de içeriyor. Paketin 11 
maddesi yargıyı ilgilendirirken, 10 mad-
desi temel hak ve özgürlükleri genişle-
tiyor, geriye kalan maddeler de yasama 
ve yürütmeyi kapsıyor. AK Parti karşı-
tı cephenin AK Parti’den kurtulma ih-
tirası, Türkiye’nin demokratikleşmesin-
de önemli bir köşe taşı olacak bu paketin 
yasalaşmasına karşı durarak Türkiye’ye 
kötülük	 ediyor.	 Üstelik	 bu	 yeni	 bir	 du-
rum da değil. Özellikle, Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinden bu yana, Türkiye’de 
her türlü siyasal faaliyetin akıbeti, AK 
Parti karşıtlarının AK Parti’den kurtul-
ma amaçlarına kurban oluyor. Demok-
ratik açılım bunun en önemli gösterge-
siydi, anayasa değişiklik süreci de aynı 
yolda ilerliyor.

CHP’yi anladık da MHP ve 
BDP’ye ne oluyor? 

Kaderini milletten koparıp yüksek yargı 
ve bürokrasinin oyun bozma yeteneğine 

bağlamış CHP’nin, AK Parti’den kurtul-
ma hevesiyle demokratikleşmeyi engel-
leme çabaları şaşırtıcı değil de, MHP ve 
BDP de mi, kaderlerini milletten kopa-
rıp bürokrasiye devretti? Türkiye’nin çok 
partili demokrasi tarihi, AK Parti’nin 
temsil ettiği gelenekle, CHP’nin temsil 
ettiği geleneğin mücadelesi ve CHP’nin 
milletten alamadığı gücü bürokrasiden 
alma yeteneğine aşina. Ancak,  sürpriz 
olan MHP ve BDP’nin de, ülkenin de-
mokratikleşmesine katkıda bulunacak 
bir gelişmeyi engelleyecek düzeyde, AK 
Parti’den kurtulma hevesine angaje ol-
malarıdır. CHP, tarihsel misyonu ve ta-
banının taleplerine uygun davranmış 
oluyor da, MHP ve BDP de mi, kendile-
rine yeni bir tarih ve taban bulma arayı-
şındalar? 

Açık Görüş, 21 Temmuz 2010

r e f e ra n d u m a  b i r  a d ı m  ka l a
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SETA POLICY BRIEF

Constitutional 
Referendum in Turkey

Since the establishment of the Turkish 
Republic, four constitutions have been 
adopted (1921, 1924, 1961, and 1982), 
which were significantly amended by the 
successive parliaments in light of new de-
velopments, yet remained short of meet-
ing universal democratic standards. The 
last two constitutions were drafted in 
the aftermath of military interventions, 
and none of them have been produced 
out of negotiation, bargaining or a com-
promise process. Within the framework 
of the EU reforms, Turkey’s most recent 
constitution of 1982 has been amended 
several times – so much so that almost 

one third of the constitution has been 
reconstructed. There have been demands 
for the drawing up of a new constitution 
from both right and left wing parties, but 
the idea has never been realized.
Prior to the last general election held on 
July 22, 2007, Turkey’s ruling party, the 
Justice and Development Party (AK Par-
ty), declared that it would found a new, 
civilian and democratic constitution dur-
ing its second term. In the time leading up 
to the elections, Prime Minister Recep T. 
Erdoğan assembled a committee headed 
by Professor Ergun Özbudun, a promi-
nent constitutional lawyer in Turkey to 

The constitutional amendment package which promises several important changes 
to eliminate the legacy of 1982 military coup and further consolidate democracy, civil 
rights, rule of law in Turkey has already started a healthy debate Turkish society.

SELİN M. BÖLME, TAHA ÖZHAN
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oversee the drafting of a new civilian and 
democratic constitution within the pa-
rameters of the party’s election manifesto. 
The committee, which was composed of 
liberal-minded constitutional lawyers 
and political scientists, completed the 
draft text within the relatively short pe-
riod of two and a half months. The draft 
constitution was submitted to the special 
commission set up by the AK Party on 
August 19, 2007 for evaluation. A joint 
meeting between the drafting committee 
members and leading AK Party ministers 
and parliamentarians took place on Sep-
tember 14-16 where some minor modifi-
cations were made.
However, before it was made public, the 
draft was leaked to the media, where it 
aroused strict opposition even though 
the draft constitution was more demo-
cratic and liberal than the present Turkish 
Constitution. Turkey’s military-civilian 
bureaucracy accused the initiative of be-
ing a step toward dismantling the secular 
regime. The AK Party denied the accusa-
tions and claimed that the new constitu-
tion was a key component of the democ-
ratization process within the framework 
of Turkey’s pursuit of EU membership. 
As a result of heated debates, the constitu-
tion project was put on hold in early 2008. 
Instead of pursuing a full revamping, the 
AK party and the Nationalist Action Par-
ty (MHP) cooperated on a constitutional 
amendment to lift the ban on the wear-
ing of the headscarf in universities. This 
initiative led to political tension which 
reached its peak with the closure case 
against the AK Party. In July 2008, the 
Turkish Constitutional Court rejected the 
demands to close the ruling AK Party.
Following the 2009 local elections, the AK 
Party revitalized its constitutional reform 
process to meet the EU’s demands for fur-

ther reforms in the judicial system and on 
the topic of individual rights. As a result 
of the brouhaha over the party’s public 
announcement that it would settle a new 
constitution prior to the general elections 
of 2007, AK Party seniors decided instead 
to prepare a reform package to address 
a number of vital issues. On March 22, 
2010, the AK Party announced a constitu-
tional reform package that would include 
amendments to 24 articles of the current 
constitution and add three new provi-
sional articles. The package also included 
the elimination of Article 15, a ‘provision-
al’ article that has been in the constitu-
tion since the 1980s, preventing the trials 
of officials involved in the 1980 military 
coup. The largest reform package amend-
ing the 1982 Constitution made its way 
to Parliament at the end of March, 2010. 
During the voting process, the article re-
garding the closure of political parties was 
dropped from the package as it could not 
receive the necessary 330 votes.

r e f e ra n d u m a  b i r  a d ı m  ka l a
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On May 7, the Turkish parliament ap-
proved the bill to reform the constitution. 
The package received the support of 336 
deputies, falling short of the two-thirds 
majority needed to adopt the amend-
ments, but above the threshold of 330 
votes needed for President Abdullah Gül 
to call for a referendum. Gül approved the 
constitutional amendment bill in the fol-
lowing days and opened the way for a ref-
erendum for constitutional reform.
After the approval of the President, the 
Republican People’s Party (CHP) and 
the Democratic Left Party (DSP) applied 
to the Constitutional Court to have the 
amendment package annulled. On July 
7, 2010 the Constitutional Court an-
nounced a nuanced decision, rejecting a 
complete reversal of the application, but 
annulling the arrangements pertaining 
to the naming of candidates to both the 
Constitutional Court and the High Coun-
cil for Judges and Prosecutors (HCJP). 
The Court also amended the content of 
two main articles (Articles 146 and 159), 
and two related, provisional articles (18 
and 19). Due to these amendments Court 
members were accused, by supporters of 
the package, of going beyond their duties 
and violating Article 148 of the Constitu-
tion.
Nonetheless, the decision by the Consti-
tutional Court officially put Turkey on 
the track of the referendum process. The 
Turkish public will vote on the whole 
package on September 12, 2010; the date 
of the referendum has a symbolic mean-
ing, as the current constitution is the 
product of the coup d’état of September 
12, 1980.
The constitutional reform package mainly 
consists of two parts. The first part in-
cludes amendments regarding funda-
mental rights and freedoms, and thus 

aims to bring about a more liberal and 
rights-based approach to the relationship 
between the individual and the state. The 
package prioritizes the individual vis-à-
vis the state, providing greater freedoms 
for individuals, more opportunities for 
women and minorities, and more demo-
cratic institutions. The package also takes 
crucial steps to better protect constitu-
tional rights and liberties. For instance, it 
removes unnecessary reasons for restrict-
ing rights while adding some new rights, 
such as the right to information and chil-
dren’s rights.

The details of this part are as follows:
- Amended Article 10 concerns children, 
the elderly, disabled people, widows and 
orphans of martyrs, invalids and veterans. 
This article was reformulated in light of 
the EU’s Charter on Fundamental Rights. 
The aim of this amendment is to provide 
a constitutional basis for the possibility of 
positive discrimination in favor of those 
who are in need of special protection, 
such as children, women, the and dis-
abled persons.
- The right of persons to ask that their 
personal data be protected is guaranteed 
under the proposal regarding Article 20 
of the Constitution. This revision also 
involves the right to be informed about 
information related to one’s self, access 
to this information, the ability to request 
its correction and deletion, and to know 
whether it is being utilized in accordance 
with the appropriate purposes. The ulti-
mate aim of this proposal is to achieve a 
full constitutional safeguard for data pro-
tection.
- The proposal removes unnecessary 
reasons for restricting rights. Freedom 
of residence and movement is enlarged. 
According to amended Article 23, a citi-
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zen’s freedom to leave the country may be 
restricted only by the decision of a Judge 
based on a prosecution or criminal pro-
ceedings.
- Some new rights, such as children 
rights, are also included in the proposal. 
In order to promote the protection of 
children’s rights in line with EU and in-
ternational standards, the title of Article 
41 is amended to be renamed “Protection 
of the Family and Children’s Rights,” and 
to constitutionally guarantee the protec-
tion of children against any kind of abuse 
or violence.
- The amendments related to Articles 51, 
53, 54 and 128 ensure the right to orga-
nize, the right to strike, and the right to 
bargain collectively for both private and 
public sectors. The new package grants 
union rights to civil servants, allowing 
them to engage in collective bargaining 
negotiations. The provision that prohib-
its membership in more than one labor 
union at the same time and in the same 
work branch is repealed from Article 51, 
which concerns the right to organize. 
Freedom of association is improved and 
rights related to trade unions are extend-
ed as recommended by the EU.
- An amendment to Article 74 provides 
a constitutional basis for establishing an 
independent Ombudsman. This ensures 
that the acts and actions of the admin-
istration are subject to an independent 
review in terms of good governance and 
conformity with the law.
- The revision to Article 84 repeals the 
deprivation of MP status for those whose 
actions lead to the closure of their parties. 
This is in line with mainstream democrat-
ic principles, the European Convention 
on Human Rights, and the case law of the 
European Court of Human Rights.

 - The second part of the constitutional 
reform package is mainly focused on 
reorganizing the judiciary in a more 
democratic and participatory manner. 
The Constitutional Court and the High 
Council for Judges and Public Prosecu-
tors (HCJP) are restructured in terms of 
their composition and powers. The pro-
posal also limits the judicial authority 
of military courts to military offences of 
military staff. Details of the amendments 
in this group are as follows:
 
The Constitutional Court (Articles 146-
149) 
- Whereas currently all members of the 
Court are appointed directly or indirectly 
by the President of the Republic, the pro-
posal grants the Parliament the power to 
select three members of the Court. The 
package suggests an increase in the num-
ber of members of the Constitutional 
Court from 11 to 17, of whom 14 would 
be chosen by the President, up from three 
at present.
- The President of the Republic will select 
three members from the Court of Cassa-
tion; two members from the Council of 
State; one member from Military Court 

r e f e ra n d u m a  b i r  a d ı m  ka l a
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of Cassation; one member from the High 
Military Administrative Court; three 
members from a list of three candidates 
nominated by the Higher Education 
Council; four members from among the 
senior administrative officers, self-em-
ployed lawyers, first category judges and 
prosecutors, or from among the rappor-
teurs of the Constitutional Court. With 
this amendment, the institutions from 
which the members are selected are di-
versified.

- The term of membership is limited to 12 
years.
- With the amendment on Article 148, the 
right of individual recourse to the Consti-
tutional Court is introduced. According 
to the proposal, anyone who claims that 
any of their fundamental rights and free-
doms guaranteed under the Constitution 
and falling under the European Conven-
tion of Human Rights have been violated 
by the public authorities can apply to the 
Constitutional Court.
- The Speaker of the Turkish Grand Na-
tional Assembly, the Chief of Staff, and 
the commanders of the Land, Air, Naval 
and Gendarmerie Forces can be tried 
for offences related to their duties by the 

Constitutional Court in its capacity as the 
Supreme Court.
- Applications for judicial review can be 
made against the decisions of the Su-
preme Court.
- The decision of annulment of Consti-
tutional amendments and the closure or 
deprivation of political parties from gov-
ernment aid can be taken by two-thirds of 
the total number of members, which are 
currently taken by absolute majority. 

The High Council for Judges and Public 
Prosecutors (HCJP) (Articles 144 and 159) 
- With the proposals on Article 144 and 
159, the composition and the expansion 
of the HCJP are restructured to include 
a broader representation of judicial of-
ficials. The qualification and selection of 
the HCJP’s members, the regulation of its 
working methods and principles, and the 
transfer of competence to inspect judges 
and prosecutors from the Justice Ministry 
to the HCJP are also revised.
- The package proposes an increase in the 
number of members of the High Council 
for Judges and Public Prosecutors from 
seven to twenty-two regular and twelve 
substitute members. The Council shall 
function as three chambers.
- The Council will remain chaired by the 
Minister of Justice, and the Undersecre-
tary to the Minister of Justice will con-
tinue to be an ex-officio member of the 
Council.
- The four regular members are appointed 
by the president for a term of four years, 
from among academics serving in depart-
ments of law at institutions of higher edu-
cation, and lawyers whose qualifications 
are stated in the law.
- The reform package proposes that a 
majority of the members shall be elected 

Turkey’s military-civilian bureau-
cracy accused the initiative of 
being a step toward dismantling 
the secular regime. The AK Par-
ty denied the accusations and 
claimed that the new constitution 
was a key component of the de-
mocratization process within the 
framework of Turkey’s pursuit of 
EU membership.”

“  
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by the judges and the prosecutors them-
selves. Three regular and three substitute 
members will be appointed by the Plenary 
Assembly of the Court of Cassation; two 
regular and two substitute members will 
be appointed by the Plenary Assembly 
of the Council of State; one regular and 
one substitute member will be appointed 
by the Plenary Assembly of the Justice 
Academy of Turkey; seven regular and 
four substitute members will be elected by 
judges and public prosecutors; and three 
regular and two substitute members will 
be elected by the judges and public pros-
ecutors of the administrative judiciary.
- A General Secretariat will be established 
under the Council, and the General Sec-
retary will be appointed by the President 
of the Council from among the three 
candidates, who are first category judges 
and public prosecutors, proposed by the 
Council.
- The decisions of the Council except for 
those concerning dismissal from the pro-
fession can be appealed at judicial bodies.

Military Justice (Articles 125, 145 and 156-
157) 
- The amended Article 145 limits the 
competence of the military judiciary to 
the handling of military offences. It also 
states that criminal offences committed 
against state security, the constitutional 
order and its functioning will be dealt 
with exclusively by the civil judiciary.
- Non-military persons will not be tried in 
the military judiciary except in wartime.
- The organization and functioning of 
military courts, i.e. the Military Court 
of Cassation and the High Military Ad-
ministrative Court of Appeals, their pro-
cedures, disciplinary affairs and other 
matters relating to the status of their 

members will be regulated by law in ac-
cordance with the principles of the inde-
pendence of the courts and the security of 
tenure of judges.
- According to amended Article 125, ju-
dicial remedies will be available against 
the decisions of the Supreme Military 
Council regarding discharges of any kind, 
except for decisions regarding promotion 
procedures and retirement due to short-
age of cadres. 
- The final amendment of the constitu-
tional reform package concerns Article 
166. It guarantees the exercise, efficiency 
and participation of the Economic and 
Social Council which would be estab-
lished. Such a mechanism is useful in 
strengthening social dialogue channels 
and gathering the government and NGOs 
to discuss various topics such as econom-
ic and social policies. 
- The constitutional reform package also 
includes resolutions on provisional ar-
ticles. Provisional articles 18 and 19 regu-
late the structure of Constitutional Court 
and the HCJP following the coming into 
force of the reform package. 
- Finally, provisional Article 15, which 
does not allow the trial of members of 
the National Security Council formed 
after the military coup in 1980, will be 
abolished. The repeal of this article would 
pave the way for the possible trial of those 
responsible for the 1980 military coup. 
The constitutional amendment package 
which promises several important chang-
es to eliminate the legacy of 1982 military 
coup and further consolidate democracy, 
civil rights, rule of law in Turkey has al-
ready started a healthy debate Turkish 
society 
Policy Briefin tam metni için www.setav.org
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Kuşatmayı Kaldırma 
Siyaseti  

Siyasi partilerin AK Parti’yi kuşatmak üze-
re bir araya gelmiş olmaları ve bürokra-
sinin perdenin önünden çekilmesi, siya-
setin normalleştiği, rekabetin demokra-
tikleştiği anlamına gelmiyor. Çünkü siya-
setin önceliği, başka bir partiyi kuşatmak 
olamaz. Seçmenler, destekledikleri parti-
lerden kendi sorunlarının ve çözüm bek-
lentilerinin sözcülüğünü üstlenmelerini is-
terler. Bu anlamda, her bir siyasi partiyi di-
ğerinden farklılaştıran temel dinamik, gel-
dikleri gelenek ve bu geleneğin sorunlara 
yönelik çözüm perspektifidir.
Son günlerde siyasal alanda yaşanan bir-
çok gelişme, AK Parti iktidara geldiği gün-

den beri var olan AK Parti’yi bürokratik 
mekanizmalarla kuşatma politikalarının 
geride kaldığı yönündeki görüşlerin dile 
getirilmesine yol açmaktadır. Bu görüş-
te olanlar, müesses nizamın artık bürokra-
tik mekanizmaları kullanmaktan vazgeçti-
ğini ve daha demokratik bir çizgide, top-
lumsal desteğe yaslanarak AK Parti’yi ku-
şatma yolunu benimsediğini savunuyorlar. 
Siyasal alanda, böyle bir algıya yol açan ge-
lişmelerinin başında Kılıçdaroğlu’nun ge-
nel başkanlığa seçilmesi ile CHP’nin söy-
leminde yaşanan değişim geliyor. Anaya-
sa Mahkemesi’nin anayasa değişiklik pa-
ketinin referanduma sunulmasını engel-

1994-2002 arasında, önce RP, sonra da FP, bugün AK Parti’nin maruz kaldığı ku-
şatılmışlığa muhatap olmuş ve bütün siyasi partilerin seçim öncesi ve sonrası siya-
sal faaliyetleri ‘irtica ile mücadele’ ismi altında bu partileri izole etmeye indirgenmişti.

HATEM ETE
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lememesi ve paketi esaslı bir değişikliğe 
uğratmaması da bu algıyı güçlendiriyor. 
MHP ve BDP’nin CHP’nin bayraktarlığı-
nı yaptığı ‘Hayır’ bloğunda yer almaları, 
AK Parti’yi kuşatma stratejisinin toplum-
sal destek aranarak gerçekleştirilmeye baş-
lanması olarak yorumlanıyor. Ancak bu 
gelişmelerin, müesses nizamın AK Parti ile 
mücadelesinde esaslı bir strateji değişikli-
ğinin, daha önemlisi demokratikleşen bir 
rekabetin göstergesi olup olmadığını anla-
mak daha derinlemesine bir analiz gerek-
tiriyor.
AK Parti iktidara geldiğinden beri, mües-
ses nizamın imtiyazlı aktörleri, AK Parti’yi 
iktidardan düşürmek için denemedik yol, 
gerçekleşmedik hamle bırakmadı. Toplu-
mu kaosa sürükleyerek darbe ortamı ha-
zırlamak için birbiri ardına planlar yapıl-
dı, Cumhurbaşkanlığı seçimi krize dönüş-
türüldü, askeri muhtıra yayınlandı, AK 
Parti’ye kapatma davası açıldı, yasama ve 
yürütmenin pek çok tasarrufu yargı tara-
fından askıya alındı, AK Parti dışındaki 
partiler cepheye sürüldü...

Hedef eski strateji yeni
Ancak, AK Parti, kimi zaman elitler muta-
bakatına yaslanarak, kimi zaman öncelik-
lerini değiştirerek ama her zaman topluma 
yaslanarak ve ürkekçe de olsa mevcut ve-
sayetçi düzenin anayasal temellerini aşın-
dırıp demokratik standartları yükselterek, 
kendisine yönelik kuşatmaları yarmayı ba-
şardı. AK Parti bürokrasiye ve onun cephe-
sinde sahaya sürülmüş siyasilere karşı milli 
iradenin sözcülüğünü yüklenme kararlılı-
ğı gösterdikçe, toplum desteğini esirgeme-
di. Bütün bu hamlelerin iki amacı vardı; ya 
AK Parti ürkekleştirilecekti, ya da ardın-
daki toplumsal destek zayıflatılacaktı. İkisi 
de gerçekleşmeyip AK Parti anayasa deği-
şiklik paketi ile vesayetçi düzenin temelle-
rini hedef alınca ve toplum da bu hamleyi 
destekleyeceğinin işaretlerini verince, AK 

Parti karşıtı cephe strateji değiştirmek zo-
runda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin ba-
şına getirilmesi ile başlayan yeni stratejinin 
hedefinde bir değişiklik yok: AK Parti’yi 
kuşatmak, iktidardan düşürmek veya ik-
tidarsızlaştırmak. Eskiden, bürokrasi ara-
cılığıyla yasal sınırlar zorlanarak gerçek-
leştirilmeye çalışılan bu kuşatma, şimdi si-
yasal aktörler üzerinden toplumsal destek 
hedeflenerek yapılmaya çalışılıyor. Bu stra-
tejinin kısmen rasyonel temellere oturma-
sı, onu önceden izlenmekte olan stratejiye 
göre daha iş yapabilir kılıyor.
Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye toplu-
mu, bürokrasinin seçilmiş meşru temsilci-
lere karşı yürüttüğü mücadelede, bürokra-
siye direneceğine inandığı siyasi aktörlere 
destek sunmada cömert davrandı. Darbe 
sonralarında yapılan genel seçimlerin so-
nuçları bunun en bariz kanıtıdır. Çoğun-
lukla bürokrasi ile mücadeleyi sağ partiler 
göğüslediği için toplum, bu partileri des-
tekledi. Sol partiler de, toplumdan alama-
dığı iktidar yetkisini bürokratik müdahale-
ler marifetiyle kullanma geleneğinin dışına 
çıktığı dönemlerde, toplumdan destek bul-
makta zorlanmadı. 1970’ler boyunca Ece-
vit CHP’sinin ve 1990’ların ilk yarısındaki 
SHP’nin, solun geleneksel siyasi kalıpları-
nın dışına çıkarak, yüzlerini topluma dön-
düklerinde gördükleri teveccüh, bunun 
örnekleri olarak hatırlanabilir.

Karşıtlık parti programı mı?
Aynı denklem, bugüne kadar, AK Parti’yi 
iktidarın tek adayı haline getirirken, 
CHP’yi yüzde 20’lere hapsetti. AK Parti 
karşıtı cepheyi, yarım asırlık bir gecikmey-
le de olsa, süregelen stratejisinde revizyo-
na gitmeye iten rasyonalite de bu denkle-
me dayanıyor. Gerçi bu rasyonalitenin he-
nüz müesses nizamın onayından geçip, uy-
gulanabilir bir stratejiye dönüştüğünü söy-
lemek için erken. Bugün için net olan, bü-
rokrasinin en güçlü müttefiki CHP’nin li-
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derlik değişimi ile beraber yüzünü toplum-
sal destek arayışına döndüğü ve AK Parti 
karşıtı cephenin MHP ve BDP’yi de yede-
ğine alarak sivil ayağını güçlendirdiğidir. 
Bu değişim ile birlikte sivil-siyasi alanın 
güçlenmesine, bürokratik ayağın geri pla-
na çekilmesi eşlik etmektedir.

Yeni stratejinin en önemli test alanı, için-
de bulunduğumuz referandum sürecidir. 
Anayasa Mahkemesi’nin, son yılların gele-
neksel tutumunu göstermeyip, sınıfsal ay-
rıcalıklarını korumaya yönelik 2 değişiklik 
dışında pakete esaslı müdahalelerde bu-
lunmayışı ve referandumu toptan iptal et-
mek yerine, onaylama veya reddetme ini-
siyatifini topluma bırakma yönünde ka-
rar vermesi, revize edilen stratejide bürok-
rasinin geri plana çekildiğinin başka bir 
göstergesidir. Bürokrasi siyasete müdaha-
le etmekten geri durmamış, ancak müda-
hale sınırlı tutulmuştur. Revize edilen AK 
Parti’yi kuşatma stratejisinin ikinci aya-
ğını oluşturan mücadelenin akıncılığı-
nı sivil-siyasi aktörler üstlenmektedir. Ni-
tekim referandum kararı ile beraber, nor-
malde siyaseten yan yana durması müm-
kün olmayacak CHP-MHP ve BDP, bürok-
ratik bir kurgunun sivil oyuncuları olarak, 
AK Parti karşıtlığında bir araya gelmişler-
dir. Bu gerçeklerden hareketle, içinde bu-
lunduğumuz süreci, artık toplumsal deste-
ğin yegâne iktidar belirleyici unsur oldu-

ğunun kabulü ile yaşanan bir strateji deği-
şikliği olarak nitelemek doğru olmayacak-
tır. Bunu daha çok, toplumsal desteğin bü-
rokratik müdahalelerin yedeğine alındığı 
bir strateji revizyonu olarak görmek gerek-
mektedir. Siyasi partilerin AK Parti’yi ku-
şatmak üzere bir araya gelmiş olmaları, bu 
süreçte bürokrasinin perdenin önünden 
çekilmesi, siyasetin normalleştiği, rekabe-
tin demokratikleştiği anlamına gelmiyor. 
Çünkü siyasetin önceliği, başka bir partiyi 
kuşatmak olamaz. Seçmenler, destekledik-
leri partilerden öncelikle kendi sorunları-
nın ve çözüm beklentilerinin sözcülüğü-
nü üstlenmelerini talep ederler. Bu anlam-
da, her bir siyasi partiyi diğerinden farklı-
laştıran temel dinamik, geldikleri gelenek 
ve bu geleneğin sorunlara yönelik çözüm 
perspektifidir.

Seçmenine ihanetin sonu
Bugün siyasi partilerin beslendiği han-
gi geleneğin, hangi öncülleri referandum-
da ‘Hayır’ cephesinde yer almalarını ge-
rekli kılıyor? Birçok farklı-karşıt gelenek-
ten beslenen siyasi partileri referandum-
da Hayır blokunda birleştiren esas saik, hiç 
şüphesiz, AK Parti karşıtlığıdır. Bu neden-
le, geleneklerinin ve cari çözüm perspek-
tiflerinin farklılığına ve seçmenlerinin bü-
yükçe bir çoğunluğunun hilafına rağmen, 
AK Parti karşıtlığında birleşen siyasi par-
tiler ‘normal’ bir siyaset yürütmemektedir-
ler. Seçmenlerinin taleplerini karşılamaya 
yönelik farklı perspektiflere sahip olmala-
rı dolayısıyla, farklı yapılar altında örgütle-
nen siyasi partilerin, bugün siyasetlerinin 
önceliğini, kendi seçmenlerinin talepleri-
ni, çıkarlarını temsil etmekten öte, rakip 
partiyi zayıflatmaya hasretmeleri, normal 
bir siyasal faaliyet içinde olduklarını gös-
termemektedir.
Görüş farklılığı, elbette partilerin karşı kar-
şıya gelmesini sağlayabilir. Ancak partiler, 
karşı karşıya gelmek amacıyla farklı görüş-

Bugün siyasi partilerin beslendi-
ği hangi geleneğin, hangi öncül-
leri referandumda ‘Hayır’ cephe-
sinde yer almalarını gerekli kılı-
yor? Birçok farklı-karşıt gelenek-
ten beslenen siyasi partileri refe-
randumda Hayır blokunda birleş-
tiren esas saik, hiç şüphesiz, AK 
Parti karşıtlığıdır.”

“  
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lere sahip olamazlar. Eğer ikinci durum ge-
çerliyse, var olan siyaset normal bir siyaset 
olarak tanımlanamaz. Çünkü siyasi parti-
ler kendi çıkarları ve seçmenlerinin talep-
leri, AK Parti’ye karşıt bir pozisyon takın-
mayı zorunlu kıldığı için AK Parti karşıtlı-
ğını ana siyaset olarak belirlemiş değiller. 
Bilakis, özellikle MHP ve BDP, parti çıkar-
ları ve seçmenlerinin taleplerinin hilafına 
AK Parti karşıtı bir siyasal pozisyonu ta-
kınmış durumdalar. Oysa partilerin çıkar 
tanımları, onları AK Parti karşıtı bir pozis-
yona kendiliğinden sürüklemiyor. Bu du-
rum, özellikle MHP ve BDP bağlamında 
sayfalarca gerekçe ile ortaya konulabilir.
Bugün, kendi çıkarlarını ve seçmenleri-
nin önceliğini görmezden gelerek, AK 
Parti’nin kuşatılmasını birincil öncelik 
haline getiren siyasi partilerin tutumla-
rı, merkez-sağ partilerin 2007’deki Cum-
hurbaşkanlığı oylamalarındaki politikasını 
ve 28 Şubat sürecindeki siyasal gelişmeleri 
hatırlatmaktadır.
2007’de Abdullah Gül’ün Cumhurbaş-
kanlığı adaylığı, CHP’nin siyasi sözcülü-
ğü, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Cum-
huriyet mitingleriyle toplumsal sözcülü-
ğü, ordunun 27 Nisan muhtırasıyla bü-
rokratik sözcülüğü üstlendiği bir muhale-
fet cephesiyle karşılaşmıştı. Hem toplum-
sal vicdana hem de Cumhuriyet tarihinin 
yasal teamüllerine aykırı olmayan Gül’ün 
adaylığı, vesayetçi kaygılarla engellenme-
ye çalışılmıştı. Şapkadan tavşan çıkarıla-
rak icat edilen 367 yeter sayısıyla, Gül’ün 
AK Parti grubu tarafından seçilmesi zora 
sokulmaya çalışılmıştı. Mehmet Ağar ve 
Erkan Mumcu başkanlığındaki merkez-
sağ partiler, seçmenlerinin ve hitap ettik-
leri toplumsal kesimlerin taleplerine aykı-
rı bir şekilde, bürokratik vesayet yanlıla-
rının sürdürdüğü kampanyanın etkisinde 
kalarak, Meclis’teki oylamaya katılmaya-
rak icat edilen 367 yeter sayısına ulaşılma-
ması oyununa alet olmuşlardı. Bu süreç-

te, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki kri-
zin merkez-sağ partilerin figüran oldukları 
bu oyun nedeniyle aşılamaması erken se-
çimleri zorunlu kıldı ve merkez sağ parti-
ler, büyüme trendlerinin aksine meclis dışı 
kalarak siyasal yaşamdan silindiler. Ağar 
ve Mumcu, seçmenlerinin taleplerine kar-
şı bürokratik hesaplara alet olmanın bede-
lini siyasal yaşama veda etmekle ödediler.

Hayır cephesinin ortak derdi
Benzer bir durum, daha önce 28 Şubat sü-
recinde yaşanmıştı. 1994-2002 arasında, 
önce RP, sonra da FP, bugün AK Parti’nin 
maruz kaldığı kuşatılmışlığa muhatap ol-
muş ve bütün siyasi partilerin seçim öncesi 
ve sonrası siyasal faaliyetleri ‘irtica ile mü-
cadele’ ismi altında bu partileri izole etme-
ye indirgenmişti. Bu partilerin siyasi cüz-
zamlı olarak damgalanması, 28 Şubat ko-
alisyonunun ‘bu kez işi silahsız kuvvet-
ler çözsün’ direktifi ile merkez-sağ ve sol 
partilere, medya, iş çevreleri ve kanaat ön-
derlerine görev vermeleriyle mümkün ol-
muştu. O gün RP ve FP dışı siyasal partile-
rin siyasetlerine anlam veren asıl saik, seç-
menlerinin taleplerinden öte, zinde güçle-
rin talepleri idi. Bugün de MHP ve BDP’yi 
CHP’nin yanında AK Parti karşıtı koalis-
yonun aktörü olmaya yönelten siyasal du-
rum aynı mühendisliğin sonucudur. Oyla-
rı bütün oyların çeyreğine ulaşmayan bir 
partinin iktidar olmasını engellemek için 
seferber olan partiler, seçmenlerinin talep-
lerine sırt çevirip karanlık odalarda yazı-
lan senaryonun figüranı olmanın bedelini 
siyasal hayattan silinerek ödediler. Bugün 
de, oyların yarıya yakınını alan bir iktidar 
partisinin zayıflaması için seçmenlerinin 
eğilimlerinin hilafına bir politikaya angaje 
olan siyasi partilerin bu tutumlarının siya-
si sonuçlarını düşünmelerinde yarar var 
Açık Görüş , 8 Ağustos 2010
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Milliyetçi Hareket’in 
Tarihiyle İmtihanı 

MHP bütün zamanlarda aldığı oydan daha 
büyük bir özgül ağırlığa sahip parti olmuş-
tur. Bu anlamda Türk siyasal hayatında ki-
lit parti vazifesi görmüştür. Milliyetçi Ha-
reket, taşra gençliğini derinden etkileyen 
ideolojisi ve örgütlenmesiyle Soğuk Savaş 
dönemine damgasını vurmuş bir toplum-
sal harekettir. Milliyetçi Hareket Partisi, 
inişli çıkışlı bir oy grafiği izlemesine rağ-
men 1970’lerden günümüze istikrarlı bi-
çimde oylarını artırmıştır. 
“Lider-teşkilat-doktrin” prensibini gaye 
edinen MHP, bu üçlemenin en çok ‘dokt-
rin’ kısmında sorun yaşamış ve yaşamaya 
devam etmektedir. MHP, ‘doktrin’ mese-

lesini taktiksel ve pragmatik bir yaklaşım 
içinde ele almıştır. Seksen öncesi dönem-
de anti-komünist bir ideolojiyi benimse-
yen parti, Soğuk Savaş döneminin bitme-
siyle ciddi bir kimlik krizi yaşamaya başla-
mıştır. Küreselleşme karşısında hazırlıksız 
yakalanan hareket, kendini yenileyememiş 
ve taşralı kimliğini yeni Türkiye’yi kavra-
yacak modern bir kimliğe evriltememiştir. 
Türkiye’nin yaşadığı krizlere paralel krizler 
yaşayan milliyetçi düşünce, toplumsal dö-
nüşüm dönemlerinde daha büyük kimlik 
bunalımları yaşamıştır. Yaşadığı krizlerden 
bölünerek çıkan MHP, en büyük krizini 12 
Eylül darbesi sonrasında cezaevi kadrola-

MHP, referandumda şehirli modern, laik hassasiyeti yüksek, yer yer ulusalcı 
Batılı ‘misafir seçmenlerinin’ tercihine uyarak onu bugünlere getiren milliyetçi 
asabiyesi güçlü, muhafazakâr-dindar tabanını dışarıda bırakmıştır. 

HÜSEYİN YAYMAN
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rının başlattığı özeleştiri sürecinde yaşa-
mıştır. Bu dönemi ‘fikri iktidarda kadroları 
içeride’ cümlesiyle tarif eden milliyetçiler, 
devletin kendilerini dışlamasıyla büyük 
bir aidiyet bunalımına sürüklenmişler-
dir. Seksen öncesi dönemde anti-komünist 
bir çizgi izleyen ve kadrolarının bir kısmı-
nı devletin derinliklerine kaptıran MHP, 
bu dönemde devletin yedek kuvveti işlevi 
görmüştür. 

MHP, Eylülist dönemle hesaplaştı 
mı? 
12 Eylül darbesi sonrasında Mamak 
Cezaevi’nde yaşananlar ve bu dönemde 9 
ülkücünün idam edilmesi ülkücü kadro-
ların devletle aralarına mesafe koymaları-
na ve İslamcı eğilimlerin güçlenmesine yol 
açmıştır. Derin devletin korumaya maz-
har çocukları, darbecilerin darağaçların-
da canlarını vermişlerdir. 12 Eylülcülerin, 
kendisini sola karşı devleti koruma misyo-
nuyla açıklayan MHP’yi dışlaması, kadro-
ların varoluş sorunu yaşamasına neden ol-
muştur. Devletle arasına mesafe koyma ih-
tiyacı duyan ve daha muhafazakâr ve din-
dar bir kimliğe bürünen ülkücüler, bu dö-
nemde Türk-İslam davasını temel ideoloji 
haline getirmiştir. 
Gençlik liderlerinin cezaevinde başlattık-
ları dindarlaşma süreci partiye yeni bir di-
namizm ve heyecan getirip onu büyütür-
ken aynı zamanda ideolojik çatlağı derin-
leştiren bir işlev görmüştür. Parti içinde 
uzun süredir ertelenen ideolojik hesaplaş-
ma 1993 senesinde gerçekleşmiş ve Milli-
yetçi Hareket tarihindeki ilk ve en büyük 
bölünmeyi yaşamıştır. Soğuk Savaş döne-
minin ‘anti-komünist’ tezinin yerine ne 
koyacağına karar veremeyen MHP, çare-
yi etnik bölücülük meselesinde bulmuştur. 
MHP bugün yeni bir siyasi ve dolayısıyla 
fikri krizle karşı karşıyadır. MHP, bu kri-
zi doğru yönetemez ve tabanını ikna ede-

mezse yeni bir ideolojik çatlama ve en so-
nunda yeni bir ayrışma yaşayabilir. Refe-
randum meselesi, parti yönetimi tarafın-
dan basite indirgenerek ‘iktidar karşıtlı-
ğı’ propagandasıyla geçiştirilmek istense 
de MHP, paradoksal biçimde bir kez daha 
12 darbesiyle yüzleşmek durumunda. 12 
Eylül döneminde devletle arasına mesafe 
koymaya çalışan ve fikri dönüşüm geçiren 
ve Eylülist dönemin sonunda Türk-İslamcı 
bir kimliğe bürüne MHP, bugün ikinci bir 
12 Eylül imtihanıyla karşı karşıya. 
1999 genel seçimlerinden bu yana yaşanan 
seçmen değiştirme pratiği aynı zamanda 
partinin kimlik değiştirmesine yol açıyor. 
Orta Anadolu’daki muhafazakâr-milliyetçi 
tabanının bir kısmını Adalet ve Kalkınma 
Partisi’ne kaybeden MHP, bu kaybını Batı 
Anadolu’da ve Trakya’da CHP’den oy dev-
şirerek telafi etmektedir. 

Hangi MHP?= MHP’de iki tarz 
siyaset! 
MHP’nin Batı Anadolu açılımı partinin 
siyasetinin de değişmesine yol açarken 
bu değişimin nerede duracağı konusun-
da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
İşte tam bu noktada referandum vesilesiy-
le yeni bir karar anına gelinmiştir. MHP, 
referandumda şehirli modern, laik hassa-
siyeti yüksek, yer yer ulusalcı, kalıcı olup 
olmadığı henüz belli olmayan Batılı ‘misa-
fir seçmenlerinin’ tercihine uyarak onu bu-
günlere getiren milliyetçi asabiyesi güçlü, 
muhafazakâr-dindar tabanını dışarıda bı-
rakmıştır. Devlet Bey, Batılı seçmeni değiş-
tiren bir liderlik anlayışı yerine, partisinin 
duruşunu değiştirme yoluna gitmektedir. 
Ciddi araştırma kurumlarının yaptığı öl-
çümlemelerde MHP tabanının dörtte bi-
rinin referanduma ‘evet’ diyeceği görülür-
ken bu ayrılığın genel seçimlerde de de-
vam edip etmeyeceği henüz bilinmemek-
tedir. MHP referanduma ‘hayır’ derken 
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farkında olmadan ciddi bir siyaset mühen-
disliği operasyonuna uğradığını göremi-
yor. Siyasetin ‘evet-hayır’ parantezine sı-
kıştığı ve kutuplaşmanın had safhaya çık-
tığı bir ortamda MHP’nin ‘hayır’ cephesin-
de CHP ile yan yana durması zaten geçiş-
ken olan tabanın CHP’de toplanmasına yol 
açabilir. MHP referanduma ‘hayır’ derken 
CHP’yi bir cazibe merkezi haline getirerek 
‘AK Parti gitsin’ diyenlerin birinci adresi 
haline getirebilir. 
Partinin, “milliyetçi-demokrat-yenilikçi” 
bir kimlikle Erdoğan sonrası dönemde ik-
tidar alternatifi olma şansı ‘hayır’ propa-
gandasıyla daha doğmadan boğulmuş olu-
yor. Parti yönetiminin ‘hayır’ kararı uzun 
dönemde ‘başörtüsü, idam’ gibi başını ağ-
rıtan yeni bir problemle baş başa bıraka-
caktır. MHP ‘hayır’ demek suretiyle gele-
neksel tabanıyla arasına biraz daha mesa-
fe koyuyor ve yabancılaşmasını hızlandırı-
yor. MHP ‘hayır’ diyerek öz tabanını oluş-
turan ‘dindar-muhafazakâr’ tabanının çe-
kim alanından çıkıp, laik hassasiyeti yük-
sek, yer yer ulusalcı ve devletçi bir tabanın 
ipoteği altına giriyor. 
MHP ulusalcı bir çizgiye kayabilir... 
Referandum sürecinde değişiklik pa-
ketinin içeriğini tartışmaktan çok ‘anti-
AKP’ söylemini benimseyen ve propa-
gandasını Tayyip Erdoğan’ın şahsı üzeri-
ne inşa eden MHP, seçim sonrasında ha-
yal kırıklığı yaşayabilir. Referandumdan 
‘evet’ çıkması durumunda parti içi mu-
halefetin harekete geçmesi sürpriz olma-
yacaktır. CHP’ye referandum öncesi ya-
pılan operasyon, referandum sonrasın-
da muhtemelen MHP’de yapılmak iste-
necektir. Bunun yanında Batı’daki ‘misa-
fir’ seçmeni Kılıçdaroğlu’nun CHP’sine, 
Orta Anadolu’daki seçmenini daimi olarak 
Adalet ve Kalkınma Partisi’ne kaptırma ih-
timali bulunmaktadır. Her halükarda refe-
randum sonrasında MHP, zorunlu bir ide-

olojik ve örgütsel restorasyona gitmek du-
rumunda kalacaktır. 
MHP’nin, 12 Eylül Anayasası’nın değiş-
tirilmesi konusunda CHP ile aynı yerde 
durması ve halkın tabiriyle ‘CHP’nin ipiyle 
kuyuya inmesi’ kendisine öngörmediği be-
deller ödetebilir. MHP’nin bu süreçte ve-
receği karar her halükarda 1999 seçimle-
rinden bu yana devam eden seçmen deği-
şikliğini hızlandıracak bir etki yapacaktır. 
MHP’nin darbe dönemi anayasasıyla ilgi-
li sorunu geçmişin devletçi refleksiyle sta-
tükonun korunaklı limanına yanaşarak sa-
vuşturmak istemesi hareketin kronik prob-
lemi olan ‘devletçi milliyetçilik-toplumcu 
milliyetçilik’ tartışmasını yeniden günde-
me getirecektir. 
Geldiğimiz noktada MHP’nin referandum 
tavrı her şeyden önce kendisiyle imtihana 
dönüşmüş durumdadır. MHP ‘hayır’ kam-
panyası yürütmek suretiyle CHP’yle aynı 
safta dururken farkında olmadan yarattığı 
blokla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hem 
referandumda ‘evet’ almasının, hem Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin pekişmesi-
nin ve yeni bir tek parti iktidarının yolu-
nu açmış oluyor. 
MHP, toplumun anayasa değişikliğini ye-
terli görmemekle birlikte bu değişikliğe 
sembolik bir anlam yüklediğini göremi-
yor. MHP süreci eksik analiz ederek, yeni 
Türkiye’yi okuyamıyor. ‘Yeni ve küçük’ 
MHP, misafir tabanın reaksiyonuyla ‘hayır’ 
derken, ‘kadim ve ekber’ MHP ise ‘evet’ di-
yor. MHP yönetimi demokrasinin ve son 
tahlilde milletin yanında yer almayarak 
kendini inkâr edercesine ‘MHP’nin küçül-
mesine’ zemin hazırlıyor. MHP, ‘hayır’ de-
mek suretiyle ‘Büyük Türkiye’nin kurul-
masına mani oluyor. 12 Eylül’ün mağdu-
ru olmuş bir hareketin, 30 yıl sonra Eylü-
list dönemin savunuculuğuna soyunma-
sı partide yaşanan ‘kafa karışıklığını’ orta-
ya koyuyor 
Zaman, 22 Ağustos 2010
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SETA YORUM

MHP’nin “Hayır!” Tutu-
munun (İr)rasyonalitesi 

MHP’nin anayasa paketinin gündeme gel-
diği günden referandum sürecine kadar, 
değişikliklere karşı uzlaşmaz tutumunu 
sürdürmesi ve paket referanduma sunul-
duğunda da HAYIR cephesinde yer ala-
rak bu yönde kararlı bir duruş sergilemesi, 
tabanda ve MHP’ye yakın çevrelerde cid-
di bir tartışmaya yol açtı. MHP’nin seçmen 
kitlesinin değişim arzusu, vesayetçi güç-
lere karşı demokrasiden yana tavır takın-
ma geleneği ve 12 Eylül darbesinden zü-
lüm görmüş bir kitle olarak 12 Eylül’ü ger-
çekleştiren darbecilerle hesaplaşma isteği, 
MHP’nin HAYIR tutumunun sorgulan-
masını ve eleştirilmesini beraberinde getir-
di. Bu sorgulama ve eleştiriler gün geçtik-

çe dozunu arttırarak devam ediyor. MHP 
neden HAYIR cephesinde yer aldı? Bu tu-
tum belli bir rasyonaliteye dayanıyor mu? 
Bu tutumun haklı gerekçeleri mevcut mu?

MHP’nin Seçmen Kompozisyonu

MHP, kolaylıkla karşı karşıya gelebilecek 
iki farklı toplumsal bloğa dayanmakta-
dır. İç Anadolu’da muhafazakâr-milliyetçi 
seçmen kitleden destek alırken Batı’da ise 
seküler-ulusalcı seçmen MHP’yi destekle-
mektedir. İç Anadolu’da AK Parti tabanı ile 
geçişkenliğe sahip olan MHP, Batı’da CHP 
tabanı ile geçişkenliğe sahiptir. Bu çerçeve-

MHP, referandumda HAYIR bloğunda yer alarak, iki farklı karaktere sahip 
seçmen bloğu arasında bir tercih yapmış ve CHP’ye yakın reflekslere sahip 
olan batı seçmeninin tutumunu merkeze almıştır. Bu riskli bir stratejidir.

HATEM ETE
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de, muhafazakâr ve seküler tabanı bağla-
mında AK Parti ve CHP ile ortak payda-
ya sahip olan MHP, milliyetçilik parante-
zinde anlamlı bir noktada durmaktadır. Bu 
milliyetçiliğin beslendiği temel dinamik 
ise, terör ve bölünme korkusudur. Bu kor-
kuların muhafazakârlık ve sekülerliğe ga-
lebe çaldığı durumlarda MHP, AK Parti 
ve CHP’den oy çalmakta, korkuların laik-
lik ve muhafazakârlık gündemlerine karşı 
gerilediği durumlardaysa her iki partiye oy 
kaptırmaktadır. Nitekim Kılıçdaroğlu’nun 
CHP’nin başına gelmesiyle CHP’nin oyla-
rında yaşanan nısbi oy artışından en fazla 
etkilenen parti, kamuoyu anketlerine yan-
sıdığı kadarıyla, MHP olmuştur. Bu du-
rum, MHP’nin Batı seçmeni açısından AK 
Parti’ye karşı güçlü bir alternatif ihtimali-
nin ulusalcı kaygılara galip geldiği ve ulu-
salcı kaygıların AK Parti karşıtlığı formun-
da örgütlendiği Batı’da MHP’nin seçmen 
desteğini korumakta zorlanacağını göster-
mektedir.
MHP’nin AK Parti ile geçişkenliğe sa-
hip muhafazakâr-milliyetçi seçmen kitle-
sine bakıldığında 22 Temmuz seçimlerin-
den bu yana mevcut tabloda bir değişim 
söz konusu değildi. AK Parti’nin bu seç-
men açısından rahatsızlık uyandıran de-
mokratik açılım politikasını revize ederek 
oy kaybını konsolide etmesi, Orta ve Doğu 
Anadolu’daki seçmenler nezdinde MHP-
AK Parti geçişkenliğini dondurmuş du-
rumdaydı. Ancak MHP’nin referandumda 
bu seçmen bloğu yerine, Batı seçmen blo-
ğunun tercihlerini önplanda tutması, bu 
kitlenin de AK Parti’ye kayışını hızlandır-
ma ihtimali doğurmuş durumdadır.

MHP’nin HAYIR tutumunun 
gerekçeleri
MHP, Cumhurbaşkanlığı seçim krizin-
de, başörtüsüne yönelik yasal düzenle-
mede ve AK Parti’ye yönelik kapatma da-
vasında, CHP ve bürokrasi ittifakına kar-

şı AK Parti’den yana tavır alarak düğüm-
leri çözen bir işlev görmüştü. Ancak, AK 
Parti’nin açılım siyaseti, MHP’nin siyasal 
misyonunu ve AK Parti ile CHP arasında-
ki gerilimde AK Parti lehine gördüğü ko-
laylaştırıcı işlevi sona erdiren bir etkiye yol 
açtı. MHP, demokratik açılım sürecinden 
itibaren, siyasal duruşunun merkezine AK 
Parti karşıtlığını almaya başladı. AK Par-
ti karşıtlığı, zamanla demokratik açılım sü-
recini aşıp, MHP’nin diğer konulardaki si-
yasetini de belirleyen bir unsur haline dö-
nüştü. Dolayısıyla MHP’nin anayasa deği-
şiklik paketine yönelik siyasetini bu çer-
çevede anlamlandırmak gerekmektedir. 
MHP, başlangıçta, paketin içeriğine yöne-
lik herhangi bir görüş ileri sürmeden, sü-
recin işleyişine, zamanlamasına, yöntemi-
ne ve en önemlisi de pakete öncülük eden 
AK Parti’ye yönelik itirazlarla sürece yöne-
lik tutumunu belirlemiştir. Paket, TBMM 
gündemine ve daha sonra da referandu-
ma sunulmak üzere toplumun önüne gel-
diğindeyse, paketin içeriğine yönelik, me-
tafizik kanaatlerle, paketi açılım süreci ile 
ilişkilendirerek yıkım projesinin son hal-
kası olarak damgalamış ve mahkûm et-
miştir.
Referanduma yönelik hazırlattığı “Neden 
Hayır?” başlıklı kitapçıkta MHP, referan-
dumda HAYIR tutumunu, hem usule hem 
de esasa yönelik argümanlarla gerekçelen-
dirmektedir. MHP, paketin, ‘uzlaşmadan 
yoksun’, ‘milletin ihtiyaçlarından öte ABD 
ve AB’nin istekleri doğrultusunda AKP’nin 
dayatmasıyla’ hazırlandığını, AKP’nin ‘özel 
ihtiyaçlarına’ ve ‘gizli gündemine’ hizmet 
ettiğini, ‘açılım projesinin son halkası ola-
rak ayrıştırma ve bölme amaçlı’ olduğunu 
ve bu düzenlemelerle ‘PKK’nın siyasallaş-
masına anayasal zemin hazırlandığı’nı id-
dia etmektedir.
Bu argümanlarla, MHP, anayasa değişiklik 
paketini ve referandum sürecini, demokra-
tik açılım süreciyle ilişkilendirerek ele al-
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makta ve HAYIR şeklindeki tutumunu pa-
ketin içeriğiyle gerekçelendirmekten öte, 
AK Parti’nin ‘gizli gündemi’, ‘yıkım proje-
sindeki taşeronluğu’, vb. metafizik ve ağır 
ithamlarla ilişkilendirerek açıklamakta-
dır. MHP, AK Parti’ye güvenmemektedir, 
AK Parti’nin ihanet içinde olduğunu dü-
şünmektedir. Bu nedenle de, referandum-
da HAYIR diyecektir. Kısacası, MHP pake-
tin içeriğini tasvip etmediği için değil, AK 
Parti’ye karşı olduğu için referandumda 
HAYIR diyecektir. Nitekim MHP’nin ha-
zırlattığı kitapçık şu sözlerle son bulmak-
tadır: (Türk milleti) “Anayasa değişikliğine 
“HAYIR!” diyerek, AKP’ye “HAYIR!” diye-
cektir.”

MHP’nin Tutumunun MHP’ye 
Maliyeti
MHP, referandumda HAYIR bloğunda 
yer alarak, iki farklı karaktere sahip seç-
men bloğu arasında bir tercih yapmış ve 
CHP’ye yakın reflekslere sahip olan batı 
seçmeninin tutumunu merkeze almıştır. 
Bu iki yönden riskli bir stratejidir. Önce-
likle, bu tutumuyla MHP, İç Anadolu’daki 
muhafazakâr-milliyetçi seçmeninin isteği-
ne muhalif bir tutum alarak, bu seçmeni-
ni parti üst yönetiminin tercihi dışında bir 
tutum almaya zorlamıştır. Referandum-
da EVET oyu verecek MHP’li seçmen-
ler, MHP’nin politikalarını daha derinle-
mesine sorgulamaya başlayacaklardır. Ay-
rıca MHP’nin CHP önderliğinde yol alan 
HAYIR bloğunun içinde yer alması, zaten 

CHP’ye kayan Batı seçmeninin biraz daha 
CHP’ye yakınlaşmasına ve CHP ile itti-
fak kurmasına yol açmaktadır. Sonuç ola-
rak, MHP’nin bu tercihi, Kılıçdaroğlu’nun 
CHP’nin başına geçmesiyle Batı seçmeni-
nin CHP’ye kayma eğilimini güçlendirir-
ken, elinde tuttuğu Anadolu seçmenini de 
AK Parti’ye kaptırma riskini oluşturmuş-
tur.
MHP’nin kendi seçmenini AK Parti ve 
CHP karşısında muhafaza edebildiği tek 
mevzi, bölücülük ve terör üzerinden an-
lam bulan milliyetçilik ideolojisidir. Milli-
yetçi kaygılar, muhafazakâr ve laik kaygıla-
rın önüne geçtiği ölçüde MHP milliyetçi-
lik tutamağına sarılarak oylarını koruyabi-
lir. Bu nedenle, MHP referandumdaki tu-
tumunu milliyetçi kaygılarla ilişkilendir-
meye özel bir özen göstermektedir. Ancak, 
MHP her ne kadar referanduma sunulan 
paketi ağır metafizik yargılar altında açı-
lım sürecinin son halkası olarak lanse et-
mek için çaba sarf etse de, referandumun 
ağırlık merkezini vesayet sistemini aşındır-
manın oluşturduğu açık. Siyasal gündemi, 
vesayet-demokrasi geriliminin teşkil etti-
ği bir ortamda MHP’nin anayasa paketini 
bölücülüğe hizmetle eşleştirip milliyetçi-
muhafazakâr Anadolu seçmenini, HAYIR 
tutumuna ikna etmesi zor gözükmektedir. 
Referandumun özünü vesayet-demokrasi 
ikilemi teşkil etmektedir ve MHP tercihini 
vesayet sisteminin devamından yana kul-
lanmış durumdadır.
MHP, sürdürdüğü bu riskli stratejiyle, bir 
nevi, AK Parti’ye verilecek zararı, parti ola-
rak elde edeceği kârın önüne geçirerek var-
lığını daha ulvi amaçlara feda etmiştir. 13 
Eylül’den itibaren MHP’nin karşılaşacağı 
en önemli soru, MHP’nin neden parti ve 
seçmen çıkarlarına aykırı olduğu bu kadar 
açık olduğu halde böylesine riskli bir poli-
tika izlemeyi tercih ettiği olacaktır 
Açık Görüş, 29 Ağustos 2010

MHP, sürdürdüğü bu riskli strate-
jiyle, bir nevi, AK Parti’ye verile-
cek zararı, parti olarak elde ede-
ceği kârın önüne geçirerek varlı-
ğını daha ulvi amaçlara feda et-
miştir.”

“  
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sosyal güvenlikte yeni dönem: sgk
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İşçi, memur ve kendi hesabına çalışanların ayrı kurumlara pirim ödeyerek faydalandıkla-
rı sosyal güvenlik sisteminin 1990’larda krize girmesi sonucu 1999’da reform yapılmıştı. 
Ancak bu müdahale yeterli olmayınca 2008 yılında daha kapsamlı bir reform gerçekleş-
tirildi. Reformun öne çıkan özelliği, üç ayrı kurum olarak işleyen sosyal güvenlik sistemi-
nin vatandaş bazında eşitliğin sağlanması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı al-
tında tek kurumda birleştirilmesi oldu. Emeklilik yaşında da artış öngören değişiklik, sen-
dikalardan tepki toplasa da uzun vadede sosyal güvenlik sistemi açıklarında azalma mey-
dana getirebilir.

SETA ANALİZ

Türkiye’de Sosyal 
Güvenlik Sistemi  
Sosyal güvenlik, bireyin anne karnında oluşumundan itibaren başlayan ve ölümünden 
sonra da belli bir süre devam eden süreçte, bireyin asgari hayat kalitesinde yaşamını 
sürdürebilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş, modern refah programı olarak nitelenebilir.

ERDAL GÜMÜŞ

Giriş

Sosyal güvenlik, özünde, insanların ya-
şamlarında karşılaşacakları muhtemel 
ekonomik ve sosyal risklere karşı önce-
den gerekli önlemlerin alınarak kendile-
rine gelir sağlamak üzere oluşturulmuş 
kamu harcama programlarıdır. Sosyal gü-
venlik yoksulluk, işsizlik, gelecekle ilgili 
ekonomik belirsizlik, yaşlılık ve hastalık 
gibi sosyal tehlikelerin ortaya çıkaraca-

ğı olumsuzlukları hafifletmeyi ya da yok 
etmeyi sağlayan önlemleri içerir. 1948 yı-
lında Birleşmiş Milletler tarafından te-
mel insan hakkı olarak ilan edilen, asga-
ri çerçevesi Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) sözleşmesi ile çizilmiş olan ve Av-
rupa Sosyal Şartı ile standartları belirle-
nen sosyal güvenliğin kapsamında, kısa 
ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal riskle-
re karşı sigorta oluşturulmakta ve belirle-
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nen koşulları sağlayan hak sahiplerine ay-
lık bağlanmakta ya da diğer ödemeler ya-
pılmaktadır.

Uzun vadeli sigorta kolları bir bütün ola-
rak ele alınıp incelenmekte ve bu bütün, 
emeklilik sigortası sistemi olarak adlan-
dırılmaktadır. Uzun vadeli sigorta kap-
samına yaşlılık, ölüm ve malullük sigor-
taları girmekte ve kamuoyunda tartışılan 
sosyal güvenlik sisteminin asıl unsurları-
nı bunlar teşkil etmektedir. Kısa vadeli si-
gorta kolları ise hastalık, analık, iş kazala-
rı, meslek hastalıkları, aile yardımları ve 
işsizlik gibi doğası gereği daha çok sağlık 
ile ilgili sosyal güvenlik alanını içermek-
tedir. Bunların dışında sosyal hizmetler 
ve sosyal yardımlar da geniş anlamda sos-
yal güvenlik ya da sosyal koruma sistemi 
içinde yer almaktadır. Sosyal hizmetler ve 
yardımların finansmanı, genel vergi gelir-
leri ile karşılanmaktadır. Sosyal hizmet-
ler daha ziyade bakıma muhtaç olanları 
ve onların onurlu bir yaşam için gerekli 
görülen tüm ihtiyaçlarının karşılanması-
nı kapsarken, sosyal yardımlar yoksulluk 
ile mücadele amacı gütmektedir. Bir ülke-
nin sosyal güvenlik sisteminin yeterliliği 
değerlendirilirken bazı göstergelere bak-
mak gerekir. Bu göstergeleri şöyle sırala-
mak mümkündür:

•	 Sosyal	 güvenliğin	 kapsadığı	 nüfusun	
toplam nüfus içindeki oranının yük-
sekliği, 

•	 Emeklilere	 ve	 diğer	 hak	 sahiplerine	
ödenen aylıkların yeterli seviyede ol-
ması, 

•	 Sistemin	 gelir	 kaynakları	 ile	 giderleri	
arasında uygun bir dengenin tesis edil-
mesi ve bu dengenin sürdürülebilirli-
ğinin sağlanması, 

•	 Sistemin	 yönetim	 açısından	 şeffaf	 ol-
ması, 

•	 Hak	 ve	 yükümlülüklerin	 herkes	 tara-
fından anlaşılabilir basitlikte olması, 

•	 Prim	oranlarının	ödenebilir	bir	seviye-
de olması, 

•	 Sağlık	 hizmetlerine	 erişimin	 kolay	 ve	
sağlanan hizmetlerin nitelikli olması, 

•	 Sistemin	 kendi	 içinde	 geliri	 yeniden	
dağıtabilmesinin sağlaması, 

•	 Yoksullukla	mücadele	edebilmesi.

Sosyal güvenlik, bireyin anne karnında 
oluşumundan itibaren başlayan ve ölü-
münden sonra da belli bir süre devam 
eden süreçte, bireyin asgari hayat kali-
tesinde yaşamını sürdürebilmesini sağ-
lamak üzere geliştirilmiş, modern refah 
programı olarak nitelenebilir. Sosyal gü-
venlik kapsamında prim ya da vergiler ile 
finanse edilen ve çalışma yaşamında or-

a ğ u s t o s  1 0



486

a ğ u s t o s  1 0

taya çıkan pek çok riskleri sosyal sigorta 
anlayışı ile sigortalarken, sosyal yardımlar 
ve sosyal hizmetler kapsamında prim ya 
da vergi ödenmeksizin toplumun bir üye-
si olunmasından dolayı insanların bazı te-
mel hak ve hizmetlerden yararlanmaları 
sağlanmaktadır. Bunlar yoksullukla mü-
cadele, kimsesiz, bakıma muhtaç, beden-
sel ve zihinsel engelliler için devletin yü-
rüttüğü faaliyetler demeti olup, sosyal re-
fah devleti olmanın bir gereği olarak gö-
rülmektedir.

Sosyal Güvenlikte Reform 
Sürecinde Gerçekleştirilenler 

1990’lı yıllardan başlamak üzere sosyal 
güvenlik sisteminin sorunlarının ağırlı-
ğı karşısında hükümetler harekete geçir-
miştir. Bir yandan küreselleşme ile libe-
ral ekonomi politikalarına olan yönelim, 
bir yandan da diğer pek çok ülkede sosyal 
güvenlik sistemlerinin yeniden ele alın-
ması, zorunlu tek basamaklı sistemlerden 
çok basamaklı ve ihtiyari ya da tamam-
layıcı niteliklere sahip bireysel emekli-
lik sistemlerinin gelişimine sebebiyet ver-
miştir. Bu dönemde Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) ile gerçekleştirilen projele-
rin sonuçları da dikkate alınarak kademe-
li olarak sistemde yeniden yapılanma sü-
reci başlatılmıştır. 4447 sayılı kanun ile ilk 
defa işsizlik sigortası fonu oluşturularak 
işsizlik sigortası işlemeye başlamıştır. Bu 
kanun ile ayrıca, prime esas ücret tavanı 
oluşturulmuş, bunlar asgari ücret ile iliş-
kilendirilerek prime esas teşkil eden mat-
rahlar disipline edilmiştir. Emekli aylıkla-
rının hesaplanmasında ödenen primlerin 
etkisi artırılarak çok prim ödeyenin nis-
peten yüksek emekli aylığı almasının yolu 
açılmıştır. Ayrıca yasa ile kademeli olarak 

emeklilik yaşı yükseltilmiştir. Emeklilik 
aylıkları enflasyona endeksli reel alım gü-
cünün korunduğu bir ödeme haline dö-
nüştürülmüştür.

Yapılan önemli yeniliklerden biri de Sos-
yal Güvenlik Kurumu’nun kurulmasıdır. 
2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı kanun 
ile tek çatı olarak ifade edilen Sosyal Gü-
venlik Kurumu ile Emekli Sandığı, Sos-
yal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur bir-
leştirilmiştir. Bu birleştirme aslında kıs-
men şeklen gerçekleştirilmiştir. Zira bu 
eski kurumlara tabi olanların emekli ol-
ması, daha sonra ölümleri halinde hak sa-
hiplerine aylık bağlanması ve son olarak 
hak sahiplerinin de vefatı sonunda bu ku-
rumlar gerçek anlamda işlevlerini yitir-
miş olacaklardır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası reformun en önemli bileşe-
ni olarak nitelendirilebilir. Sağlıkta dö-
nüşümü de kapsayan bu kanun ile ülke-
mizde hekim yüzü görmeyen vatandaşın 
kalmayacağı tahmin edilmektedir. Sosyal 
güvencesi olmayan ve daha çok yoksulluk 
sınırında ve onun altında bir gelir seviyesi 
ile yaşayan vatandaşlar için sağlık harca-
masını karşılamak son derece güç bir ko-
nuydu. Anılan kanun ile bu kesimin sağ-
lık giderleri karşılanabilir hale getirilmiş-
tir. Bu kapsamda sağlık tesislerinin herke-
se hizmet sunması, ilaç alımında eczane 
serbestîsinin sağlanması, sağlık karneleri-
nin yerine sadece kimlik numarasının ib-
razı ile hizmetten yararlanmanın sağlan-
ması, aile hekimliği uygulamaları reform 
sürecinde yapılan iyi uygulamalar olarak 
ileri sürülebilir.

4447 sayılı kanun ile emeklilik yaşı bayan-
lar için 58 erkekler için 60 olup 5510 sayı-
lı kanun ile de 2035’ten itibaren kademeli 
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artış ile birlikte 2048 yılında hem kadın ve 
hem de erkeklerin 65 yaşında emekli ola-
cağı düzenlenmiş olmasına rağmen hali 
hazırda ortalama emekli olma yaşı yakla-
şık 50-52’dir. Dolayısıyla, sistemin gider-
leri gelecek 15-20 yıl içinde oldukça yük-
sek seviyelerde olmaya devam edecektir.

Sonuç ve Öneriler

Ülkemiz	sosyal	güvenlik	sisteminin	temel	
sorunu mali içeriklidir. Bunun da kaynağı 
esas itibariyle emek piyasasının ortaya çı-
kardığı yapısal sorunlardır. OECD hesap-
lamalarına göre 2040’lı yıllara kadar sis-
temin açıkları sürecektir. Bu nedenle sos-
yal güvenlik sisteminin temel finansman 
kaynağı olan prim gelirlerinin sürekli, dü-
zenli ve yeterli olması için istihdam hac-
minin artması, çalışanların sisteme kayıt-
sız şartsız katılmaları, kayıt dışılığı önle-
mek üzere ciddi teşvik ve piyasayı düzen-
leyici politikaların geliştirilmesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda bazı öneriler şöy-
le sıralanabilir:

•	 Prim	oranlarının	makul	bir	düzeye	çe-
kilerek hem işverenlerin ve hem de ça-
lışanların primlerinin ödenebilir hale 
gelmesini sağlanmalıdır. 

•	 Sistemin	gelirleri	giderlerini	karşılaya-
madığından bu dengeyi sağlamak için 
gelir artırıcı ve gider azaltıcı politika-
ları belirlerken matrahtaki büyümeyi 
sağlayıcı önlemler alınmalıdır. 

•	 Matrahın	 büyümesinin	 sağlanması	
oranların azalması ile daha kolay ger-
çekleştirilebilir. Sosyal güvenlik kap-
samında yükümlülüklerin ve hakların 
tüm vatandaşlara aynı koşullar ile yani 
norm ve standart birliği tesis edilerek 
sunulması ve bunun değişmemesi için 

gerekli önlemlerin de alınması sağlan-
malıdır. 

•	 Hükümetlerin	 değişimi	 ile	 sosyal	 gü-
venlik politika ve uygulamalarının de-
ğiştirilmemesi gerekir. Bunun sağlan-
ması için sistemin temel parametrele-
rinin Anayasa ile düzenlenmesi düşü-
nülmelidir. 

•	 Kayıt	 dışı	 istihdam	 problemi	 çözüme	
kavuşturmalıdır. 

•	 Yeni	açılan	işyerlerinin	sosyal	güvenlik	
kurumu ile ilişkilendirilmesinde bel-
li süre prim alınmaması, teşvik sağlan-
ması ve sürdürülmesi yönünde politi-
ka geliştirilmelidir.28 

•	 Devletin	sosyal	güvenlik	sisteminin	fi-
nansmanına prim bazında katılması 
sağlanmalıdır. 

•	 Sistemin	 bir	 bütün	 olarak	 ve	 fonksi-
yonel denetime tabi tutulması gerekir. 
Denetim hizmetlerinin yaygınlaştırıl-
ması, etkinleştirilmesi, sürekliliğinin 
sağlanması ve denetim raporları doğ-
rultusunda gerekli işlemlerin yapıldı-
ğının kamuoyu ile paylaşılması sağlan-
malıdır. 

•	 Sosyal	 güvenlik	 sisteminin	 sağladı-
ğı hizmetleri, sosyal sigortaları, sos-
yal hizmetler ve diğer ilgili hizmetle-
rin yaygın ve sürekli olarak tanıtımı-
nın yapılması sağlanmalıdır. Özellik-
le kırsal kesim, yoksullar ve sosyal risk 
grubunda olanlara tanıtılarak onların 
yararlanmaları sağlanmalıdır. Çünkü 
sistemin esası yoksulluğu da önlemeyi 
içermektedir. Bu konuda risk grupları-
na gerçek anlamda ulaşmak, bilgilen-
dirmek, onların haklarını ifade etmek 
için yeni yöntemler geliştirilmelidir 

Analizin tam metni için www.setav.org

s o s ya l  g ü v e n l i k t e  y e n i  d ö n e m :  s g k
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21. yüzyılda önemli bir güç: bitki genetiği
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Giderek sanayileşen toplumlarda tarım, korunmacı politikaların uygulandığı bir sektör ola-
rak öne çıkıyor. Tarımın korunması ise tohumdan başlıyor. Bitki türlerinin devamını koru-
mak için tohumlar genetik bir kaynak olarak toplanıyor ve gen bankalarında muhafaza 
ediliyor. Şu an ABD Tarım Bakanlığına bağlı gen bankası 460 bin çeşit tohumuyla ilk sırada 
yer alırken, bunu Rusya, İngiltere, Çin, Güney Kore gibi ülkeler izliyor. Türkiye’de ise gene-
tik kaynaklar Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü bünyesindeki Genetik Kaynaklar Bölümü 
tarafından korunuyor. Bununla birlikte dünyada üçüncü olması hedeflenen TAGEM bünye-
sinde Ulusal Gen Bankası kurulması çalışmaları sürüyor.

SETA ANALİZ

Bitki Genetik Kaynaklarının 
Uluslararası Paylaşımı 
Son zamanlarda genetik kaynaklara ait “insanlığın ortak malı” fikri büyük oranda geçerli-
liğini yitirmeye başladı. Genetik kaynaklar, 1990’ların sonlarında çeşitli uluslararası anlaş-
malarla ve neredeyse uluslararası bir konsensüs ile ticari meta olarak teyit edildi.

MUHAMMET ŞAKİROĞLU

Giriş ve Arkaplan
Ulusal güvenlik, uzun yıllar boyunca dar 
kapsamlı bir çizgide ele alınmış ve can-
lı varlıklar sadece biyolojik savaş yönüyle 
ulusal güvenlik ile ilişkilendirilmiştir. Bu-
nunla birlikte, güvenlik uzmanları, uzun 
zamandır gıda ve tarım konusuna ilgi duy-
maktadırlar. Örneğin, Soğuk Savaş yılla-
rında SSCB topraklarına düşen yağış mik-
tarı ve bu ülkenin tahıl üretimi Amerika-
lı uzmanlar tarafından izlenmekteydi. Ne 

var ki, son zamanlarda gıda ve tarım konu-
su artık güvenlik terminolojisi ile kavram-
sallaştırılmaya başlanmıştır. Böylece, canlı 
varlıklar çevresel ve zirai boyutlarıyla bir-
likte ulusal güvenlik kapsamında ele alın-
maktadır. Teknolojik gelişmeler ile tarım 
ve gıda güvenliğinin yanyana düşünülme-
ye başlanmasının tarihi bir kaç on yıl ge-
riye gitse de Türkiye’de bu anlamda kay-
gıların dile getirilmesi oldukça yeni ve sı-
nırlıdır. Tarım ve gıda güvenliği, çevrenin 
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korunması, yeterli derecede sağlıklı besin 
üretimi, tohum mülkiyeti, ithalat-ihracat 
dengesi, tarımsal ekonomi gibi geniş bir 
alanı içine alır ve bu konuların her biri-
nin ulusal güvenlik perspektifi ile münha-
sıran ele alınmasına ve derinlemesine irde-
lenmesine ihtiyaç vardır. Tarım ve gıda gü-
venliği konusunda en hassas başlıklardan 
birisini hiç kuşkusuz bitki genetik kaynak-
ları oluşturmaktadır.
Genetik kaynakların bilinçli toplanması 
Rus/Sovyet bilim insanı Nikolai I. Vavilov 
ile başlasa da gerçekte genetik kaynakların 
toplatılma tarihini sömürge dönemine ka-
dar geriye götürmek mümkündür. Sömür-
geleştirilen topraklarda bulunan otantik 
bitkilerin ticari değerinin tespiti ve potan-
siyel kullanım alanları için oluşturulan bo-
tanik bahçeleri sömürge döneminin sem-
bolleri gibi görülmüştür. Sömürgeleştirilen 
coğrafyalardan genetik kaynakların önemi 
tam anlaşılmadan toplanan her türden bit-
ki botanik bahçelerde depolanmıştır. Mu-
hafaza edilen bu yeni egzotik bitkilerin bir 
kısmı daha sonra Avrupa ve dünyada tü-
ketilen temel besinlerden olmuştur. Vavi-
lov genetik kaynakların önemini ve tarı-
ma katkısını çok net bir şekilde öngördüğü 
için genetik kaynakları toplama ve karak-
terize etme işlemi için Çarlık Rusyası’nın 
Uygulamalı Botanik Bürosu’nu çok başarı-
lı bir şekilde Sovyetler’in Uygulamalı Bo-
tanik ve Tarımsal Bitki Enstitüsü’ne dö-
nüştürerek zamanın ilk ve en gelişmiş gen 
bankasını kurmuştur.
Genetik kaynaklar son zamanlara ka-
dar “insanlığın ortak malı” olarak görül-
müş ve herkesin istifadesine açık kalmış-
tır. Hatta bu açıdan devlet sınırlarını rahat-
lıkla aşan nadir materyallerden olmuştur. 
Bu serbest dolaşım sayesinde genetik kay-
nakların öneminin farkında olan ve gene-
tik kaynak toplama eğiliminde olan ülkeler 
oldukça gelişmiş koleksiyonlar toplama-
yı başarmışlardır. Bu koleksiyonlar dünya-
nın hemen her orijin merkezinden kaynak 

barındırır durumdadır. Genetik kaynaklar 
bu kadar rahat elde edildiği için bu dönem 
“Bitki Avcılarının Altın Çağı” olarak ad-
landırılmıştır.
Ne var ki son zamanlarda genetik kaynak-
lara ait “insanlığın ortak malı” fikri büyük 
oranda geçerliliğini yitirmeye başladı. Ge-
netik kaynaklar, 1990’ların sonlarında çe-
şitli uluslararası anlaşmalarla ve neredey-
se uluslararası bir konsensüs ile ticari meta 
olarak teyit edildi. Tarımsal biyoteknoloji 
ile birlikte tohum sektörünün büyük oran-
da özelleşmesi şirketlerin geliştirdikleri va-
riyeteler üzerinde hak sahipliği iddiası ile 
kamu kurumlarındaki ıslahçıların geliş-
tirdikleri variyeleteler (ırklar) üzerinde-
ki fikri mülkiyet hakları, genetik kaynak-
lar kullanılarak geliştirilen yeni bitki ırkla-
rının mülkiyeti konusunu gündeme getir-
miştir. Genetik kaynakların içerdiği gen-
leri bulan şirketlerin bu genleri ve dolay-
lı olarak da bu geni içeren genetik kayna-
ğı patentleyebileceği yasal çerçeve, proble-
mi daha da içinden çıkılmaz bir hale getir-
miştir. Çünkü tarımsal açıdan oldukça kul-
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lanışlı olan genleri tespit edip patentleyebi-
lecek tarımsal biyoteknolojik altyapıya sa-
hip ülke sayısı oldukça azdır. Genetik kay-
nak rezervi konusunda zengin ancak bu 
zenginliği kullanacak biyoteknolojik alt-
yapıdan mahrum ülkeler genetik kaynak-
ların patentlenmesinin önünü alabilmek 
için genetik kaynakların dolaşımını sınır-
landırmışlardır.
Genetik kaynak rezervi oldukça yüksek 
olan gelişmekte olan ülkeler, bu genetik 
kaynak rezervini kayıt altına alıp değerlen-
direcek ve tarımsal üretimi ve kaliteyi art-
tıracak şekilde kullanıma sokacak teknik 
altyapıdan mahrumdur. Bu yüzden sanıl-
dığının aksine genetik kaynakların dola-
şımına sınırlama getirilmesi genetik kay-
nak rezervi yüksek ülkelerin besin üretme 
kapasitesine her hangi bir katkı sunamı-
yor. Gelişmekte olan ülkeler ise uzun süre-
dir depolamakta oldukları genetik kaynak-
lar sayesinde oldukça gelişkin genetik kay-
nak rezervlerine sahiptirler. Ancak bu re-
zervler bağımlılığı ortadan kaldırmış değil. 
Çünkü sahip olunan rezervlerin, baş göste-
recek olası tarımsal sorunlarla baş etmede 
yeterli olacağının bir garantisi yoktur.
Dünyanın artan nüfusunun beslenmesi ve 
barınması için tarımsal üretimin arttırıl-
ması gerekmektedir. Bunun için de eldeki 
mevcut bitki ve hayvan ırklarının kalite ve 
verimlerinin arttırılması zaruridir. Dünya-
daki nüfus sabit kalsa bile eldeki mevcut 
bitki ve hayvan ırkları (özellikle de bitki-
ler) kainattaki denge karşısında kısa süre-
de demode olurlar. Yani hastalık ve haşe-
re gibi etkenler karşısında zaman içerisin-
de eskiyip dirençsiz olurlar. Bu yüzden de 
verim kaybına uğrar ve haliyle tercih edil-
mezler. Bu duruma yol vermemek için de 
sürekli olarak yeni variyetelerin geliştiril-
mesine ihtiyaç vardır.
Modern tarımın en belirgin özelliklerin-
den biri, tohum geliştirilmesinin büyük 
oranda şirketler eliyle yapılıyor oluşudur. 
Çoğu zaman tarımsal bir bitki türü için 

birden çok şirket, tohum geliştirmektedir. 
Her bir şirketin ürettiği tohumları pazarla-
yabilmesi, bu tohumların çiftçiler tarafın-
dan tercih edilmesine bağlıdır. Tercih edi-
lebilmek için şirketler sürekli olarak en-
vanterlerinde bulunan tohumları geliştir-
me ihtiyacı hissederler. Bunun için ticarî 
şirketler arasında oldukça acımasız bir re-
kabet vardır. Sadece ABD’de şirketlerin ta-
rımsal AR-GE faaliyetlerine ayırdıkları yıl-
lık bütçe 6 milyar doların üzerindedir.

Türkiye’de Genetik Kaynakların 
Korunması ile İlgili Mevcut Durum
Türkiye’de genetik kaynakların korunması 
1963’ten beri var olan Ege Tarımsal Araş-
tırmalar Enstitüsü bünyesindeki Genetik 
Kaynaklar Bölümü tarafından yapılmak-
tadır. Bu banka yaklaşık 40.000 bitki vari-
yetesinin örneğini tohum şeklinde yakla-
şık 5.000 kadar çeşidi ise canlı halde mu-
hafaza etmektedir. Buna ilaveten dünyanın 
üçüncü büyük gen bankası olması hedefiy-
le Ankara’da TAGEM bünyesinden Ulusal 
Gen Bankası kurulmaktadır. Ayrıca üni-
versiteler ve araştırma enstitüleri kapsa-
mında küçük çapta genetik kaynak depo-
ları da mevcuttur.
Toplanan genetik kaynakların profesyo-
nelce değerlendirilmesi de, bu kaynakla-
rın toplanması kadar önemlidir. Değerlen-
dirme en başta pasaport bilgileri adı veri-
len ve toplanan materyalin ne olduğunun 
yanında nereden ve hangi zamanda top-
landığı bilgisini içeren standart bir kimlik 
tespiti ile başlar. Bu bilgiler yeniden top-
lama işlemleri için referans teşkil eder-
ken coğrafî toplama haritasının çıkarılma-
sı, potansiyel olarak unutulmuş bölgelerin 
tespiti ve gereksiz düplikasyonların önüne 
geçilmesi bakımından hayatidir.

Genetik Kaynakların Paylaşımı ile 
İlgili Türkiye Neler Yapabilir?
Türkiye birçok açıdan olduğu gibi tarımsal 
biyoteknoloji konusunda da hızlı büyüyen 
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bir ülkedir. Yerli tohumculuk sektörü hızlı 
bir şekilde gelişmektedir. Son yıllarda yer-
li tohumun tüm tohum pazarındaki payı 
%5 seviyesinden %35 düzeyine kadar çık-
mıştır ve yerli tohum endüstrisinin gelişi-
mi için en acil ihtiyaçlardan biri bitki gene-
tik kaynaklarının teminidir. Ayrıca ulusla-
rarası arenada ise genetik kaynakların adil 
paylaşımı, küresel gıda güvenliği için ha-
yatidir. Aşağıdaki öneriler hem devlet eliy-
le genetik kaynakların etkin olarak toplan-
ması, depolanması ve kullanılma açılması 
hem de uluslararası düzlemde Türkiye’nin 
adil paylaşımı zorlayan aktif bir rol üstlen-
mesi kaygısıyla dile getirilmiştir.
- Yeni kurulan Ulusal Gen Bankası aktif-

leştirilmeli ve genetik kaynakların top-
lanmasına hız verilmelidir. Türkiye ge-
netik kaynak rezervi açısından oldukça 
zengin bir ülkedir ve gelecek nesillerin 
güvenliği için tüm bu genetik kaynakla-
rın acilen depolanması sağlanmalıdır.

- Genetik kaynakların depolanmasının 
yanında bunların değerlendirilmesi ve 
kullanıma hazır hale getirilmesi gerek-
lidir. Bunun için toplanan genetik kay-
nağa ait temel bilgilerin ortaya çıkarıl-
ması gerekmektedir.

- Bir başına Tarım Bakanlığı’nın genetik 
kaynakları kısa sürede toparlaması ve 
değerlendirmesini yapması mümkün 
değildir. Bunun için üniversiteler ile iş-
birliği	ne	gitmesi	şarttır.	Üniversiteleri-
mizde gerek genetik kaynağın toplana-
bilmesi gerekse bunların değerlendiril-
mesi için yetişmiş insan gücü ve teknik 
altyapı mevcuttur. Bunun için Tarım 
Bakanlığı’nın bilimsel destek program-
ları açması yeterlidir.

- Gelişmiş gen bankaları konusunda kar-
şılaşılabilecek muhtemel sorunların ba-
şında gen bankalarının nitelikli eleman 
ihtiyacı gelmektedir. Türkiye’de halen 
genetik kaynakların depolanması, de-
ğerlendirilmesi ve korunması konu-

sunda yetkin nitelikli eleman yetiştiren 
yükseköğretim kurumları mevcut de-
ğildir. Bu ihtiyacın giderilmesi için ül-
kemizdeki gelişmiş ziraat fakülteleri 
bünyesinde, lisansüstü derece ve serti-
fika programları açılmalıdır.

- Halen mevcut genetik kaynaklar üni-
versiteler, kamu araştırma enstitüleri 
ve yerli tohum şirketlerinin kullanımı-
na sunulmalı ve genetik kaynaklar ile il-
gili mevcut tüm bilgi ivedilikle internet 
üzerinden paylaşıma açılmalıdır.

- Genetik kaynakların uluslararası ser-
best dolaşımı savunulmalıdır. Özellik-
le dünyada besine ulaşımda sıkıntı çe-
ken bölgeler için serbest dolaşım olduk-
ça hayatidir. Ancak genetik kaynaklar-
dan sağlanan faydanın adil paylaşımı-
nı amaçlayan mevcut uluslararası an-
laşmalara imza atmayan ve buna rağ-
men genetik kaynak depolamaya de-
vam eden ülkeler mevcut durumu sür-
dürdükçe serbest dolaşım talebi makul 
olmaktan çıkmaktadır. Bu ülkelerle ge-
netik kaynak paylaşımı sınırlandırılma-
lıdır.

- Dünyada politik olarak etkin konum-
daki ülkelerin büyük çoğunluğu yuka-
rıda anlatılan sebeplerden dolayı ge-
netik kaynakların adil paylaşımı konu-
sunda uluslararası düzeni zorlayacak 
hakem pozisyonundan uzaktır. Türkiye, 
iki nedenden ötürü bu konumu rahat-
lıkla doldurabilir. Birincisi, Türkiye adil 
paylaşımı esas alan tüm uluslararası an-
laşmalara imza atmıştır ve gereklerini 
yerine getirmektedir. İkincisi, Türkiye 
bulunduğu coğrafya sayesinde zengin 
bitki genetik kaynak rezervine sahiptir 
ve dünyaya genetik kaynak sağlayan bir 
ülkedir. Dolayısıyla serbest dolaşımda 
tek başına fazlasıyla kaynak dağıtan ko-
numdadır ve kimse böylesi bir çabanın 
altında emperyalist bir amaç aramaya-
caktır 

Analizin tam metni için www.setav.org

2 1 .  y ü z y ı l d a  ö n e m l i  b i r  g ü ç :  b i t k i  g e n e t i ğ i
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yükseköğretimde kalite ve yök
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12 Eylül askerî darbesinin üniversiteleri kontrol altında tutmak amacıyla kurduğu Yükse-
köğrenim Kurumu (YÖK) üniversitelerin özerkliğiyle ilgili tartışmaların odağında yer alma-
yı sürdürüyor. Kamuoyunda YÖK’ün, gelişmiş yükseköğrenim kurumlarına sahip ülkelerde 
olduğu gibi, üniversiteleri daha özgür bırakacak ve yükseköğrenimde kalite güvencesini 
sağlayacak bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.

SETA RAPOR

Yükseköğretimde Kalite 
Güvencesi 
Rapor, kalite güvencesi adına yeni bürokratik yapıların kurulması yerine ka-
lite kültürünün yaygınlaşmasının özendirilmesini ve akran/meslektaş değer-
lendirmesine dayalı bir sistemin kurulmasını öneriyor.

BEKİR S. GÜR,  MAHMUT ÖZER, TALİP KÜÇÜKCAN 

Küresel Rekabet Türk Yüksek-
öğretiminde Kalite Arayışını 
Hızlandırdı

Prof. Dr. Mahmut Özer, Yrd. Doç. Dr. Be-
kir S. Gür ve Prof. Dr. Talip Küçükcan 
tarafından hazırlanan Yükseköğretim-
de Kalite Güvencesi raporu, Türkiye’deki 
yükseköğretim sisteminin yapısı ve ih-
tiyaçlarını da göz önüne alarak, dünya-
da ön plana çıkmış birçok yükseköğretim 

sisteminin kalite güvencesi mekanizmala-
rını ele alıyor. Değişik ülkelerdeki yükse-
köğretim kurumlarında çalışma deneyi-
mine sahip olan ve kitapta ele alınan bazı 
ülkelerdeki kalite güvencesi sistemlerini 
yerinde inceleme imkanı bulan yazarlar, 
Türkiye’nin yükseköğretimde kalite gü-
vencesi konusunda nasıl bir yol izlemesi 
gerektiğini ortaya koyuyor.

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi rapo-
runda İngiltere, Almanya ve Fransa gibi 
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Avrupa ülkelerinin 1960 ve 1970’lerde 
devlet politikası olarak benim sediği yük-
seköğretimi geniş kitlelere yayma süreci-
ni Türkiye’nin ancak 2000’li yıllarda stra-
tejik bir seçenek olarak benimsediği belir-
tilmekte ve her şehirde üniversite açılma-
sının ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelik-
li insan gü cünün yetiştirilmesi açısından 
önemine işaret edilmektedir. Yükseköğ-
retime yatırım yapan ülkelerin kalkınma 
hızına bakıldığında Türkiye’de yeni üni-
versitelerin açılmasının doğru bir karar 
olduğu vurgulanmakta, bölgesel ve küre-
sel bir güç olma yolunda emin adımlar-
la yürüyen ülkemizin siyasi, ekonomik ve 
teknolojik rekabet gücünün artırılması-
nın, yükseköğretime yatırımı zorunlu kıl-
dığı belirtilmektedir. Raporda, yükseköğ-
retim kurumları açılırken, kamu kaynak-
larını kullanan bu kurumların kaliteden 
ödün vermemesine özen göstermesi vur-
gulanmaktadır.

Raporda, Türkiye’deki ve dünyadaki mev-
cut durum sağlıklı bir şekilde tes pit edil-
meden, kalite güvencesi adına atılacak 
her türlü adımın, Türkiye’de yükseköğ-
retim kurumları için ekstra bir bürokra-
tik külfet olma riski taşıdığı belirtiliyor 
ve kalitenin anlayış olarak gelişmediği ve 
kültürel bir pratiğe dönüşmediği ortam-
larda, dışarıdan zorlamalarla kalite gü-
vencesinin sağlanmasının mümkün ola-
mayacağına işarete ediliyor. Rapor, kali-
te güvencesi adına yeni bürokratik yapı-
ların kurulması yerine kalite kültürünün 
yaygınlaşmasının özendirilmesini ve ak-
ran/meslektaş değerlendirmesine dayalı 
bir sistemin kurulmasını öneriyor. Kalite 
güvence sisteminin uygulanmasının yük-
seköğretim kurumlarında kaliteyi tek ba-
şına artırmasının mümkün olmayacağı-
na işaret edilen raporda, kaliteyi artırmak 
için yükseköğretim kurumlarında iyileş-
tirmeler yapılması ve yapısal sorunlarının 
çözülmesi öneriliyor.

Akademik Özgürlük ve Kurumsal 
Özerklik Korunmalı

Yükseköğretim kurumlarının özü gereği 
kurumsal özerklik ve aka demik özgürlü-
ğe sahip olması gereken kurumlar olduğu, 
ancak saydamlık ve hesap verebilirliğin 
tüm kurumlar için kabul edilmeye baş-
landığı günümüzde, geniş ölçü de kamu 
kaynaklarından beslenen yükseköğre-
tim kurumlarının da bu süreçlerin dışın-
da kalmasının düşünülemeyeceği belir-
tilen raporda, kalite güven cesi ve deneti-
mine ilişkin düzenleme ve uygulamaların 
kurum sal özerklik ve akademik özgürlü-
ğe zarar vermemesine özen gös terilmesi 
isteniyor.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) geliş-
miş yükseköğretim sistemlerine sahip ül-
kelerdeki ka lite güvencesi mekanizma-

a ğ u s t o s  1 0
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larından daha fazla yetkiye sahip oldu-
ğu belirtilen raporda, YÖK dışında bir 
akreditas yon kurumunun hem yetki karma-
şasına sebebiyet verebileceği hem de yük-

seköğretim kurumları üzerindeki bürokra-
siyi artırma riski taşıdığı vurgulanıyor.

Yeni Bürokratik Yapı Yerine 
Yükseköğretime Destek 
Artırılmalı

Raporda, toplumsal talebi karşılamak 
adına, son yıllarda çok sa yıda yeni yük-
seköğretim kurumu açılmasının yükse-
köğretimdeki okullaşma oranlarının ar-
tırılması adına, yerinde bir karar oldu-
ğu belirtilmekte ve hükümetin, büyüme 
eği liminde olan yükseköğretime desteği-
ni artırarak sürdürmesi önerilmektedir.

Yükseköğretimde kalitenin insan serma-
yesi ile ilintili olduğu gerçeğinden ha-
reketle her seviyedeki akademik perso-
nelin daha donanımlı yetiştirilmesi için 
projeler başlatılması önerilen raporda, 
nitelikli öğretim üyesi yetiştirilmesi için 

Bizim Gazete, 15 Eylül 2010
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hükümetin yürüttüğü yurt içi ve yurt dı-
şında lisansüstü burs ve destek program-
larının hacminin genişletilmesi gerektiği 
vurgulanıyor.

Üniversitelerde	 kalitenin	 tesis	 edilme-
sinin, üniversite dışında bazı bürokra-
tik yapıların varlığına değil, kendi kendi-
ni denetleme kültürü ve ilgili prosedür-
leri kurum içinde düzenlemenin varlığı-
na bağlı olduğuna dikkat çekilen raporda, 

YÖK’ün yükseköğretim programlarıy-
la ilgili belirli aralıklarla per formans de-
ğerlendirmeleri yapması, ihdas edilen öl-
çütleri sağla mayan programlara eksiklik-
lerini tamamlamaları için uyarılarda bu-
lunulması, tanınan süre sonunda iyileş-
me sağlanmazsa yaptırımlar uygulaması 
da öneriliyor 

SETA Yayınları, Ankara, Ağustos 2010, 1. 

Baskı, ISBN: 978-605-4023-08-0, 112 sayfa

y ü k s e kö ğ r e t i m d e  ka l i t e  v e  y ö k

Dokuz Sütun, 6 Eylül 2010
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Newsweek Türkiye, 19 Temmuz 2010
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1 EYLÜL 2010
•	 Türkiye BM Güvenlik Konseyi Dönem Baş-

kanlığını teslim aldı.
•	 ABD Başkanı Barack Obama yaptığı açıkla-

mada, Irak’ta, Amerikan savaş görevinin sona 
erdiğini duyurarak, “Irak’a özgürlük operas-
yonu son buldu ve şimdi Irak halkı, ülkeleri-
nin güvenliği konusunda baş sorumluluğa sa-
hip. ABD ve Irak’ın tarihinde bu olağanüstü 
dönem içinde biz sorumluluğumuzu yerine 
getirdik” ifadelerini kullandı.

•	 İsrail-Filistin sorununun çözümü için başla-
tılan doğrudan görüşmeler kapsamında İsra-
il Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Filistin 
Devlet Başkanı Mahmud Abbas, New York’ta 
ABD Başkanı Barack Obama ile ayrı ayrı gö-
rüştü.

2 EYLÜL 2010
•	 Kopya olayına adı karışan Ispartalı Baki S. ifa-

desi alınması için Ankara’ya getirildi. 

3 EYLÜL 2010
•	 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) 

Başkanı Yukiya Amano, İsrail’i küresel bir 
nükleer karşıtı pakta katılmaya ve bütün nük-
leer tesislerini UAEK’nin teftişine açmaya ça-
ğırdı.

5 EYLÜL 2010
•	 İspanya’nın kuzeyiyle, Fransa’nın güneybatı-

sında bağımsızlık için 40 yıldır mücadele eden 
ayrılıkçı Bask örgütü ETA, ateşkes ilan etti.

6 EYLÜL 2010
•	 Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ‘Eşşark El Av-

sat’ gazetesine verdiği demeçte, babası eski 
Başbakan Refik Hariri’ye 2005’de düzenlenen 
suikastla ilgili Suriye’yi suçlamak konusunda 
“hata yapıldığını” söyledi.

7 EYLÜL 2010
•	 Rusya Başbakanı Vladimir Putin, İstanbul ve 

Çanakkale boğazlarının yükünü hafifletme-
si beklenen Samsun-Ceyhan petrol boru hat-
tı projesi konusunda anlaşmanın sağlandığını, 
Rus şirketlerin de projeye katılacağını söyledi.

•	 Tunceli’de güvenlik güçleri ile PKK arasında 
çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu. 
Hakkari’nin merkez ilçesi dağlık arazi kesi-
minde, güvenlik güçleri ile PKK üyeleri ara-
sında çıkan çatışmada da 9 PKK’lı etkisiz hale 
getirildi. Kuzey Irak’ta bulunan PKK’nın ba-
rınma yerlerinden kaçan 13 PKK’lı Şırnak’ta 
güvenlik güçlerine teslim oldu.

8 EYLÜL 2010
•	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan referandum 

oylamasında “hayır” oyu vereceklerin darbe 
anayasasını savunduklarını ve BDP’nin “boy-
kot” kararının milli iradeye ipotek koyma an-
lamına geldiğini belirtti.

9 EYLÜL 2010
•	 BDP tarafından Bursa’da düzenlenen miting-

de, Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’a sal-
dırıda bulunuldu. Saldırganın güvenlik güçle-
ri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına 
alındığı açıklandı.

•	 Hakkâri’de 9 PKK’lı saklandıkları mağarada 
öldürüldü. 

10 EYLÜL 2010
•	 Askeri Yargıtay, Ankara Zir Vadisi’nde bulu-

nan mühimmatla ilgili olarak 4 yıl hapis ceza-
sına çarptırılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 
(TSK) ihraç edilen Yarbay Mustafa Dönmez 
hakkındaki kararı “usule aykırılık ve noksan 
soruşturma” nedeniyle bozdu.

•	 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 10-11 Ey-
lül 2010 tarihlerinde Brüksel’de toplanan Gay-
riresmi AB Dışişleri Bakanları toplantısına 
katıldı.

12 EYLÜL 2010
•	 Yapılan halkoylamasında, Anayasa değişiklik 

paketi, %58 oy oranıyla kabul edildi. 
•	 Referandum sonuçlarını değerlendiren Baş-

bakan Erdoğan, referandumda “evet” diye-
nin de “hayır” diyenin de kazandığını söyledi. 
Konuşmasında Anayasa değişikliğinin bir AK 
Parti projesi olmadığını ve sonucun herhangi 
bir partiye verilmiş güvenoyu olmadığını vur-
gulayan Başbakan Erdoğan, Türkiye’de huku-
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kun üstünlüğünün egemen olacağı bir döne-
me girileceğini öne sürerek, “Yargıyı ideolojik 
bataktan kurtaracak, küçük bir grubun kont-
rolündeki kapalı devre işleyişi, katılımlı bir 
demokrasiyle değiştiriyoruz” dedi.

•	 CHP	Genel	Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu	hal-
koylamasına ilişkin açıklamasında, CHP ola-
rak yargı üzerindeki baskılar karşısında ayak-
ta durmaya devam edeceklerini belirterek, 
“Halk iradesine saygı gösteriyoruz. CHP ola-
rak bu bakış açısıyla siyasi mücadelemize 
daha büyük bir heyecanla devam edeceğiz. 
Evet ya da hayır diyen, şu ya da bu nedenle 
sandığa gidemeyen vatandaşlara saygılarımı 
sunarım” dedi.

13 EYLÜL 2010
•	 Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	İtalyan	‘La	Re-

pubblica’ gazetesine verdiği özel demeçte, re-
ferandumdan “evet” çıkmasına yönelik “Orta-
ya çıkan tercihi kabullenmek lazım. Ben öte-
den beri Türkiye’de anayasanın siviller tarafın-
dan hazırlanması gerektiğini söyledim. Hep 
bunun savunucusu oldum. Yeni bir anayasa 
ihtiyacının, öteden beri önemli ve ülke gün-
deminde baş sırada olmasının nedeni de bu-
dur” değerlendirmesinde bulundu.

•	 Yüksek	Seçim	Kurulu,	halkoylaması	geçici	so-
nuçlarını açıkladı. Buna göre, gümrük ve ce-
zaevleri dâhil 52 milyon 51 bin 828 kayıtlı seç-
menden 38 milyon 369 bin 253’ü sandık başı-
na giderek oy kullanırken, katılım oranı yüz-
de 73,7 olarak hesaplandı. Oy kullanan seç-
menlerden 21 milyon 788 bin 911’i (yüzde 
57,88) ‘’evet’’, 15 milyon 854 bin 379’u ise (yüz-
de 42,12) ‘’hayır’’ yönünde oy kullanırken, 725 
bin 963’ünün oyu, çeşitli sebeplerden dolayı 
geçersiz sayıldı.

•	 Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu	(HSYK)	
Başkan Vekili Kadir Özbek, referandum so-
nuçlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması 
üzerine, yüzde 58’lik bir oranla ‘’evet’’ sonucu 
çıkmasını beklemediklerini belirterek ‘’Bun-
dan sonra halkımızın çoğunluğunun tercihi 
bu yönde olduğuna göre fazla söyleyebilecek 
bir şeyimiz de kalmadı demektir’’ dedi.

14 EYLÜL 2010
•	 TÜİK,	II.	Dönem	Gayri	Safi	Yurtiçi	Hâsıla	ra-

kamlarını açıkladı. Türkiye ilk 6 ayda ortala-

mam yüzde 11 oranında büyümeyi gerçekleş-
tirdi.

•	 Diyarbakır	5.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Güney-
doğu Gazeteciler Cemiyetinde 4 Mart 2007’de 
Abdullah Öcalan’ın zehirlendiği iddialarıyla 
ilgili açıklama yaptıkları için “terör örgütünün 
veya amacının propagandasını yapma” suçun-
dan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargıla-
nan kapatılan DTP’li 54 belediye başkanı hak-
kında beraat kararı verdi.

•	 İsrail	 ve	 Filistin	 arasındaki	 doğrudan	 görüş-
melerin ikinci turu, Mısır’ın Şarm El Şeyh 
kentinde başladı.

•	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	 (AİHM),	
uğradığı saldırıda hayatını kaybeden gazete-
ci Hrant Dink’in ailesinin yaptığı başvuruda, 
Türkiye’yi suçlu buldu. Karar gereği Türkiye, 
Dink’in yakınlarına mahkeme masrafları da 
içinde olmak üzere 133 bin euro ödeyecek.

15 EYLÜL 2010
•	 Türkiye	ile	Azerbaycan	arasında	“Yüksek	Dü-

zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” kurulması yö-
nünde anlaşma İstanbul’da imzalandı.

•	 Türk	Dünyası	Zirvesi	15–16	Eylül	2010	tarih-
lerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 
yapıldı.

16 EYLÜL 2010
•	 Türkiye,	Azerbaycan,	Kazakistan	ve	Kırgızis-

tan,	 İstanbul’da	 “Türkçe	Konuşan	Ülkeler	 İş-
birliği Konseyi”ni resmen kurdu. Özbekistan 
ve Türkmenistan, Konsey’de yer almadı.

•	 Hakkâri’nin	Durankaya	beldesinden	yolcu	ta-
şıyan minibüsün yola döşenmiş mayına çarp-
ması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de 
yaralandı.

17 EYLÜL 2010
•	 KPSS	Eğitim	Bilimleri	testi	iptal	edildi.	
•	 Durankaya	Beldesi	Geçitli	köyünde	yol	kena-

rına bırakılan bombanın patlatılması sonu-
cunda 10 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

18 EYLÜL 2010
•	 Yunanistan’ın	 Selanik	 kentindeki	 Türk	 Baş-

konsolosluğuna molotofkokteyli saldırı dü-
zenlendi.

e y l ü l  1 0



502

e y l ü l  1 0

19 EYLÜL 2010
•	 Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı	Taner	Yıldız,	

beraberinde bir heyetle Bağdat’ı ziyaret ede-
rek, Irak Petrol Bakanı Hüseyin El-Şehristani 
ile Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hat-
tı Anlaşması’nın 15 yıl uzatılmasına ilişkin bir 
anlaşma imzalandı.

•	 Van’da	 bulunan	 Akdamar	 Kilisesi’nde	
95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Ayi-
ne Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eckart 
Cuntz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Osman Murat Süslü, Van Belediye 
Başkanı Bekir Kaya, Gevaş Kaymakamı Yu-
suf Güni, Gevaş Belediye Başkanı Nazmi Se-
zer, Ermeni cemaati üyeleri ile Avrupa’nın çe-
şitli ülkeleri ile ABD’den gelen devlet temsilci-
leri katıldı.

20 EYLÜL 2010
•	 Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı	Taner	Yıldız,	

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
ile ABD petrol şirketi Chevron arasında Kara-
deniz Ortak İşletme Anlaşması imzalandı.

•	 Danıştay,	Doğan	TV	Holding’e	tebliğ	edilen	1	
milyar 47 milyon liralık vergi/ceza kararının 
yürütmesinin durdurulması talebini yerinde 
buldu. 

•	 PKK,	20	Eylül’de	dolan	silah	bırakma	kararı-
nı yeni bir açıklama yapıncaya kadar uzattığı-
nı duyurdu.

21 EYLÜL 2010
•	 Irak	Kürdistan	Yurtseverler	Birliği	(IKYB)	Si-

yasi Büro Sözcüsü, PKK’nın eylemsizlik kara-
rını uzatmasının ve silah bırakmasının hem 
Kürtler, hem de örgüt için en doğru karar ol-
duğuna dikkat çekti. Cundiyani, “Aksi halde 
Türk ordusunun önü açılır, eli güçlenir” dedi.

•	 Yaşanan	 kopya	 skandalının	 ardından	ÖSYM	
Başkanı	Ünal	Yarımağan	6	yıldır	sürdürdüğü	
başkanlık görevinden istifa etti.

22 EYLÜL 2010
•	 Rusya	Genelkurmay	 Başkanı	Nikolay	Maka-

rov başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, 
BM Güvenlik Konseyi yaptırımları çerçevesi-
ne girdiği için İran’a S-300 füzeleri satmaya-
caklarını duyurdu.

•	 Ankara 10. Sulh Mahkemesi, olağanüstü 
kongre toplanmasına ilişkin başvuruyu işleme 
koymadığı gerekçesiyle açılan davada, SP yö-
netiminin kayyuma devredilmesini kararlaş-
tırdı. Mahkeme, Mustafa Kamalak, Hasan Bit-
mez ve Şerafettin Kılıç’ı kayyum olarak atadı.

•	 Öğrenci	 Seçme	 ve	 Yerleştirme	 Merkezi	
(ÖSYM)	 Başkanlığına	 İstanbul	 Teknik	 Üni-
versitesi	 (İTÜ)	 Öğretim	 üyesi	 Prof.	 Dr.	 Ali	
Demir vekâleten görevlendirildi.

23 EYLÜL 2010
•	 Yüksek	Seçim	Kurulu	(YSK),	anayasa	değişik-

liğine ilişkin halk oylamasının resmi sonuçla-
rını açıkladı. Buna göre, referandumda geçerli 
oyların yüzde 57.88’i “evet”, yüzde 42.12’si ise 
“hayır” çıktı.

•	 BDP	eşbaşkanları	Selahattin	Demirtaş	ve	Gül-
ten Kışanak ile Şırnak Milletvekili Hasip Kap-
lan, Kürt sorununa çözüm için taleplerini ilet-
mek üzere, hükümet adına Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Ada-
let Bakanı Sadullah Ergin ile Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki makamında 
görüştü.

•	 BM	Komisyonu	 raporunu	 açıkladı.	 Raporda	
İsrail’in, yardım konvoyuna baskında ve son-
rasında “uluslararası insan hakları yasası” da 
dâhil uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildir-
di.

25 EYLÜL 2010
•	 MHP	 Genel	 Başkanı	 Devlet	 Bahçeli	 yaptı-

ğı yazılı açıklamada, AK Parti ile BDP yetki-
lileri arasında yapılan görüşmeyi eleştirerek, 
“Bu görüşme, PKK’nın taleplerinin yeni ana-
yasa ile karşılanacağının somut bir işaretidir. 
PKK açılımını ilerletmeye kararlı görünen ve 
12 Eylül anayasa referandumu sonuçlarından 
cesaret alan Başbakan Erdoğan, Türkiye’yi çok 
tehlikeli sonuçları olacak karanlık bir sürece 
sürüklemektedir” değerlendirmesinde bulun-
du.

•	 Filistin’de	 rakip	 gruplar	 Hamas	 ve	 El	 Fetih	
temsilcilerinin Suriye’nin başkenti Şam’da bir 
araya gelerek, uzlaşma sağlanması yönünde 
ilk kararı aldığı bildirildi. 
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26 EYLÜL 2010
•	 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York 

Türkevi’nde	 Ürdün	 Dışişleri	 Bakanı	 Nasır	
Cevde, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Mual-
lim ve Lübnan Dışişleri Bakanı Ali Eşşami ile 
dörtlü toplantı yaptı. Toplantıda ticaret, ener-
ji, ulaştırma ve turizm alanlarında işbirliği ka-
rarı aldı.

•	 İçişleri Bakanı Beşir Atalay, terörle mücade-
le çalışmaları kapsamında Kuzey Irak Bölge-
sel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile 
görüştü. Görüşmenin ana konusunu, PKK’nın 
yurt dışı desteğinin ortadan kaldırılması oluş-
turdu.

27 EYLÜL 2010
•	 Çin ve Rusya, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy 

Medvedev’in Pekin ziyareti sırasında enerji iş-
birliğini desteklemek için kömür, doğal gaz, 
nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanında 
işbirliği anlaşmaları imzaladı.

•	 Askeri İdare Mahkemesi, 3 general için “bir 
üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminde” yü-
rütmeyi durdurma kararı verdi.

28 EYLÜL 2010
•	 Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK) Erzin-

can Başsavcısı İlhan Cihaner ile Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komu-
tanı Orgeneral Saldıray Berk’in de sanık ola-
rak yargılandığı davada, görevli mahkemenin 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi olduğuna oy çoklu-
ğuyla karar verdi.

•	 İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 
“Devrimci Karargah Örgütü”ne yönelik ope-
rasyonlar kapsamında gözaltına alınarak ad-
liyeye sevk edilen Emniyet Müdürü Hanefi 
Avcı’nın tutuklanmasına karar verdi.

29 EYLÜL 2010

•	 BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in Gazze’ye 
yardım taşıyan “Mavi Marmara” gemisine 
yaptığı baskınla ilgili soruşturma raporunu 
onaylayan tasarıyı 1’e karşı 30 ülkenin oyu ile 
kabul etti.

•	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 29 Eylül-
1Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenle-
nen Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu iş-
tirak ettiler.

30 EYLÜL 2010

•	 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), Bal-
yoz sanıkları arasında yer alan ve YAŞ’taki ter-
fi kararları Mili Savunma Bakanı tarafından 
imzalanmayarak yargı süreci bitene kadar sü-
resiz izne çıkarılan Tümgeneral Halil Helvacı-
oğlu, Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral 
Abdullah Gavremoğlu’nun terfilerinin onay-
lanmaması nedeniyle açılan davada, oybirliği 
ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

•	 PKK, 20 Eylül’de süresi dolan eylemsizlik ka-
rarını 1 ay daha uzattığını açıkladı.

e y l ü l  1 0



504

e y l ü l  1 0

yeni 12 eylül, ‘yeni türkiye’
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12 Eylül Pazar günü referandum ile oylanan 26 maddelik Anayasa değişiklik paketi %42 
hayır oyuna karşılık %58 evet oyu ile kabul edildi. Oylamaya seçmen katılımı %77 ola-
rak gerçekleşti. Referandum sonuçları ise üçe bölünmüş bir Türkiye haritası ortaya çıkardı. 
Edirne-Kırklareli’den başlayan ve Hatay’da son bulan tüm Batı ve Güney kıyılarındaki iller 
hayır derken geri kalan illerden evet oyu çıktı. Güneydoğu’da ise katılımın %7-%50 arasın-
da kalması referandumun bölgede kimi illerde boykot edildiğini gösterdi.

SETA ANALİZ

İnsan Hakları ve Demok-
ratikleşme Bağlamında 
Yeni Anayasa Paketi
Anayasanın, kimler tarafından nasıl hazırlandığı, içeriği kadar, hatta içeriğinden de 
önemlidir. Bir anayasanın toplumsal sözleşme olarak kabul edilebilmesi için, toplu-
mun farklı kesimlerinin katıldığı müzakereler sonunda kararlaştırılmış olması gerekir.

YILMAZ ENSAROĞLU

Giriş
Anayasalar, insan hak ve özgürlüklerini 
güvence altına alan toplumsal sözleşmeler-
dir. Bu yüzden de, anayasalarda iki temel 
bölüm bulunur. Bu bölümlerden birisi, bi-
reyin hak ve hürriyetlerini tanımlar; diğeri 
de, bu hak ve hürriyetleri koruyup güven-

ce altına alacak olan devlet aygıtının temel 
çerçevesini çizer. Anayasanın, kimler tara-
fından nasıl hazırlandığı, içeriği kadar, hat-
ta içeriğinden de önemlidir. Bir anayasa-
nın toplumsal sözleşme olarak kabul edile-
bilmesi için, toplumun farklı kesimlerinin 
katıldığı müzakereler sonunda kararlaştı-
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rılmış olması gerekir. Özetle, demokrasi-
lerin anayasalarında aranan üç temel nite-
lik, anayasanın insan hak ve hürriyetlerine 
dayalı olması, esas alınan hak ve hürriyet-
lerin nasıl bir devlet aygıtı tarafından ko-
runup gözetileceğinin belirlenmesi ve top-
lumun tüm kesimlerinin katılımıyla ortaya 
çıkmış olmasıdır.
Anayasaların temel varlık nedeni, devlet 
iktidarını sınırlayarak yurttaşların hak 
ve özgürlüklerini teminat altına almak-
tır. Bir başka ifadeyle, anayasanın ama-
cı, devleti hukukla bağlamaktır. Böylece 
devlet, hukukun üstünlüğü ilkesinin ger-
çekleştiği bir hukuk devleti olacaktır. Hu-
kuk devletinin temel özelliklerini ya da 
gereklerini ise, kabaca, kuvvetler ayrılığı 
ilkesi, insan haklarının anayasal olarak ta-
nınması ve tüm bu hususların güvencesi 
olarak da bağımsız yargı organlarının ku-
rulması oluşturmaktadır.
Bu basit ve kısa çerçeveden de anlaşılabile-
ceği gibi, anayasa, esasen siyasi alana iliş-
kindir ve devlet örgütlenmesinin dayan-
dığı ilkeleri ortaya koymaktadır. Yani ana-
yasanın amacı, gücü elinde tutan yönetici-
lerin muhtemel saldırı ve ihlallerine, teca-
vüzlerine karşı toplumun hukukunu koru-
maktır. Bu yüzden de, anayasa hukuku as-
lında siyasi bir hukuktur. Bir başka anla-
tımla, siyasetle hukukun kesiştiği bir alan-
da yer alan anayasalar, devletin temel ya-
pısını, örgütlenişini, işleyişini ve iktidarın 
el değiştirişini ortaya koymakta ve bunun-
la, siyaseti deyim yerindeyse, hukuk kalı-
bına sokmaktadırlar. Dolayısıyla anayasa-
lar, toplum içerisindeki egemenlik yetkisi-
nin kaynağını ve bu yetkinin kimler ya da 
hangi organlar marifetiyle ve nasıl kullanı-
lacağını göstermekte ve tüm bunlarla da, 
siyasetin tabi olduğu kuralları belirlemek-
tedirler. Siyasetin normatif çerçevesini çi-
zen özellikleri dolayısıyla anayasalar, siya-
si yönü ağır basan hukuki kurallar bütünü 
olarak değerlendirilmektedirler.
Kuşkusuz anayasalar, tüm bu sayılan işlev-
leri yerine getirme gücünü, farklı toplum-
sal kesimlerin katılımlarıyla yapılan müza-

kereler sonucunda varılan uzlaşı sonrasın-
da kabul edilmiş olmaktan alırlar. Bu ne-
denlerden ötürü, 1982 Anayasası, sade-
ce anayasa hukukçuları ve siyaset bilimci-
ler tarafından değil, toplumun geniş bir ke-
simi tarafından, hem anti demokratik ha-
zırlanış biçimi hem de otoriter ve yasak-
çı içeriği bakımından ağır biçimde eleşti-
rilmektedir. 1982 Anayasası, sadece dev-
leti, devletin çıkarlarını esas alan ve in-
san hak ve özgürlüklerini devletin çıkar-
larına tabi kılarak ikinci plana iten düzen-
lemeleriyle değil, oluşturduğu yeni devlet 
aygıtının yapılanmasına yönelik hüküm-
leriyle de Türkiye’de insan haklarının ve 
demokrasinin gelişimini ciddi ölçüde en-
gellemiştir. Mevcut Anayasa, oluşturduğu 
güçlü cumhurbaşkanlığı makamının yanı 
sıra, var olanlara eklediği yeni anayasal ku-
rumlar ve yine bu kurumlara tanıdığı güç-
lü yetkilerle, ciddi bir vesayet sistemi kur-
muştur. Yine bu anayasayla, Anayasa Mah-
kemesi başta olmak üzere, yargı organları, 
yurttaşın hak ve özgürlüklerinden ziyade, 
söz konusu vesayetçi sistemin koruyucusu 
haline getirilmiş ve aslında 1961 Anayasa-
sı ile askeri bürokrasiye tanınan güçlü yet-
ki ve ayrıcalıklar kurumsallaştırılarak daha 
da pekiştirilmiştir. Daha detaylandırılabi-
lecek bu ve benzeri sorunlu yanlarından 
ötürü, 1982 Anayasasının yapılacak kısmi 
değişikliklerle demokratik bir içeriğe ka-
vuşturulması mümkün olmadığına ilişkin 
olarak toplumda geniş bir uzlaşı olduğunu 
söylemek mümkündür.
1982 Anayasası, tüm bu sorunlu yanların-
dan ötürü, yürürlüğe girmeyenler de ek-
lendiğinde, bugüne kadar 19 değişiklik ge-
çirmiş olup, yirminci değişiklik de, 12 Ey-
lül 2010 günü halk tarafından oylanacak-
tır.4 Söz konusu değişiklik paketini oluş-
turan 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriye-
ti Anayasasının Bazı Maddelerinde De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 07 
Mayıs 2010 günü TBMM Genel Kuru-
lunda kabul edilmiş ve 13 Mayıs 2010 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanarak hal-
koyuna sunulmuştur.
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Sonuç
1982 Anayasası, yürürlüğe girmeyenler de 
eklendiğinde, bugüne kadar 19 değişiklik 
geçirmiş; yirminci değişiklik de, 07 Mayıs 
2010 günü TBMM Genel Kurulunda ka-
bul edilmiş ve 13 Mayıs 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak halkoyuna sunu-
lan 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun”la yapılmıştır. 
12 Eylül 2010 günü halkoyundan onay al-
ması halinde kesinleşecek olan değişiklik 
paketi, 26 maddeden oluşmaktadır.
5982 sayılı yasanın 11 maddesi Anayasa’da 
değişiklik; 4 maddesi anayasal düzenleme-
lere ekleme; 4 maddesi de değişiklik ve ek-
leme yapmaktadır. Buna karşılık, değişik-
lik paketinin 4 maddesi, Anayasa’nın bazı 
maddelerini yürürlükten kaldırmakta, 2 
maddesi ise, aynı anda değişiklik, ekleme 
ve yürürlükten kaldırma hükümleri içer-
mektedir. Son 26. madde ise, yürürlük ve 
halkoylamasına ilişkindir.
Referanduma sunulan pakette birbirlerin-
den farklı konular yer almaktaysa da, tüm 
değişiklik paketinin esasen iki temel konu-
ya ayrıldığını söylemek mümkündür. Söz 
konusu anayasa değişikliklerinin bir kıs-
mı, doğrudan insan hak ve özgürlükleriy-
le, diğer kısmı da, ağırlıklı olarak, hak ve 
özgürlüklerin teminatı olan hukuk devle-
tiyle ve yargıyla ilgilidir. İnsan haklarına 
ilişkin düzenlemelerin, özetle, eşitlik, özel 
hayatın gizliliğinin korunması, seyahat öz-
gürlüğü, çocuk hakları, örgütlenme özgür-
lüğü (sendikal haklar), bilgi edinme hakkı, 
hak arama özgürlüğü, siyasal özgürlükler 
kapsamında ifade özgürlüğü ve adil yargı-
lanma hakkı alanlarına ilişkin olduğu söy-
lenebilir.
Yapılan değişiklikleri şu şekilde maddeler 
halinde özetlemek mümkündür: 
Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler-
le, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetim-
leri ile malul ve gaziler için pozitif ayrım-

cılığın önü açılarak eşitlik ilkesi güçlendi-
rilmektedir. Kişisel verilerin korunması-
nı isteme hakkı güvence altına alınmak-
tadır. Yurt dışına çıkış yasağı, hâkim kara-
rına bağlanmaktadır. Çocuk hakları ana-
yasal bir düzeye yükseltilmekte, hakla-
rın bir kısmı anayasal koruma altına alın-
maktadır. Aynı anda birden fazla sendika-
ya üyelik yasağı kaldırılmakta; memurla-
ra ve diğer kamu görevlilerine toplu söz-
leşme yapma hakkı getirilmekte ve bu top-
lu sözleşmelerden emeklilerin de yararlan-
malarının yolu açılmaktadır. Grev esna-
sında işyerinde oluşan maddi zararlardan 
sendikanın sorumlu tutulması son bulur-
ken, siyasî amaçlı grev ve lokavt, dayanış-
ma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş-
yeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme 
ve diğer direniş yasakları kaldırılmaktadır. 
Memurların yaptıkları toplu sözleşmelerin 
hükümleri güvence altına alınmaktadır. 
Bilgi edinme ve kamu denetçisine başvur-
ma hakkı getirilmekte, bilgi edinme hak-
kına ve Kamu Denetçiliği Kurumu kurul-
masına anayasal temel kazandırılmaktadır. 
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Parti kapatmaya bağlı olarak milletvekilli-
ğinin düşürülmesi son bulmaktadır. Yük-
sek Askeri Şura kararları; tüm disiplin ka-
rarları ve HSYK kararları kısmen yargı de-
netimine açılmaktadır. Hâkim ve savcıla-
rın görevleri, idari ve hukuki olarak ayrıl-
makta ve hukuki denetim, Adalet Bakan-
lığı Teftiş Kurulundan alınarak tamamen 
HSYK’ya bırakılmaktadır. Askeri yargının 
görev ve yetki alanı daraltılmakta; bağım-
sızlık ve hâkim teminatı bakımından aske-
ri mahkemelere güvence getirilmektedir. 
Sivillerin askeri mahkemelerde yargılan-
malarının yolu kapatılırken, askerlere si-
vil mahkemelerde yargılanma imkânı sağ-
lanmaktadır. Anayasa Mahkemesinin üye 
sayısı arttırılmakta, görev süreleri 12 yıl-
la sınırlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi-
ne bireysel başvuru hakkı getirilmekte ve 
TBMM Başkanı ile Genelkurmay Başkanı 
ve Kuvvet Komutanlarının yargı yerleri be-
lirlenmektedir. Hâkimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu (HSYK) yeniden yapılandırıl-
makta; üye sayısı arttırılırken, üyelerin se-
çildiği kaynaklar ve seçilmeleri tabana ya-
yılmaktadır. Ekonomik ve Sosyal Konsey, 
anayasal güvenceye kavuşturulmaktadır. 
12 Eylül yönetiminin yargılanması yasağı 
kaldırılmaktadır.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, yapılan 
değişiklikler tamamen insan hakları ve hu-
kuk devletiyle ilgilidir. Devletin bütün ey-
lem ve işlemlerinde evrensel hukuk ilkele-
riyle ve önceden belirlenmiş hukuk kural-
larıyla bağlı olması anlamına gelen hukuk 
devletinin birtakım temel gerekleri bulun-
maktadır. Devletin tüm eylem ve işlemle-
rinin yargı denetimine açık olması, yargı-
nın bağımsız ve tarafsız olması, temel hak 
ve özgürlüklerin herkes için korunması, 
hukuk önünde eşitlik ve hak arama yolla-
rının açık olması gibi unsurlar, bir hukuk 
devletinin en önde gelen gerekleri arasında 
yer almaktadır. Bu çerçevede bakıldığında, 
yapılan anayasa değişikliklerinin tamamı-
nın, Türkiye’de hak ve hürriyetleri teminat 
altına alan ve hukuk devletinin gereklerini 

biraz daha yerine getiren, güçlendiren dü-
zenlemeler olduğu görülmektedir.
Gerek toplumsal barışın gerekse adaletin 
sağlanması, kişilerin haklarına saygı gös-
terilmesini gerektirir. Başta “insan hakları” 
olmak üzere, bireylerin genel olarak hak-
larının güvence altında olmadığı bir yer-
de sadece adaletin değil, aynı nedenle top-
lumsal barışın tesisi de mümkün değildir. 
Çünkü barışın gerçekleşmesi, bireyleri hak 
sahibi özneler olarak kabul etmeye ve on-
ların meşru taleplerini uzlaştırmaya bağlı-
dır. Keza, hukukun amacı olarak adaletin 
birinci gereği, herkese hakkını vermek, ay-
rım yapmaksızın herkesin hakkını teslim 
etmektir. Bundan dolayı, insan haklarını 
tanıyıp güvence altına almayan ve sözleş-
melerden kaynaklanan haklara riayet et-
meyen bir hukuk sistemi adaletsizdir; ora-
da hukuk devletinin varlığından söz edile-
mez.
Kuşkusuz yapılan, nihayet bir anayasa deği-
şikliğidir ve bu değişiklikler referandumda 
da kabul edildiği takdirde, Türkiye’nin ana-
yasa problemleri tamamen çözülmüş ol-
mayacaktır; belki köklü çözümü getirecek 
yeni, sivil ve demokratik bir anayasanın ka-
pısı önemli ölçüde açılmış olacaktır. Daha-
sı, halkın oyuna sunulan değişiklik pake-
tinin her maddesinde birtakım eksiklikler 
de bulunmaktadır. Ama 5982 sayılı Yasa’yla 
yapılan değişiklikler, pek çok açıdan, daha 
önce yapılmış anayasa değişiklikleriyle kar-
şılaştırılamayacak kadar önemlidir. Çün-
kü bu değişiklikler, Türkiye’nin demok-
ratikleşmesinin, ülkede hukukun üstün-
lüğü ilkesinin gerçekleştirilmesinin, hak 
ve özgürlüklerin herkes için güvence altı-
na alınmasının önündeki en büyük engel-
leri önemli ölçüde etkisizleştirecek, orta-
dan kaldıracak ya da değişime ve dönüşü-
me zorlayacak hükümler içermektedir. An-
cak, söz konusu değişikliklerin hayata geçi-
rilebilmesi için bir dizi yasal düzenleme ya-
pılması da gerekmektedir 
Analizin tam metni için www.setav.org
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The Judicial and Constitutional Legacy of 
Military Interventions in Turkey
On Thursday, September 23, 2010, the 
Young Scholars on Turkey (YSOT) Program, 
co-sponsored by the SETA Foundation at 
Washington DC and the Institute of Turkish 
Studies (ITS), hosted Joakim Parslow of 
University of Washington. The event was 
moderated by Kadir Ustun, Research 
Coordinator at SETA.
Joakim Parslow began his talk by proposing 
an explanation as to why the main opposition 
party did not discuss the content of the 
amendments during the referendum process but, instead, chose to focus on the AK Party and 
the Prime Minister. Parslow said that the structure of the courts in Turkey left many “grey zones” 
which provided the judiciary with a certain level of flexibility in advancing their own agenda. If 
the Republican People’s Party (CHP) focused on the content of the amendments, it could have 
invited more focus on the structure of the military courts and could lead to further public discussion 
on the jurisdiction and structure of the military courts. Parslow highlighted how the proposed 
constitutional changes aimed to circumscribe the jurisdiction of Turkey’s military judiciary to no 
longer try civilians in peacetime.
Parslow said that Turkey’s rulers have used special military tribunals for members of the armed forces 
for centuries, but the first legislation in regards to the regulation of the military courts occurred in 
the first half of the 19th century. As a result of the military involvement in politics in 1961, 1970, 
1982, and 1997, Turkey’s judiciary came to have a threefold structure with three separate courts; 
the ordinary civilian court, administrative courts and military courts. Parslow pointed out that these 
courts can be viewed as truly separate because there is no court that unifies the structure at the top 
which leaves a lot of room for “grey areas” in terms of their jurisdictions.
Parslow provided three main conclusions at the end of his talk. First, the passage of the constitutional 
referendum is a positive development from a civilian point of view because it protects civilians from 
being tried in military courts as stated in paragraph 145 of the amendments. Second, it is important 
to point out what the amendments did not do as opposed to what they did. Parslow states that 
the amendments did not remove altogether the military courts during times of peace. Lastly, from 
“a normative point of view” military courts should be removed completely. At the end of the day, 
they exude too much control over civilians. Parslow proposes that “adopting a strategy of gradual 
narrowing the military courts’ competence may prevent the more authoritarian parts of the army to 
exit from the legal system completely.”
During the Q & A session, Parslow said that even though it would be difficult to speak of a full 
civilianization of the judiciary with the passage of the recent amendments, the referendum result 
constitutes an important step towards strengthening the rule of law in Turkey. This is especially 
because military courts can no longer try civilians except in times of war.
When asked about the status of the gendarmerie, Parslow said that they are somewhere between 
the military and the police with a special status as they control %90 of the land mass of Turkey. 
Their staff is often recruits from the military. Further future reforms may bring about changes in the 
structure of the gendarmerie as well.
Responding to a question on whether he finds the argument that the ruling AK Party may actually 
be taking over the courts, Parslow mentioned that the number of justices in the Constitutional Court 
is being increased to 17 from 11, allowing the parliament and the President to appoint justices. 
However, their term of service is being limited to 12 years from the life-time appointment they 
previously enjoyed.
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Prospects of Constitutional 
Reform in Turkey 

Turkish politics is currently undergoing a 
heated political debate on the constitution-
al reform package (supported by Prime 
Minister Erdogan’s ruling party), which 
is on its way to a referendum this Sunday. 
The package includes amendments to 26 
articles of the current constitution along. 
In addition, it would eliminate the con-
troversial Article 15, a ‘temporary’ article 
that has been in the constitution since the 
1980’s, preventing the prosecution of offi-
cials involved in the military coup of 1980. 
All in all, Sunday’s referendum is one of the 
ruling AK Party’s clearest challenges thus 
far to Turkey’s Kemalist establishment.

Since the establishment of the Turkish Re-
public, four new constitutions have been 
adopted (1921, 1924, 1961, 1982) - the 
latest two were drafted after military in-
terventions - and numerous amendments 
have been made. Since the most recent 
constitution was adopted in 1982, there 
have been 15 amendment packages, which 
have affected almost half of the constitu-
tion. As such, the debate on the present 
constitution is not exactly a new one for 
Turkey, as the public is quite accustomed 
to constitutional changes and the public 
debate they generate. To understand, then, 
why the current package has touched off 

The scheduled referendum date this week, 12 September 2010, has a symbol-
ic meaning since the current constitution, a product of the coup d’état of Sep-
tember 12, 1980, is often referred to as the “The September 12th Constitution.”

HATEM ETE
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such a firestorm in Turkish society and led 
to an intensified political atmosphere, it is 
important to consider both the ramifica-
tions that the current reform efforts has 
for the political system in Turkey and the 
historical context.

Constitution Drafting as 
Containment of the National Will

The country’s first multiparty elections, 
held by secret ballot in 1950, ushered in 
a new era in Turkish political life by re-
placing the 27 year-old single party rule 
by the Republican People’s Party (CHP) 
with a government led by the Democratic 
Party (DP). The fact that the DP enjoyed 
people’s political support throughout the 
three subsequent national elections be-
tween 1950 and 1960 provoked a serious 
anxiety within the state elites, ultimately 
resulting in a military takeover in 1960, 
establishing a new system and constitu-
tion the following year.
The new political system, distrustful of 
populist political tendencies, enshrined 
a powerful bureaucracy at the center of 
political life. While the 1924 Constitution 
had up until this point maintained that the 
only source of sovereignty in Turkey was 
the nation represented by the parliament, 
the 1961 Constitution delimited the scale 
of national sovereignty to elite, authorized 
bodies. These civilian and military bodies 
included the National Security Council, 
the Constitutional Court, State Planning 
Organization and the Senate that became 
part of the institutional safeguards against 
potential social challenges to the system. In 
this way, the legislature and the executive 
branches were brought under the tutelage 
of a highly centralized bureaucracy.
What made this system possible was the 
broader Cold War strategic context, which 

privileged stability and security over 
other concerns. Both the center-right and 
center-left political parties disregarded the 
general public’s broader political demands, 
pursuing policies limited to economic 
development and welfare. As long as they 
kept their distance from the ethnic and 
religious fault lines of the society at large, 
the political parties found support from 
the bureaucracy for accepting the rules of 
the game, and as long as they kept their 
focus on social welfare, they were able to 
enlist enough support from the population 
as a whole.

Bureaucratic Tutelage over the 
Political System

The political system of the early 1990s dis-
played similarities to this social/political 
arrangement in terms of encountering the 
same issues of popular expression reflected 
into the political realm--but with one key 
difference. This time, the bureaucratic tute-
lage, which maintained its dominance for 
decades due to the security considerations 
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of the Cold War era, began to unravel - in-
deed, the longtime suppression of Turkish 
civil society for the stability-seeking cause 
of economic development and national se-
curity started to become unsustainable.
In the post-Cold War political environ-
ment, however, the political forces vocal 
about social identity and civil society de-
mands strengthened their position and 
found a new channel, the European Union, 
through which they could express their de-
mands. Neither the bureaucratic elite nor 
the central political parties could compre-
hend the essence of this transformation. 
The more bureaucratic power resisted 
overhauling the political system by turning 
a blind eye to demands of different social 
identities, the bigger the political rifts grew. 
It was increasingly difficult for the bureau-
cratic power to neutralize a bourgeoning 
social consciousness. This, in turn, weak-
ened the bureaucracy and the central po-
litical parties who were supportive of it.
The coming to power of the Justice and 
Development Party (AK Party) govern-
ment in the 2002 general elections her-
alded a new period in Turkish political 
life. The new government intensified the 
legal arrangements necessary to bring the 
public will into the political scene by first 
relying on the European Union integration 
process and then focusing on wider social 
demands. At the same time, this new polit-
ical shift brought with it a severe resistance 
from the bureaucratic elite that were so in-
vested in the old system. As the possibility 
of the military bureaucracy’s intervention 
in the political system lessened due to the 
European Union reform process, as well as 
the changing internal/external dynamics, 
the judiciary began to take on this pro-
tracted tutelage mechanism with its pow-
ers over the political system. The judicial 
bureaucracy remained within the bounds 

of the law during the military’s strong 
oversight over the political system in the 
past. But when the military bureaucracy’s 
influence started to decrease, the judicial 
bureaucracy began to take over the job of 
“system guardianship” and started to make 
overtly political decisions. In this guise, 
it has often blocked political activities by 
overstepping its authority and interpreting 
the law through a partisan lens.

Fate of the Constitutional Reform

Today, there is a strong need for new con-
stitutional arrangements refashioning the 
relations between the old-guard bureau-
cracy and the political class represented es-
pecially by the AK Party. Beginning in the 
early 1990s, several constitutional drafts 
were prepared in order to make the system 
more responsive and open to such an up-
date of the political system. Although the 
new constitutional reform package does 
not fully realize the goal of a complete em-
bodiment of national sovereignty in the 
political processes, it is a significant step in 
tilting the political equation in favor of the 
national will and in the process curtailing 
the current impunity that the civilian and 
military bureaucracies enjoy.
Months of contentious debate over the 
proposed reform have taken place es-
pecially over the AK Party’s attempts at 
reorganizing the judiciary. Indeed, early 
on in the process, much polarization was 
focused over an attempt to make closing 
down political parties much more difficult. 
The relevant article, which would have tak-
en the party closure authority away from 
the courts and given it to the parliament, 
was eventually dropped from the package 
over the summer when it failed to muster 
the necessary votes-presaging the rancor-
ous debate to come. A second point of 
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contention has been over the composition 
and the workings of the Constitutional 
Court of Turkey, by increasing the num-
ber of the court members from 11 to 17, 
making it more representative and demo-
cratic while giving the parliament the au-
thority to appoint three of those members. 
Lastly, regarding the structure of the High 
Council for Judges and Prosecutors, was 
the broadening of the membership com-
position of the Council by increasing the 
number of members that come from dif-
ferent institutions, such as higher educa-
tion institutions, lawyers’ associations, as 
well as lawyers, judges, and prosecutors. 
Taken together, the aim has been to make 
the Turkish judiciary more attuned to so-
cial transformations by broadening the 
composition of membership and relaxing 
the reins of the judicial bureaucracy over 
the legislature and the executive branches.
Many of these amendments aimed at re-
structuring the organization of the High 
Judiciary have been criticized by the op-
position parties as nothing but the cur-
rent government’s attempt to cement its 
own ideological institutions. Indeed, the 
controversial measures in question would 
essentially challenge the entrenched power 
of bureaucratic oligarchy by increasing the 
number and clout of the court members--
ensuring a judiciary that was more repre-
sentative of Turkish society writ large.
The articles concerning the restructur-
ing of the Constitutional Court and the 
Supreme Board of Judges and Prosecu-
tors, along with the rest of package, passed 
with a two-thirds majority in the Turkish 
parliament over the summer. Upon presi-
dential approval of the package, it is now 
on its way to this week’s referendum. Still, 
the old-guard establishment has done ev-
erything it could to make the process more 
difficult leading up to the referendum. For 

instance, the Board of Elections this sum-
mer ignored the new legislation while the 
opposition party took the case to the Con-
stitutional Court attempting to repeal the 
entirety of the constitutional changes. In 
the latter case, the court ended up taking a 
stance that while not wholly satisfactory to 
the AK Party (which felt the court breached 
its limits by hearing the complaint in the 
first place), nonetheless refrained from ac-
quiescing to the opposition’s call for deci-
sive action against the package.

The scheduled referendum date this 
week, 12 September 2010, has a symbolic 
meaning since the current constitution, a 
product of the coup d’état of September 
12, 1980, is often referred to as the “The 
September 12th Constitution.” There is 
no doubt that this will help the ruling 
party campaign effectively in favor of the 
constitutional changes. But the main lines 
of the confrontation over the upcoming 
referendum are already set. On one side 
are the opposition parties, including the 
Republican People’s Party, the National-
ist Movement Party, and the Democratic 
People’s Party, who want to make this a 
vote of public confidence on the ruling AK 
Party. On the other side are the AK Party 
and other pro-reform groups, leftist as well 
as conservative NGOs and pro-EU groups, 
who prefer concentrating on the content 
of the proposed changes and the potential 
for democratic transformation. Surveying 
the current political climate, it wouldn’t be 
surprising if the majority of the population 
gives a “yes” vote to the changes. However, 
much depends on whether pro-reform 
groups are able to mobilize their constitu-
encies as clearly and effectively as the rul-
ing AK party has been able to do 

Mideast Foreign Policy, 9 Eylül 2010
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BDP’nin ‘Boykot’u ve 
Türkiye’nin Düzeni! 

1990’ların başında Halkın Emek 
Partisi’ne yapılan en büyük eleştiri 
‘HEP’in, PKK ve Öcalan tarafından yö-
netildiği’ suçlamasıydı. Bu eleştiriler kar-
şısında Yalçın Küçük, ‘HEP’i Öcalan’ın 
veya PKK’nın yönettiğine inanmam, yö-
netseler HEP daha iyi bir parti olurdu.’ 
demişti. (Yalçın Küçük, Kürt Bahçesin-
de Sözleşi, Başak Yayınları, 1993, s. 341)

Abdullah Öcalan, Küçük’e verdiği mü-
lakatta, ‘HEP’in demokratik kuruluşla-
ra açılamadığını, demokratik ilişki geliş-
tiremediğini ve diplomasi yapamadığını’ 
dile getirmişti. Öcalan, bugün de avukat 

görüşmelerinde BDP’ye benzer eleştiri-
leri getirmekte, partinin yeterince etkin 
olmadığını ve demokratik kitlelere açıla-
madığını söylemektedir.

BDP’nin Büyük Millet Meclisi’nde ana-
yasa paketinin bazı maddelerinin oyla-
masına katılıp bazılarına katılmaması 
ve referandum sürecindeki boykot kara-
rı partinin kuruluşundan bu yana yaşa-
dığı siyasetsizlik sorununu bir kez daha 
gözler önüne serdi. BDP’nin Meclis’teki 
tutumu ve sonrasındaki ‘boykot’ kara-
rı, ‘anayasa değişikliğine’ ilkesel bir ka-
rarla değil, taktiksel bir yaklaşımla kar-

HEP’ten bu yana 20 yılda DEP, HADEP, DTP gibi dört partisi kapatılmış bir 
geleneğin parti kapatma konusunda tavır koyamaması bugün olmasa da ya-
rın muhakkak yüksek sesle dile getirilecek ve doğal olarak eleştirilecektir. 

HÜSEYİN YAYMAN
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şı çıktığını ortaya koydu. Ancak bu tak-
tiğin genel bir stratejiden yoksun olma-
sı parti yönetimi ile taban arasında ciddi 
bir görüş farkının ortaya çıkmasına yol 
açtı. BDP’nin referandum oylamasında 
tabanını serbest bırakmayıp ‘boykot’ ka-
rarı alması, CHP’nin Meclis oylamaları 
sırasındaki ‘boykot’unun tekrarı gibiydi.

BDP’nin, her krizde Öcalan ve PKK’nın 
dahi gerisinde kalması partinin sahici-
liğini yitirmesine ve bir tabela partisi-
ne dönmesine yol açıyor. Özellikle sine-i 
millete dönme, eylemsizlik ilanı ve refe-
randum konusunda BDP, Öcalan’la fark-
lı pozisyonlara düştü ve duruşunu tashih 
etme durumunda kaldı. HEP’ten bu yana 
20 yılda DEP, HADEP, DTP gibi dört 
partisi kapatılmış bir geleneğin parti ka-
patma konusunda tavır koyamaması bu-
gün olmasa da yarın muhakkak yüksek 
sesle dile getirilecek ve doğal olarak eleş-
tirilecektir. Tarihçiler, BDP’lilerin kıs-
men haklı eleştirilerini değil, derin çeliş-
kilerini yazacaktır.

BDP birçok konuda haklı olarak devle-
tin, Kürt meselesi ve BDP konusundaki 
çifte standartlı tutumunu eleştirmekte ve 
resmî ideolojinin tutarsızlıklarına dikkat 
çekmektedir. Bugün benzer bir durum 
BDP için de geçerlidir. Öncelikle BDP 
yönetiminin kendi resmi görüşleri dışın-
da beyan edilen her düşünceyi baştan ge-
çersiz saymaları, yıllardır anti demokra-
tik uygulamalardan şikâyetçi olan bir si-
yasi hareket için ilginç bir durum oluş-
turuyor. BDP’liler devletin anti demok-
ratik baskılarından şikâyet ederken ben-
zer bir tavrı halka ve kanaat önderlerine 
gösteriyorlar.

BDP yönetiminden bazı isimlerin ka-
palı toplantılarda ayrı, kamusal alanda 
ayrı görüş beyan etmeleri, ‘öz’ fikirleri-

nin farklı olduğunu gösteriyor. BDP yö-
neticilerinin ‘özde’ ve ‘sözde’ fikirlerinin 
farklı olması referandum meselesinden 
daha derin anlamlar taşıyor. BDP’nin re-
ferandum sürecindeki çelişkili tutumu, 
bu partinin Türkiye siyasetinde ve özel-
likle Kürt meselesinin çözümünde öz-
gül ağırlık sahibi olmasına mani oluyor. 
BDP’nin mevcut siyaseti, PKK kadrola-
rının parti üzerindeki etkilerini artırır-
ken aynı zamanda tabanda prestij kaybı-
na uğratıyor.

Türkiye siyasetini demokratik olmamak-
la eleştiren bir hareketin, boykot kara-
rıyla tabanın iradesine ipotek koyması 
‘bu ne yaman çelişki’ sözünü hatırlatıyor. 
BDP, ‘hayır’ demeyerek tabanının karşı 
çıktığı CHP ve MHP’nin safında yer al-
mazken, ‘boykot’ kararının son tahlilde 
‘hayır’ anlamı taşıdığını göremiyor. BDP 
yönetimi ‘boykot’ kararı vererek nasıl bir 
‘Türkiye düzenine’ ‘evet’ dediğini fark et-
miyor. BDP, ‘boykot’ ilan ederek, ‘düze-
nin değişmesine’ izin vermiyor.
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BDP’nin ‘boykot’ kararı, referandumu 
‘etnik bir sayıma’ dönüştürerek, duygu-
sal kopuşu hızlandırma ve Kürt mesele-
sinin çözümünde yeni bir psikolojik ba-
riyer oluşturma riski taşıyor. Sandıklar 
açıldığında bölgede katılımın düşük ol-
ması, yeni spekülasyonların yapılmasına 
zemin hazırlayacak ve bu manzara Batı 
kamuoyunda Kürtlerin ayrılık talebi ola-
rak tevil edilecektir. Özerklik tartışmala-
rıyla etnik gerilimi yükselten ve toplum-
sal yapıyı kırılgan hale getiren karşılık-
lı tartışmalara yeni bir gündem madde-
sinin eklenmesi olsa olsa demokratik çö-
züm seçeneğinin önünün kesilmesine 
hizmet edecektir.

BDP’nin ‘boykot’ kararının yerindeliği-
ni test etmek için Batı’da yaşayan Kürt-
lerin ne yönde tavır alacaklarına bakmak 
gerekiyor. Antalya’da veya Aydın’da ya-
şayan bir Kürt’ün, referanduma verece-
ği cevap ile parti yönetiminin cevabı ara-
sında belirgin bir fark oluşmuş durum-
da. Yapılan ciddi kamuoyu yoklamala-
rı Batı Kürtlerinin ‘boykot’ kararına uy-
mayacaklarını gösterirken, Doğu Kürtle-
rinin bu karara ne kadar uyup uymaya-
cakları 13 Eylül’de görülecek. Kürtlerin 
tarihsel olarak özgürlüklerden yana tavır 

almaları dahi parti yönetiminin aldığı 
kararın isabeti konusunda akıllarda soru 
işareti doğuruyor. BDP yönetimi, aldığı 
yanlış bir kararla Kürtlerin bölünmesi-
ne sebep olurken Batı Kürtlerinin yoğun 
eleştirilerine muhatap oluyor.

 

Anayasa Paketinde Kürtler İçin 
Ne Var?

BDP yönetimi ‘Anayasa paketinde Kürt-
ler için herhangi bir düzenleme yok’ 
eleştirisinde bulunurken ‘boykot’ kararı-
nı bu temel tez üzerine inşa etti. Bu eleş-
tiri ilk bakışta mantıklı bir eleştiri gibi 
gözükse de bir miktar düşünüldüğünde 
paketin esasına yönelik anlamlı bir eleş-
tiri olmadığı görülüyor. Askerî vesaye-
tin kaldırılmasından, memur sendikala-
rına ilişkin düzenlemelere, yüksek yar-
gıda yapılan reformlardan kadınlara yö-
nelik düzenlemelere birçok adım atılma-
sına rağmen bu düzenlemelerin pakette 
‘Kürtler için bir düzenleme yok’ şeklin-
de eleştirilmesi problemli bir bakış açısı-
nı ortaya koyuyor.

Bu düzeyden bakıldığında aynı eleştiri 
‘süne zararlısıyla mücadele kanunu’ için 
de yapılabilir. BDP yöneticilerinin man-
tığına göre “kadınlara veya çocuklara yö-
nelik bir iyileştirme” Kürt kökenli vatan-
daşlarımızı kapsamamaktadır. Mahçup-
yan, bu yaklaşımın, ‘BDP’nin önemsedi-
ği şeyin Kürtler değil, Kürt ‘kimliği’ ol-
duğunu’ ileri sürüyor. BDP yönetimi, 
TRT 6 örneğinde çarpıcı biçimde yaşan-
dığı gibi ‘kısmî anayasa değişikliğine de 
‘kimlik’ penceresinden bakıp demokra-
tikleşme çabalarını kategorize edip, pa-
ketin içeriğini değil, ideolojik çağrışım-
larını tartışıyor.

BDP yöneticilerinin ‘özde’ ve 
‘sözde’ fikirlerinin farklı olması 
referandum meselesinden daha 
derin anlamlar taşıyor. BDP’nin 
referandum sürecindeki çelişki-
li tutumu, bu partinin Türkiye si-
yasetinde ve özellikle Kürt me-
selesinin çözümünde özgül ağır-
lık sahibi olmasına mani oluyor.”

“  
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İsmail Beşikçi BDP’nin bu konuda-
ki yaklaşımını olumsuz bulduğunu söy-
lerken BDP’nin anayasa paketine des-
tek vermesi gerektiğini belirtiyor. Beşik-
çi, ‘BDP mükemmel bir anayasa düşünü-
yor. Bugünkü Meclis aritmetiğini dikka-
te alalım. Bu mükemmel anayasayı ki-
minle yapacaksınız? CHP ve MHP kök-
lü değişimlere karşı. Onlarla bu konuyu 
konuşamazsınız bile. Bu konuyu ancak 
AKP ile veya Selamet Partisi’yle konuşa-
bilirsiniz.” demek suretiyle başka bir po-
litik gerçeğe değinmektedir. Beşikçi daha 
da ileri giderek, “Kürtler referanduma 
olumlu destek vermelidir. Referanduma 
karşı oy vermek Kürtlere kaybettiren bir 
tutum olur.” diyor.

Boykot Kararı Duygusal Kopuşu 
Hızlandırır...

STK’ların, Diyarbakır’da yaptıkları açık-
lamalar, ‘boykot’ kararının yerindeli-
ği konusunda başka bir önemli gelişme-
ye işaret ediyor. Bazı sivil toplum kuru-
luşlarının, PKK’nın ve BDP’nin psiko-
lojik baskılarına rağmen ‘evet’ oyu vere-
ceğini deklare etmesi bölgedeki yeni bir 
sivil inisiyatifin doğuşunun işaretleri-
ni veriyor. STK’ların, ‘boykot’a uymaya-
caklarını ilan etmeleri bir anlamda zım-
ni bir meydan okuma anlamına geliyor. 
STK’lar uzun bir aradan sonra ‘PKK’nın 
korku duvarını’ aşarak bölge siyaseti-
nin çoğulculaşmasına zemin hazırlıyor-
lar. Bu tavrın kalıcı olup olmayacağı tar-
tışmalı olmakla birlikte devletin geçmiş-
te yaptığı hataları yapmaması durumun-
da bu defa farklı bir inisiyatif gelişebilir.

Öcalan ve BDP, STK’ların ‘boykot’a uy-
mamalarını sert biçimde eleştirirken 

bu tavır geçmişteki ifadeleriyle çelişi-
yor. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demir-
taş, DTP’nin kapatılması sürecinde istifa 
kararlarından vazgeçmelerini sivil top-
lum örgütlerinin baskılarına bağlamıştı. 
(Neşe Düzel, Selahattin Demirtaş Söy-
leşisi, Taraf Gazetesi, 21.12.2009) Neşe 
Düzel’in ‘İstifadan neden vazgeçtiniz?’ 
sorusuna Demirtaş, “Halktan büyük bir 
baskı geldi. Diyarbakır’da elliden fazla si-
vil toplum örgütü bizi ziyaret etti. Halk 
Meclis’te kalmamızı istedi. ‘Demok-
ratik kamuoyu’ dediğimiz, bizi etkile-
yen çevreler başlangıçta ikiye ayrılmıştı 
ama zaman geçtikçe kalmamız yönünde-
ki görüş bariz bir şekilde ağırlık kazandı. 
Meclis’te kalmamız için imza kampan-
yaları yapıldı. Kamuoyunun giderek bü-
yüyen tepkisini görmezden gelemezdik.” 
cevabını vermişti. Demirtaş gibi mutedil 
bir siyasetçi aynı sivil toplum örgütlerini 
bugün ihanetle suçluyor.

BDP referandumda ‘hayır’ demeyerek 
CHP ve MHP ile; ‘evet’ demeyerek AK 
Parti ile aynı yerde durmaz görünür-
ken, ‘boykot’ kararı siyasal sonuçları ba-
kımından CHP ve MHP ile aynı yerde 
durmasına yol açıyor. BDP parti prog-
ramında 12 Eylül darbesi ürünü olan 
ve toplumun tüm kesimlerinin, yapıldı-
ğı günden bu yana değişmesini istediği 
bir anayasa ile yönetildiğini ve bu ana-
yasanın yenilenmesi gerektiğini ileri sü-
rerken, bugün bu vaadini yok sayarak 
‘vesayetin-statükonun ve Eylülist anlayı-
şın’ yanında yer alıyor. BDP yönetimi pa-
ketin ‘simgesel’ değerini, ‘kimlik’ tartış-
malarına feda ederek hem Türkiye, hem 
Kürtler için tehlikeli bir ‘siyasal mühen-
dislik projesine’ onay veriyor 

Zaman, 3 Eylül 2010
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SETA YORUM

BDP’nin Boykot Kararı 
Ne Anlama Geliyor? 

AK Parti ile CHP’nin referandum tutum-
ları, beklentilere uygun şekillense de il-
gili kamuoyunun tutumunu algılamak-
ta zorlandığı partilerin başında BDP ge-
liyor. BDP, anayasa değişikliği paketinde 
Kürt sorunuyla doğrudan ilişkili ve Kürt 
kimliğinin tanınmasına yönelik düzenle-
melerin olmamasından hareketle referan-
dumu BOYKOT etme kararı aldı.

Oysa anayasa paketi, insan hak ve özgür-
lüklerini genişleterek demokratik stan-
dartları yükselten bir çok madde içer-
menin yanısıra, hem 1982 Anayasası-
nın özünü teşkil eden bürokratik vesaye-

ti aşındırmayı hedeflemesi hasebiyle si-
yaset üretiminin önündeki engelleri za-
yıflatmakta, hem de 12 Eylül darbesinin 
aktörleri üzerindeki yargı yasağını kal-
dırmaktadır. Temsil ettiği kitlenin siya-
sal duruşu ve talepleri gözönüne alındı-
ğında BDP’nin, sadece bu iki düzenleme 
dolayısıyla bile mevcut pakete destek ver-
mesi beklenirdi. BDP’den beklenen, refe-
randuma sunulan pakete güçlü bir destek 
vererek, Türkiye’de bürokratik vesayetin 
gadrine en fazla maruz kalmış tabanının 
mağduriyetlerini giderebilecek tek mer-
ci olan sivil siyasetin mevzisini güçlendi-

BDP, parti olarak geleceğini Kürtlerin geleceğine öncelemiş, Kürtlerin kade-
rini ülkenin kaderinden ayrıştırmış ve ülkenin tamamını aynı ölçüde etkileye-
cek demokratik düzenlemelere katkı vermeyeceğini göstermiştir.

HATEM ETE
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rerek dillendirdiği sorunların çözülmesi 
için daha uygun bir siyasal zeminin inşa 
edilmesine katkıda bulunmaktı.
BDP, bu beklentilere olumlu cevap ve-
rip anayasa paketine destek vermiş ol-
saydı, siyasal sistemin demokratikleşme-
sine katkı vermiş olacak, Kürt meselesi-
ni Türkiye’nin demokratikleşmesi paran-
tezinde ele aldığını tescilleyecek ve Kürt-
lerin kaderini Türkiye’nin kaderiyle iliş-
kilendirdiğini göstermiş olacaktı. Ancak 
BDP, daha demokratik bir Türkiye’nin 
inşa edilmesine katkıda bulunacak olan 
anayasa paketine destek vermekten ka-
çınmayı tercih etti. BDP’nin siyasal mis-
yonunu önemseyen çevrelerin hayıflana-
rak cevap aradığı soru, BDP’nin niye bu 
çizgide yer almak yerine BOYKOT etme-
yi tercih ettiğidir.

BDP Neden Sandığa Gitmiyor?

BDP, referandumda EVET demek isteme-
diği ve HAYIR diyemediği için BOYKOT 
etmeyi tercih etti. EVET demek isteme-
mesinin iki öne çıkan gerekçesi olabilir. 
BDP, EVET demenin hem bölgedeki en 
büyük rakibi olan AK Parti ile taban ge-
çişkenliğini arttıracağından çekindi hem 
de Kürt meselesinin doğrudan merkezde 
olmadığı bir konuda siyasi bir tutum ta-
kınmak istemedi. HAYIR diyememesin-
de de, hem siyasal varoluşunu tanımlayan 
sistem-karşıtlığı pozisyonu ile sistemle 
hesaplaşmayı öngören değişikliklere kar-
şı çıkmayı örtüştürememesi, hem de parti 
kararını sandığa giden seçmene kabul et-
tiremeyeceği kaygısı etkili olmuş olabilir. 
Kısacası BDP, parti olarak gücünü ve siya-
sal pozisyonunu korumanın ve seçmeni-
ni denetlemenin en garantili yolu olarak 
BOYKOT tutumunda karar kıldı.
BDP, BOYKOT kararını pakette münha-
sıran Kürtlere ilişkin bir düzenlemenin 

yer almamasıyla gerekçelendirmekte ve 
seçmeninden paketin muhatap alınma-
masını istemektedir. BDP’ye göre, paket, 
Kürtlere bir şey vaat etmediği için, Kürt-
ler de paket oylamasında yer almamalı-
dırlar. Oysa paket -bu ülkenin vatandaşla-
rı olmaları hasebiyle- Kürtlerin de hayatı-
nı kolaylaştıracak, Kürtlerin de tabi oldu-
ğu demokratikleşme standartlarını yük-
seltecek pek çok unsur içermektedir. Baş-
ka bir deyişle, mevcut paket, BDP’nin si-
yasal söyleminin merkezine aldığı bir çok 
talebin de daha kolay dillendirilmesine ve 
karşılanmasına imkan tanıyacak bir siya-
sal zemini inşa etmeyi hedeflemektedir.
Ancak BDP, Kürtlerin Kürt kimliği altın-
da inşa edilen varlıklarını önemsediği ve 
siyasetini de bu zemin üzerine bina etti-
ği, daha doğrusu, Kürtlerin Kürt kimliği-
ne sahip oluşunu bu ülkenin vatandaşı ol-
maya öncelediği için paketin Kürtlere bir 
şey vaat etmediğini iddia etmektedir. Bu 
gerekçe, Kürtlerin sadece Kürtlükleriyle 
bu ülkede yaşadığını, vatandaş olarak her 
vatandaşın hayatını kolaylaştıracak dü-
zenlemelerden etkilenmeyeceklerini var-
saymaktadır. Bu nedenle, BDP’nin gerek-
çesi ve politikası, Kürtleri Türkiye toplu-
munun bir unsuru olarak kabul etmemesi 
dolayısıyla ayrımcı bir politikadır.

Boykot, Demokratik Çözümü 
Engeller

Herbir siyasal partinin seçmen profili-
ne uygun öncelikleri gündemine alma-
sı ve siyasetini bu öncelikler üzerinden 
şekillendirmesi doğaldır. Doğal olma-
yan, bu önceliklerin ülkenin genel siya-
set gündemiyle bir müzakereye sokulma-
ması, bu önceliklerin ülkenin genel ihti-
yaçlarını teşkil eden ortak bileşkeye ka-
tılmamasıdır. Anayasa paketine ilişkin 
Diyarbakır’daki STK’larla BDP arasında 
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ortaya çıkan farklı siyasi tutumlar, önce-
liklerle genel ihtiyaçlar arasındaki ilişki-
yi betimleyen güzel bir örnek olarak ana-
liz edilebilir.
STK’lar, BDP ile girilen tartışmanın tat-
lıya bağlanması esnasında yapılan ba-
sın açıklamasında da teyit edildiği üze-
re, Kürt meselesine dair pozisyonları 
bağlamında BDP’nin uzağında bir yer-
de konumlanmıyorlar. Ancak buna rağ-
men, demokratik standartları yükselte-
ceği gerekçesiyle anayasa paketine iliş-
kin BDP’nin BOYKOT çağrısına uymaya-
rak EVET diyeceklerini deklare ettiler. Bu 
siyasal duruş, STK’ların, Kürtlerin bu ül-
kenin vatandaşları olmaları hasebiyle, in-
san hak ve özgürlüklerin genişletilmesin-
den eşit ölçüde yararlanacakları vizyonu-
na sahip olduklarını ve Kürt meselesinin 
çözülmesini ülkenin topyekün demokra-
tikleşmesinin dışında ele almadıklarını 
göstermektedir.
Bu tutum, Kürtlerin kaderini ülkenin ka-
deriyle birleştiren, Kürtleri ülkenin de-
mokratikleşmesinde pay sahibi kılan bir 
anlayışı temsil ederken, BDP’nin BOY-
KOT kararı, Kürtleri Türkiye’deki demok-
rasi mücadelesinin dışına çıkarmakta, 
siyasal mücadelelerini kısır bir etnik-
kimlikçi siyasete hapsetmekte ve yer yer 

dışlayıcı bir siyasete mahkum etmekte-
dir. BDP ile STK’lar arasında anayasa pa-
keti bağlamında ortaya çıkan tutum farkı, 
BDP’nin siyasal kadrolarının ve geleneği-
nin akıbetini, temsil ettiğini iddia ettiği ta-
banın akıbetinden daha önde tuttuğunu da 
göstermektedir. BDP’nin STK’ların fark-
lı tutumlarını, temsil sorunu olarak kodla-
yıp ihanetle suçlaması da bunu göstermek-
tedir.
BOYKOT kararıyla BDP, siyasal özne ola-
rak varlığını önceleyen bir kaygıyla, ülke-
nin genelini ilgilendiren hak ve özgürlük-
lere dair gelişmelere bigane kalacağını or-
taya koymuş durumdadır. BDP, bu tutu-
muyla, siyasal pozisyonunu ülkenin gene-
lini kapsayan bir demokratik siyasetten ay-
rıştırmaktadır. BDP, BOYKOT kararı ve bu 
kararı gerekçelendiriş tarzıyla, partisinin 
ve Kürt kimliğinin geleceğini ülke gelece-
ğiyle ilişkilendirmediğini ortaya koymuş-
tur. BDP kendisini Kürt kimliğiyle özdeş-
leştirerek ve bu özdeşliği ülkenin kaderin-
den ayrıştırarak, Kürtleri demokratik bir 
Türkiye’nin eşit bir parçası kılma siyaseti-
nin dışında durduğunu göstermiştir.
Sonuç olarak, referandum sürecindeki tu-
tumu ve bu tutumu gerekçelendiriş biçi-
miyle, BDP, parti olarak geleceğini Kürtle-
rin geleceğine öncelemiş, Kürtlerin kaderi-
ni ülkenin kaderinden ayrıştırmış ve ülke-
nin tamamını aynı ölçüde etkileyecek de-
mokratik düzenlemelere katkı vermeyece-
ğini göstermiştir. Bu siyaset, Kürtlerin ka-
derini ülkenin kaderinden ayrıştırması do-
layısıyla, hiç kuşku yok ki, ayrımcı bir siya-
settir ve barındırdığı siyasetsizlik, hizipçi-
lik, bölgecilik, içe kapanmacılık dolayısıyla 
kendisine gönül bağlayanlara üretken bir 
siyaset imkanı vaadetmemektedir. BDP, bu 
kararla, Türkiye’nin demokratik bir ülke 
olarak yeniden inşasına katkı vermeyece-
ğini göstermiş durumdadır 

Zaman, 07.09.2010

BDP’nin siyasal misyonunu 
önemseyen çevrelerin hayıflana-
rak cevap aradığı soru, BDP’nin 
niye bu çizgide yer almak yeri-
ne boykot etmeyi tercih ettiğidir. 
BDP, referandumda evet demek 
istemediği ve hayır diyemediği 
için boykot etmeyi tercih etti.”

“  
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SETA YORUM

Referandumun Mesajı: 
Yeni Siyaset, Yeni Türkiye 

Referandumun siyasal sonuçları üzerin-
deki tartışmalar sürüyor. Kamuoyu, daha 
uzun süre bu konuyu değerlendirmeye de-
vam edecek gibi görünüyor. Ancak, bu re-
ferandum sonuçlarıyla ilgili gözden kaçı-
rılmaması gereken en önemli noktalardan 
biri, siyasal hayata ilişkin 1990’lardan beri, 
belli belirsiz gözlemlenen dönüşümün 
kristalleşmesidir. Referandumdaki EVET-
HAYIR oranları ve blokların bileşenleri, si-
yasetin geleneksel kodlarında görülen de-
ğişimi açıkça ortaya koymaktadır. Değişi-
min belirmeye başladığı 1990’ların orta-
larından bu yana yapılan seçimlerde, seç-
menler partilerine desteklerini oylamak 
durumunda kaldığından, bu dönüşümün 

siyasal partileri aşan derin sosyolojik bo-
yutlarını analiz etmek mümkün olmuyor-
du. Parti pozisyonlarının seçmenden gör-
düğü teveccühün yönelimi, değişimin var-
lığını ortaya koysa da, içeriğini ve şiddeti-
ni ayrıntılı bir değerlendirmeye imkân ta-
nımıyordu. Referandumun, birçok seçmen 
için gönül verdikleri siyasal partilerin po-
zisyonlarını reddeden bir eğilimle gerçek-
leşmesi, bu dönüşümü analiz etmek için 
daha elverişli bir veri sunmaktadır.

Mevcut siyasetin ekseni kaydı
Referandum sonuçları, cari siyasetin ağır-
lık merkezini “vesayet-demokrasi” ekse-

CHP, referandum tutumuna anlam veren esas dinamik, vesayet-demokrasi 
karşıtlığı olmasına rağmen, AK Parti ve Erdoğan karşıtlığını ön plana çıkaran 
bir kampanya yürütmüş ve beklediği toplumsal koalisyonu oluşturamamıştır.

HATEM ETE
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ni olarak tescillemiştir. Bu eksen, referan-
dum sürecinde, daha önce öngörülemeyen 
birçok ittifak ve ayrışmaya yol açmış, eski 
siyasal eğilimlere anlam veren etnik, mez-
hepsel, ideolojik ve siyasal ikilikleri geri-
letmiştir. Eski siyasal değerlerden varlığı-
nı koruyabildiği düşünülen milliyetçilik, 
bu siyasal değişim ihmal edilerek, bir si-
yasal dinamik olarak referandum süreci-
ne sokulmuş, ancak varlık gösterememiş-
tir. Dolayısıyla, referandum kampanyası-
nın bağlamından koparılarak iktidara yö-
nelik bir güven oylamasına dönüştürül-
me hamlesinin amacına ulaşmadığı ve re-
ferandum sürecindeki karşıt cephelerin, 
anayasa paketinin öngördüğü eksende, 
vesayet-demokrasi ekseninde, konum al-
dıkları söylenebilir.
Referandum’da EVET ve HAYIR cephe-
lerine öncülük eden AK Parti ve CHP si-
yasetteki eksen değişikliğini dikkate ala-
rak hareket etmişlerdir. AK Parti, kam-
panya söylemini, demokrasi-darbe di-
namiğine oturtmuş, darbe ile hesaplaş-
mayı ve yeni anayasa yapımını gündem-
de tutmuş ve nihayetinde, geleneksel si-
yasal kamplaşmaları ve aidiyet formlarını 
aşan bir destek bulmuştur. CHP, referan-
dum tutumuna anlam veren esas dinamik, 
vesayet-demokrasi karşıtlığı olmasına rağ-
men, AK Parti ve Erdoğan karşıtlığını ön 
plana çıkaran bir kampanya yürütmüş ve 
beklediği toplumsal koalisyonu oluştura-
mamıştır.
MHP ve BDP, Türkiye siyasetindeki ana 
eksenin vesayet-demokrasi eksenine kay-
dığını hesaba katmadan kendi cari gün-
demlerini ön planda tutarak hareket et-
miş ve umdukları siyasi sonucu alama-
mışlardır. Tek başına anlamlı olan siya-
sal değerlerin başka bir siyasal değerle re-
kabete sokulduğunda maruz kaldığı daya-
nıklılık testi çerçevesinde referandum so-
nucu değerlendirildiğinde, milliyetçiliğin 

vesayet-demokrasi ekseni karşısında var-
lık gösteremediği ortaya çıkmıştır. MHP 
ve BDP’nin referandum sürecindeki si-
yasal davranışlarının analizi, genel ve ye-
rel seçimlerde etkili bir dinamik olarak iş-
lev gören milliyetçiliğin, daha kapsayıcı bir 
siyasal dinamikle karşılaştığında, önemli 
oranda güç kaybettiğini, silikleştiğini gös-
termektedir.

MHP, MHP’ye karşı!
MHP yönetimi, bu dinamikleri doğru 
okuyamadığı için referandum sonuçların-
dan olumsuz yönde en çok etkilenen parti 
olmuştur. HAYIR kampanyasını, milliyet-
çilik bağlamında demokratik açılım pro-
jesini mahkum etmeye dayandıran MHP, 
milliyetçiliğin geleneksel adresinden des-
tek bulamamıştır. Orta Anadolu seçmeni-
nin milliyetçilik propagandasına ve ayrış-
ma tehdidine rağmen, vesayet-demokrasi 
gerilimini daha önemli bularak, EVET yö-
nünde tercihte bulunması, demokrasi va-
adinin bölünme korkusundan daha etki-
li bir siyasal enstrüman olduğunu ortaya 
koymaktadır.
MHP, 1990’ların ortalarından itiba-
ren Orta Anadolu’nun muhafazakâr ve 
Güney-Batı sahil şeridinin seküler eğilimli 
tabanını, milliyetçilik ortak duygusu etra-
fında bir arada tutabilmektedir. Bu iki ta-
banın MHP’nin politikalarına destek sun-
ması, milliyetçiliğin diğer siyasal dinamik-
lerden daha güçlü olmasına bağlıdır. Refe-
randum, vesayet-demokrasi eksenini mil-
liyetçilikten daha güçlü bir siyasal dinami-
ğe dönüştürünce, bu iki tabanın tercihle-
ri ayrışmıştır. MHP, anayasa paketini mil-
liyetçilik parantezine mahkûm etmek için 
gösterdiği bütün çabaya rağmen, vesayet-
demokrasi dinamiğini ortadan kaldırama-
mış ve tabanını aynı potada buluşturama-
mıştır.
Bu çerçevede, MHP’nin bugün yaşadığı 
zorluk, referandumda HAYIR cephesinde 
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yer almış olmasıyla sınırlı değildir. Çün-
kü MHP’nin HAYIR cephesinde yer alma-
sı nedeniyle, ülkücü camia ile yaşadığı tar-
tışmanın benzeri, EVET cephesinde yer 
alması durumunda ulusalcı kesimle ilgili 
olarak ortaya çıkacaktı. MHP’nin yaşadığı 
sıkıntı, milliyetçiliğin daha güçlü bir siya-
sal dinamik karşısındaki erozyonuyla iliş-
kilidir. MHP’nin, Orta Anadolu seçmenini 
referandum oylamasında AK Parti’ye kap-
tırmasıyla yaşadığı sıkıntının bir benzeri-
ni, önümüzdeki dönemde, CHP’nin daha 
güçlü bir siyasal dinamiği harekete geçir-
mesi halinde, sahil şeridinde yaşamakla 
yüz yüze kalması muhtemeldir.

BDP siyaseti taktiğe feda etti
Referandumda siyasal davranışı anlam-
landıran en önemli dinamiğin vesayet-
demokrasi ekseni olduğunu görmezden 
gelerek, referandum stratejisini yapılan-
dıran bir diğer parti BDP’dir. BDP, Kürt-
ler nezdindeki siyasal aktörlük kapasitesi-
ni göstermek ve Kürt sorununun varlığı-
nı tescillemek gerekçeleriyle, referandum 
sürecinde ortaya çıkan siyasal gündemi 
reddetme stratejisini benimsemiştir. BDP, 
BOYKOT kararıyla, Kürtlerin siyasal dav-
ranışını yönlendirebilen etkili bir siyasal 
aktör olduğunu ve Kürtlerin önceliğinin 
Kürt sorununa çözüm bulma arayışı oldu-
ğunu göstermeyi amaçlamıştır.
Referandum sonuçları, BDP’nin beklediği-
nin altında bir oranla da olsa, bu amacına 
ulaştığını göstermektedir. Ancak BDP, re-
ferandum stratejisiyle ulaşmayı öngördü-
ğü bu siyasal hedeflere, kurulduğu gün-
den beri katıldığı bütün seçimlerde bü-
yük oranda zaten ulaşmaktadır. Muhteme-
len önümüzdeki seçimlerde de aynı hedefe 
ulaşacaktır. Dolayısıyla, referandum stra-
tejisiyle BDP, yeni bir siyasal kazanım elde 
edememiş, sadece daha önceki kazanımla-
rını tescil etmiştir.

Bu kazanımına karşın BDP, BOYKOT ka-
rarı dolayısıyla birçok sıkıntıyla da karşı 
karşıya kalmıştır. BDP, potansiyel tabanı-
nı hedefleri doğrultusunda kanalize ede-
memiş, kendi sadık seçmenini –az bir fire 
oranıyla- korumakla yetinmiştir. BOY-
KOT oranının hesaplanmasına dair ile-
ri sürülen bir çok uçuk argüman bir tara-
fa bırakıldığında, BDP’nin kendi sadık seç-
meninin dışında bir mobilizasyon yarata-
madığı açıktır. Oysa BOYKOT durumun-
da siyasal aktörlerin seçmen üzerindeki et-
kileri, seçmenlerin sandığa gidebildikle-
ri bir seçeneğe oranla çok daha fazla oldu-
ğundan, BDP’nin daha yüksek bir oran-
la destek bulması beklenirdi. Bu neden-
le, referandumda normal seçimlerdeki oy 
oranıyla yetinmek durumunda kalması, 
BDP’nin siyasal kapasitesi hakkında soru 
işareti uyandırmış durumdadır.

Yeni şeyler söylemek lazım
Sonuç olarak, referandum sürecinin ve so-
nucunun, Türkiye’nin siyasal gündemine 
yerleştirdiği yeni siyasal değerin ‘vesayet-
demokrasi’ mücadelesi olduğu açıktır. As-
lında çok partili siyasal hayata geçildiğin-
den bugüne varlığını koruyan bu dinamik, 
ilk defa etkili bir siyasal aktör ve proje ile 
ete kemiğe bürünmüş ve paketin onay-
lanmasıyla vesayet, demokrasi karşısın-
da mevzi kaybetmiştir. Siyasetin bundan 
sonraki gündemi, bu ekseni doğal sürecin-
de yürüterek, siyasal sistemi, vesayetçi un-
surlardan temizlemektir. Bu ekseni hesaba 
katmayan, bu dinamiği görmezden gele-
rek eski ezberlerini sürdüren siyasal hare-
ketlerin ve aktörlerin bu rüzgâra karşı yel-
ken açması imkânsızdır. MHP ve BDP’nin 
referandum sürecinde maruz kaldıkları iç 
tartışma ve elde ettikleri referandum sonu-
cu, bunun en açık göstergesidir 
Açık Görüş, 19 Eylül 2010
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SETA YORUM

‘Yeni Türkiye’nin Ayak 
Sesleri!  

Dünyaya rasyonel gözle bakan kişiye, dünya 
rasyonel bir bakış açısı sunar... Hegel
‘Yeni Türkiye’ sözcüğü son dönemde fark-
lı anlamlar yüklenip içi boşaltılmış bir kav-
ram olsa da, aydınlar neredeyse son bir 
asırdır bu kavramı tartışıyor. III. Selim’in 
‘Yeni Düzeni’ ile başlayan bu arayış, alt-
mışlı yılların ortasında ve özellikle Turgut 
Özal’ın birinci reform dalgasıyla yeniden 
gündeme geldi.
Yeni Türkiye’ metaforu, bir anlamda reji-
min yenilenmesini ve dönüşmesini ifade 
ediyor. ‘Yeni Türkiye’ terimi son dönem-
de, bürokratik cumhuriyetin-demokratik 
cumhuriyete evrilmesini, özgürlüklerin 

önünün açılmasını, daha da önemlisi ‘dü-
zenin değişmesini’ kapsayan yeni bir an-
lam yüklendi. Bu yazı çerçevesinde ‘Yeni 
Türkiye’ kavramı, popüler anlamından 
daha ziyade, derin sosyolojik referansları 
bağlamında kullanılmaktadır.
12 Eylül Anayasası’nın bazı maddelerinin 
değiştirilmesine yönelik referandum niha-
yet sonuçlandı. Türkiye tarihinin son yüz-
yıldaki en önemli oylamalarından biri olan 
12 Eylül referandumu, topluma ilk defa 
‘düzenle’ yüzleşme imkânı sağladı. Ana-
yasa tartışmalarının iki yüz yıldır devam 
eden kadim bir tartışma olduğu göz önü-
ne alındığında bu referandumun sembo-
lik önemi çok daha iyi görülecektir. Refe-

Türkiye iki partili bir siyasal sisteme doğru giderken, MHP yönetiminin ilk açıkla-
maları sürecin doğru okunduğu yönünde fazla umut vermiyor. MHP ‘devletçi’ ref-
lekslerinden kurtulup, milletin sağduyusuna ve basiretine teslim olmuyor.

HÜSEYİN YAYMAN
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randum siyasal ve toplumsal sonuçları iti-
barıyla ‘Yeni Türkiye’ ve yeni bir siyaset 
anlayışını gündeme getiriyor. Muhteme-
len önümüzdeki dönemde bu kavram çok 
daha yoğun biçimde tartışılacaktır.
Referandum, ‘uzun bir yüzyılın’ sonunda 
ilk defa siviller tarafından yapılmış özgür-
lükçü bir anayasanın ve rejimin liberalize 
edilmesinin önünü açabilir. Bu anlamda 
referandum paketinin içeriği ve getirdiği 
değişiklikler bir yana taşıdığı sembolik an-
lam ve topluma kazandırdığı özgüven çok 
daha fazla anlam taşıyor. Türkiye, yaşadı-
ğı siyasal ve yönetsel istikrarsızlıkların so-
nucunda sorun çözme yeteneğini ve daha 
da önemlisi özgüvenini kaybetmiş ülkele-
rin başında geliyor. Bu anlamda ‘evet’ ora-
nının % 58’e ulaşması hem toplumun önü-
nü açacak, hem de cumhuriyetin derinleş-
mesini ve kökleşmesini temin edecek bir 
anlam kazanabilir.
Oylama öncesinin toz bulutu dağıldığın-
da yapılan düzenlemenin önemi çok daha 
iyi fark edilecektir. Propaganda dönemin-
de üzerinde fazla durulmasa da 12 Eylül 
referandumu, Türkiye’nin makûs talihini 
değiştiren önemli bir çarpan etkisi yapa-
caktır. Bu etki, kısa vadede görülmese dahi 
orta ve uzun vadede yeni bir Türkiye’nin 
inşasının önünü açacaktır. Geçen 30 yılın 
sonunda toplumun darbeyle yüzleşmesi, 
gecikmeli de olsa darbecilerden hesap sor-
ması, her şeyden öte Türkiye’nin bir psiko-
lojik eşiği aşmasını sağladı.
Referandumdan ‘evet’ çıkması Türkiye’nin 
sorun çözme yeteneğini yeniden keşfetme-
sini sağlarken, bu sonuçlar birçok yapısal 
problemin üzerine daha kararlılıkla gidil-
mesini sağlayabilir. 1961 ve 1982 anaya-
salarının yapılış öyküsü, millet iradesine 
konulan ipotek ve kurulan vesayet siste-
mi göz önüne alındığında yapılan işin ma-
hiyeti çok daha net görülecektir. Referan-
dum sonuçları Türkiye’nin yüzyıllık kade-
rini değiştirme imkânını sağlayabilir. Tür-
kiye, öğrenilmiş çaresizliğini ve yılgınlığı-
nı yenerek hem içeride hem dışarıda ‘ek-

ber’ ve ‘düzen koyan’ ülke haline gelebilir.
Türkiye, Özal’ın başlattığı reformlarla ik-
tisadi liberalizasyonunu sağlarken, siya-
si reformlarını bir türlü gerçekleştiremedi. 
Özal, iktisadi serbestleşmede sağladığı ba-
şarıyı, statükonun direnmesi sonucu siyasi 
reformlar konusunda başaramadı. Özal’ın 
ani vefatı Türkiye’yi on yıllık bir ara döne-
me sokarken, yaşanan siyasal istikrarsız-
lığın bedeli ağır biçimde ödendi. Bir yan-
dan kamu finansmanında yaşanan sıkın-
tılar, diğer yandan yükselen PKK şiddeti 
ülkeyi öngörülmeyen risklerle karşı karşı-
ya bıraktı. 12 Eylül yüzleşmesi bir anlamda 
Özal’ın yarım bıraktığı Tayyip Erdoğan’ın 
ise iki ileri bir geri biçimde hayata sokma-
ya çalıştığı reformların tamamlanmasında 
katalizör etkisi yapabilir.

Referandumun sonuçları nasıl 
okunmalı?..
“Evet-hayır” oyları arasındaki makasın 
özellikle hayırcıların beklentilerinin üze-
rinde olması, bu cephenin şoka girmesine 
neden olurken önümüzdeki günlerde do-
mino etkisi yapabilir. Özellikle MHP yö-
netiminin referandumdan gerekli dersleri 
çıkarmaması, baraj probleminin ötesinde 
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öngörülmeyen çok daha büyük değişiklik-
ler yaşamasına neden olabilir. Türkiye iki 
partili bir siyasal sisteme doğru giderken, 
MHP yönetiminin ilk açıklamaları sürecin 
doğru okunduğu yönünde fazla umut ver-
miyor. MHP ‘devletçi’ reflekslerinden kur-
tulup, milletin sağduyusuna ve basireti-
ne teslim olmuyor. MHP’nin geleneksel oy 
depoları olarak bilinen ‘orta Türkiye’de ve 
genel başkanın memleketinde alınan neti-
ce, parti yönetimi ile taban arasında yaşa-
nan kopuşu başka söze gerek bırakmaya-
cak biçimde ortaya koyuyor.
CHP’nin yeni genel başkanının propagan-
da dönemindeki ‘anti kampanyası’ hem is-
minin gölgelenmesine, hem toplumda ya-
rattığı heyecanın durulmasına yol açarken 
aynı zamanda partisinin iktidar alternati-
fi olmasının önünü tıkadı. Topluma umut 
vaat etmeyen, ‘kara propagandanın’ esiri 
olan Kılıçdaroğlu, yeni bir Türkiye hayali 
ortaya koyamadığı için mağluplar safında 
yer aldı. Bu neticeler aslında yol yakınken 
Kılıçdaroğlu’na ‘yanlış siyasetini’ tashih 
etme imkânı sağlayabilir. Aksi takdirde Kı-
lıçdaroğlu rüzgârı da, Cumhuriyet miting-
leri benzeri bir efekt oluşturarak kısa süre-
de son bulabilir.
Kılıçdaroğlu’nun önünde iki yol bulunu-
yor, ya çağdaş bir sosyal demokrasi vaat 
ederek CHP genel başkanlığından sosyal 
demokratların liderliğine geçiş yapacak 
ya da statükoya teslim olup parti içindeki 
iktidar savaşlarının esiri olacak. Diğer bir 
ifadeyle Kılıçdaroğlu, CHP’yi ya İnönücü 
bir siyasetle ‘devletin’ partisi yapacak veya 
Ecevitçi bir siyasetle ‘halkın’ partisi yapa-
cak. Bu bağlamda CHP’nin de MHP’nin de 
önünde aynı ideolojik açmazlar ve benzer 
siyasi fırsatlar duruyor.

Hayır Cephesi ‘Gerilime Devam’ 
Diyor...
‘Evet’ oylarının beklenenden yüksek çık-
ması ‘boykot’ tartışmalarının geri plana 
itilmesine sebep olurken aynı zamanda ka-
rarın ve aktörlerin bir kez daha sorgulan-

masına yol açtı. Boykot’un Hakkâri, Şır-
nak ve Diyarbakır dışında ciddi bir karşılık 
bulmaması uzun vadede Kürt siyaseti üze-
rindeki PKK tekelinin kırılması sonucunu 
doğurabilir. BDP’nin ‘boykot’ kararı karşı-
sında HAKPAR ve bazı STK’ların sandığa 
gitme kararı bölge siyasetini çoğulculaştı-
rıp, Kürt meselesinin çözümünde yeni ka-
pılar açabilir. BDP’nin Kürtlerin CHP’si ol-
maya talip olması, bu partinin sahihliğini 
ciddi biçimde zedeleyecektir.
Adalet ve Kalkınma Partisi için referandu-
mun sayısal sonuçlarından çok siyasal so-
nuçları daha büyük anlam taşıyor. Erdo-
ğan, bu neticelerle liderliğini bir kez daha 
güçlendirirken Cumhuriyet tarihinde hiç-
bir lidere nasip olmamış bir başarı yakala-
dı. Erdoğan, 2 yerel, 2 genel ve 2 referan-
dumdan da partisini başarıyla çıkarırken 
2011 seçimleri öncesinde toplumla gü-
ven tazeledi. Ancak bu seçim başarıları 
Erdoğan’ın partisini yenileme ve yeni bir 
değişim manifestosu deklarasyonunu en-
gellememeli.
Bu sonuçlarla Erdoğan 2011 genel seçim-
lerinde tek başına iktidarın kapısını ara-
larken, 2012 cumhurbaşkanlığı seçimleri 
için ciddi bir prova oldu. Tayyip Erdoğan 
bu referandum sonuçlarıyla Türkiye’nin 
bölgesel rolünü yükselten güçlü liderli-
ğini daha da pekiştirmiş olacaktır. Erdo-
ğan, hiçbir lidere nasip olmayacak başarı-
larla hem partisinin hem Türkiye’nin önü-
nü açarken aynı zamanda muhalefetin de 
paradigmasını değiştirmesini sağlayabilir.
Tüm bu değerlendirmelerle birlikte ‘hayır’ 
cephesinin gerilim siyasetine devam ede-
ceğinin işaretini vermesi, Türkiye’nin yeni 
krizlere tutulmasına neden olabilir. Özel-
likle PKK’nın 20 Eylül sonrası ‘eylemsiz-
lik’ kararına son verip, yeniden şiddete yö-
nelmesi ve bunun karşısında MHP’nin dü-
şen oylarını yükseltmek için sokağa inme 
ihtimali toplumsal çatışma riskini artırabi-
lir. Bu anlamda Erdoğan’ın süreci yönetme 
kabiliyeti hem ülkenin hem de muhalefe-
tin geleceğini belirleyecektir 
Zaman, 15 Eylül 2010
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SETA YORUM

Turkey’s Referendum: 
Thwarting the Specter 
of Coup d’etat 

On Sunday September 12th, 2010, Turkey 
voted “yes” in a referendum to a package 
of amendments by a wide margin (58 per-
cent yes; 42 percent no) with a high level 
of participation (77.5 percent) despite 
the pro-Kurdish Peace and Democracy 
Party’s (BDP) boycott. The amendments 
were designed to restrict the power of 
the military and the judicial bureaucracy 
in Turkey that originated from the 1982 
junta-made Turkish constitution. The 
immediate political consequence of the 

referendum will be a serious relaxation 
of domestic political tensions, which have 
been undergirded for over 50 years by the 
one constant in Turkish politics: the ever 
present threat of military coup.

Referendum results will affect Turkish do-
mestic politics and Turkish foreign policy 
in fundamental ways. Domestically, the 
results will bolster democratic reforms 
by preventing the judicial bureaucracy’s 
ability to play an obstructionist role. 
Moreover, the referendum was a de facto 

If the current government can deliver on its promise to continue and increase 
the democratic reform process, we can expect Turkey’s accession talks with 
the EU to gain momentum

NUH YILMAZ
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conditional vote of confidence for the rul-
ing AK Party’s foreign policy given the 
recent difficult months Turkish foreign 
policy has had to face. The results will be 
interpreted as moral and political support 
for the government’s “zero-problem with 
neighbors” policy.

The referendum ultimately has to be 
viewed within the lens of Turkey’s long 
battle against military rule. Indeed, mod-
ern Republican Turkish history is rife 
with successful military coups, includ-
ing those in 1960, 1971, and 1980 (it was 
the latter coup which gave birth to the 
current constitution). Add to these the 
so-called “post-modern coup” of 1997 
and the failed “e-coup” attempt in 2007, 
and one begins to understand that the 
possibility of a coup d’etat has been the 
specter of Turkish politics, laying in wait 
behind the scene and haunting political 
figures for decades. With the passage of 
the new constitutional amendments, the 
rule of law will have to be respected by all 
members of Turkish society, including the 
military.

Of singular importance to a democratic 
Turkey is the ability to now carry forth 
with a reckoning of its past through the 
full range of the law (i.e. trials) -- some-
thing that was impossible with the hith-
erto assured immunity for those who 
enacted the 1980 coup. A dark chapter in 
Turkish history can now be closed and a 
brighter more democratic future awaits it. 
In the long-run, the strength of Turkey’s 
political institutions and the latitude of 
Turkey’s civilian leaders to legislate and 
govern will be increased.

Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan’s 
track record for dealing with the pres-
sure of military elites shows that a strong 
civilian political leader can do away with 
the threat of a coup. However, with this 
vote, the strength of political leadership 

vis-à-vis the traditional state elites will 
not be restricted to Erdogan’s personal 
charisma. Instead, by eliminating the 
supremacy of military and civilian bu-
reaucratic power over Turkish domestic 
and foreign policy, these amendments 
will give legal and structural guarantees 
to political figures, transforming Erdo-
gan’s personal success against state elites 
into an institutional characteristic of the 
Turkish political system.

The next step is the establishment of a 
new democratic constitution as promised 
by Erdogan. Up until now, substantive 
changes in the constitution have not been 
possible because of the highly politicized 
structure of the Constitutional Court. 
By changing the structure of the Consti-
tutional Court, Sunday’s vote will allow 
Turks to draft a new constitution after 
the 2011 elections. Sunday’s vote paves 
the way for (if not guarantees) a civilian 
constitution in Turkey for the first time in 
50 years.

A crucial, but often neglected, aspect of 
the constitutional debate has been the 
use of the referendum itself -- which 
has proven to be an important vehicle 

By eliminating the supremacy 
of military and civilian bureau-
cratic power over Turkish do-
mestic and foreign policy, these 
amendments will give legal and 
structural guarantees to political 
figures, transforming Erdogan’s 
personal success against state 
elites into an institutional char-
acteristic of the Turkish political 
system.”
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for structural democratic change in the 
Turkish political system under Erdogan’s 
guidance. Back in 2007, after the e-mem-
orandum by the military, which aimed 
to prevent then-Foreign Minister Abdul-
lah Gul from acceding to the Presidency, 
Erdogan rejected the will of the military 
elites, challenged them, and called for an 
early election. After the election, Erdogan 
solved the impasse over the presidential 
election process by putting to a referen-
dum the disagreement between his party 
and the state elites.

Referendum’s had been used before in 
Turkish politics, but never to so directly 
challenge the will of traditional state 
elites. It was Ergodan’s savvy politicking 
in shepherding the general public mood 
through referendum that allowed him 
to so effectively assert his party’s aspira-
tions. The result was impressive: Gül be-
came president. In 2008, when Erdogan’s 
party came close to being shut down due 
to a closure case opened by the judicial 
bureaucracy, Erdogan resorted to the 
same method: referendum. Sunday’s vote 
proved that this method is one of the most 
effective, legitimate, and creative methods 
to change political dynamics in Turkey.

On the international scene, in the last six 
months, Turkish foreign policy and U.S.-
Turkey relations experienced difficult 
times. The current political leadership has 
been under pressure from multiple inter-
national actors. Sometimes, this pressure 
was felt inside the country, as the integ-
rity of AK Party’s proactive foreign policy 
framework was brought into question. 
One example of this was the critique by 
the main opposition leader Kemal Kilicd-
aroglu on an Israeli TV Channel. The ref-
erendum results, giving a de facto stron-
ger mandate to the AK Party’s leadership 
for the rest of its term, display the public 
support for the AK Party’s foreign policy.

The referendum’s result is likely to end 
discussions in Washington over the direc-
tion of Turkish foreign policy. The con-
stitutional amendments were prepared 
in line with EU integration measures and 
they represent structural changes open-
ing the way for accelerated EU reforms. 
If the current government can deliver on 
its promise to continue and increase the 
democratic reform process, we can expect 
Turkey’s accession talks with the EU to 
gain momentum. Accordingly, the talk of 
Turkey’s “axis shift” should subside in the 
long run as an important consequence of 
this referendum.

Overall, the referendum will make Tur-
key a more democratic and open society 
through the implementation of demo-
cratic reforms. Most importantly, it will 
make it clear that Turkey will be governed 
by civilian political leaders. Now, instead 
of delving into vicious ideological discus-
sions of the ghosts of Turkey’s past, it is 
time to watch how democratic changes 
are implemented and a new constitution 
is drafted to establish the rule of law 

Mideast Foreign Policy, 15 Eylül 2010 
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SETA YORUM

Türkiye mi Bölünüyor, 
Milliyetçiler mi? 

Referandumun en çok etkilediği partile-
rin başında gelen MHP’de bazı yönetici-
lerin yaptığı açıklamalar, hareketin ka-
dim problemlerini bir kez daha su yü-
züne çıkardı. MHP bir kez daha ‘sivil 
milliyetçilik-devletçi milliyetçilik’ ikilemi 
ile karşı karşıya. Parti yönetimi ‘Türkeş’in 
mezarı, MHP’nin tasfiyesi, milliyetçile-
rin operasyonu’ etrafında yaptıkları açık-
lamalarıyla tartışmanın istikametini de-
ğiştirmek istese de, yaşanan temel sorun 
milliyetçiliğin hüviyeti ve karakteri ile il-
gilidir. Milliyetçi hareketin tarihinde gö-
rülmemiş biçimde geleneksel tabandan 

yükselen ‘değişim ve demokratikleşme’ 
talebi parti yönetimini zora sokmuş du-
rumda. Yönetim bu talepleri ‘uzaktan ku-
mandalı’ yönlendirmeler olarak nitelen-
dirse de ‘kadim tabanın’ sosyolojik oku-
ması bunun aksini söylüyor. MHP yöne-
timi son gelişmeleri komplocu bir yakla-
şımla ‘okyanus ötesinin’ azmettirmesi ola-
rak değerlendirse de, hareket hiç olmadı-
ğı kadar tarihi bir yol ayrımında. 1999 se-
çimlerinden bu yana süren seçmen kayışı, 
partiyi siyaset değiştirmeye zorluyor. Mil-
liyetçilerin ‘yeni MHP ile kadim MHP’ 
arasında bir tercihe zorlanması parti yö-

MHP, birbiriyle yüz seksen derece zıt, iki psikoloji arasında. Bir yandan hayallerini impara-
torluk dönemine kadar götüren ve dünyaya ‘nizam’ vermek isteyen bir fikriyat, diğer yandan 
tüm gelişmeleri ‘bölünme, tasfiye, yıkım’ kelimeleriyle izah etmeye çalışan bir hareket.

HÜSEYİN YAYMAN
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netiminin irrasyonel siyasetinin bir sonu-
cudur. ‘Değişerek, gelişen’ bir siyasi gele-
nekten gelen milliyetçilerin içine girdik-
leri entelektüel çoraklık, milliyetçi siya-
seti doğrudan etkiliyor. Esas ustalığın bu 
eğilimleri bir siyasi terkibe dönüştürecek 
derin akılda yattığı görülüyor. Parti yöne-
timi bu siyaset ustalığını göstermek yeri-
ne, hareket için bedel ödemiş eski ‘kesin 
inançlılarını’ dahi küstürüyor.

MHP ‘akıl tutulması’ yaşıyor!

MHP’nin son yaptığı basın toplantısında 
bazı medya kuruluşlarına akreditasyon 
uygulaması, referandum sürecindeki yan-
lış stratejinin devam ettiğini ve partinin 
ciddi bir akıl tutulması yaşadığını gösteri-
yor. MHP yönetimi, uyguladığı ambargo 
ile mesajlarının tabanına ulaşmasını ken-
disi engelliyor. Orta Anadolu’da MHP’ye 
oy veren bir ailenin evine soktuğu gaze-
teyi veya seyrettiği televizyonu öngöre-
meyenler, kafalarındaki medya düzeniy-
le tabana ne kadar yabancılaştıklarını or-
taya koyuyorlar. Benzer bir durum Gülen 
Hareketi’yle ilgili alınan pozisyon için-
de geçerli. MHP seçmeninin önemli bir 
kısmının bu harekete sempatiyle baktığı 
göz önüne alındığında son dönemde ya-
pılan açıklamaların tabanda yarattığı tep-
ki daha iyi görülüyor. MHP yönetiminin, 
referandum ve sonrasındaki tartışmala-
rı indirgemeci bir yaklaşımla ‘okyanus 
ötesinin’ ajandasıyla açıklamaya çalışma-
sı neticelerin doğru okunmadığını göste-
riyor. Parti yönetimi, 2002 seçimleri ön-
cesinde ‘MHP’siz hükümet kurulmak is-
tendiği’ yönünde yurtdışından aldığı is-
tihbaratla koalisyon ortakları bir yana, 
kendi yöneticileriyle dahi istişare etme-
den erken seçim kararı almış ve baraj al-
tında kalmıştı. Partinin dün olduğu gibi 

‘duyumlarla, istihbarat bilgileriyle, komp-
lo teorileriyle’ vereceği karar, öngörülme-
yen yeni risklerin ortaya çıkmasına neden 
olacaktır. Bir yandan hayallerini impara-
torluk dönemine kadar götüren ve dün-
yaya ‘nizam’ vermek isteyen bir fikriyat, 
diğer yandan tüm gelişmeleri ‘bölünme, 
tasfiye, yıkım’ kelimeleriyle izah etmeye 
çalışan bir hareket… Birbiriyle yüz seksen 
derece zıt, iki psikoloji… MHP yönetimi, 
Türkiye’nin yaşadığı tüm olayları ‘Birleşik 
Devletler’ müdahalesiyle izah etmeye ça-
lışırken paradoksal biçimde topluma ‘öğ-
renilmiş çaresizlik’ propagandası yapıyor. 
Bu örtülü propaganda başta MHP tabanı 
olmak üzere topyekûn toplumun kendine 
olan özgüvenini ortadan kaldırıyor.

MHP köklerinden kopuyor…

Milliyetçi fikriyatın bilge ismi Nevzat 
Kösoğlu’nun geçen yıl verdiği bir müla-
katta dile getirdiği görüşler partinin yaşa-
dığı ufuk kırılmasını açık biçimde ortaya 
koyuyor: “Parçalanma-bölünme, çökün-
tü halindeki devletlerin, milletlerin prob-
lemleridir. Türkiye’nin neresi çöküyor Al-
lah aşkına? Türkiye dünya devleti olmaya 

MHP son açıklamalarıyla seç-
menden oy isteyen bir parti gibi 
değil, ideolojik bir fraksiyon gibi 
davranıyor. Tarihine, köklerine, 
entelektüellerine ve hepsinden 
önemlisi tabanına bu denli ya-
bancılaşan bir hareketin, takipçi-
lerinin ruh dünyasındaki ‘Büyük 
Türkiye’yi kurması mümkün ola-
bilir mi?”

“  
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doğru gidiyor.” Hareketin yaşayan önem-
li ideologlarından ‘kadim MHP’li Kösoğ-
lu, Türkiye’nin dünya devleti olmaya doğ-
ru yürüdüğünü söylerken, MHP yöneti-
mi en son hazırladığı referandum kitapçı-
ğında ülkenin bölünmeye sürüklendiğini 
söylüyor. Devlet aklının ideolojik dönü-
şüm yaşadığı bir dönemde MHP, bu deği-
şimi göremiyor ve ‘devletten çok devletçi’ 
bir pozisyon alıyor. Kösoğlu, hareketin ak 
saçlısı olarak “Türk milletinin tarihî sar-
kacı yukarı dönmüştür. Artık kimse dur-

Milliyetçi hareketin tarihinde gö-
rülmemiş biçimde geleneksel ta-
bandan yükselen ‘değişim ve 
demokratikleşme’ talebi parti yö-
netimini zora sokmuş durumda. 
Yönetim bu talepleri ‘uzaktan 
kumandalı’ yönlendirmeler ola-
rak nitelendirse de ‘kadim taba-
nın’ sosyolojik okuması bunun 
aksini söylüyor.”

“  

duramaz, geri çeviremez. Türkiye büyük 
devlet olma yolundadır. Bunu görmek la-
zım...” derken bazı ‘yeni’ MHP’liler ül-
kenin ‘karanlık bir geleceğe’ yelken açtı-
ğını söylüyorlar. MHP ona ruh ve heye-
can veren geleneksel tabanına yabancılaş-
tığı gibi, kendisine istikamet ve ufuk ve-
ren bilgelerinden de kopuyor. MHP yöne-
timi yaşadığı örgütsel ve ideolojik körlü-
ğün tesiriyle hareketin öncülerini dinle-
mediği gibi ülkenin sosyolojisini de oku-
yamıyor.Milliyetçi entelektüellerin eleşti-
rileri karşısında parti yönetiminin yaptı-
ğı açıklamalar daha çok CHP yöneticile-
rinin yaptığı açıklamalara benziyor. ‘Dağ 
ve serçe’ metaforu üzerinden yapılan de-
ğerlendirmeler, parti içinde ‘halka rağ-
men, halkçı ve jakoben’ bir yaklaşımın 
kök saldığını gösteriyor. Mümtaz’er Ho-
canın dediği gibi MHP son açıklamala-
rıyla seçmenden oy isteyen bir parti gibi 
değil, ideolojik bir fraksiyon gibi davranı-
yor. Tarihine, köklerine, entelektüellerine 
ve hepsinden önemlisi tabanına bu denli 
yabancılaşan bir hareketin, takipçilerinin 
ruh dünyasındaki ‘Büyük Türkiye’yi kur-
ması mümkün olabilir mi? 

Sabah, 25 Eylül 2010
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The Constitutional Referendum and Future of 
Turkish Politics 
SETA’nın 22.09.2010 tarihinde düzenlemiş olduğu 
“The Constitutional Referendum and Future of 
Turkish Politics” başlıklı panele Taha Özhan (SETA 
Genel Koordinatörü) oturum başkanlığı yapmış, 
İhsan Dağı (ODTÜ) ve Ertan Aydın (Pollmark)
konuşmacı olarak katılmışlardır.
Panelin açılışında Taha Özhan, Türkiye’nin 
bugüne kadar dört Anayasa tecrübesi geçirdiğini 
(1921, 1924, 1961 ve 1982) ve özellikle 82 
Anayasası’nın birçok kez değiştirilmiş olmasına 
karşın hala Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap 
vermekten uzak ve devleti merkeze alan bir yapıda olduğunu anlattı. Özhan, bu bakımdan 12 Eylül 
2010 günü gerçekleştirilen ve %58 Evet oy oranıyla kabul edilen düzenlemelerin son derece önemli 
olduğuna ve gelişen/dönüşen yeni Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir Anayasa için 
hayati bir adım olduğuna işaret etti. Bu bağlamda uluslararası medyanın artık “AK Parti ne zaman 
kaybedecek?” türünden şüpheci yaklaşımları terk etmesi gerektiğine vurgu yapan Özhan, önemli 
olanın Türkiye’nin istikameti olduğunu söyledi. Özhan, toplumun büyük kesiminin özgürlükçü ve 
sivil bir Anayasa talebi olduğunun net olarak görüldüğü bu referandumun Türkiye’nin önünü açan 
bir nitelik taşıdığına da vurgu yaptı.
İlk konuşmacı olarak sözü alan İhsan Dağı’nın odak noktası, Türkiye’deki değişim talebini en iyi 
okuyan siyasi hareketin AK Parti olduğu ve 8 yıldır iktidarda olmasına karşın bu değişimi hala 
okuyabilmesinin bu parti için bir başarı olduğu vurgusuydu. %58’in AK Parti için bir “açık çek” 
olmadığını söyleyen Dağı, yanlış adımların atılması durumunda kaybedilecek olan önemli bir oy 
oranının, sivil ve demokratik bir Anayasa doğrultusunda atılacak doğru adımlarla AK Parti’nin oy 
potansiyeli haline gelebileceğini de savundu. Dolayısıyla 2011 seçimlerinin anahtarı şu anda AK 
Parti’nin elindedir ve doğru adımları atması halinde AK Parti’nin oyunu bir önceki seçimlere göre 
artırarak 2011 seçimlerini kazanması sürpriz olmayacaktır. Referandum sürecinde liberal-demokrat-
muhafazakârlardan oluşan ve hatta birçok sol kesimin de destek verdiği bir Evet cephesi, öte 
yandan seküler-ulusalcı kesimlerin oluşturduğu bir Hayır cephesi ortaya çıktı. Bu farklılaşmanın 
yansımaları devam eder ve 2011 seçimlerini de AK Parti tek başına kazanırsa o zaman CHP için de 
MHP için de önemli değişimlerin önü açılabilir. Referandum öncesinde Hayır bloku içindekiler, AK 
Parti’nin Anayasa’yı değiştiremeyeceğini savunuyorlardı; referandum sonucu şunu gösterdi: AK Parti 
istemeden bir Anayasa değişikliği yapılamaz. AK Parti bu noktaya toplumsal taleplerin bütününe 
cevap verme iddiasıyla ulaştı; CHP, MHP ve BDP ise daha çok tek-meseleye odaklanmış partiler olarak 
sadece belli kesimlerden oy alan bir yapı ile referanduma girdiler. Ancak toplum vizyon sahibi ve 
projeleri olan siyasi harekete oy vermeyi tercih ediyor; buna karşın diğer ana partiler sadece bir 
şeyleri “savunma” pozisyonunda kalıyorlar.
Ertan Aydın ise referandum sonuçlarının daha çok sosyolojik arka planını tartışmaya açan analizler 
yaptı. AK Parti çatısı altında adeta “sessiz bir devrim” yaşandığını savunan Aydın, belki de yarım 
kalmış Cumhuriyet projesinin liberal, demokratik ve muhafazakâr değerleri bir arada savunan bir 
parti eliyle tamamlanabileceğini ifade etti. Bu bakımdan Türkiye’nin “bölündüğü” yönünde koparılan 
fırtınaların sahici olmadığına işaret eden Aydın, tam tersine bu sürecin başarılı olması halinde 
gerçekten tam demokratik, sivil ve özgürlükçü bir Cumhuriyet’in mümkün olabileceğini söyledi. 
Pollmark’taki kamuoyu araştırmalarıyla bilinen Aydın, son olarak bu referandum sonuçlarından yola 
çıkarak 2011 seçimlerine ilişkin öngörülerini de dinleyicilerle paylaştı. Buna göre 2011 seçimlerinde 
AK Parti’nin %50’ye yakın, CHP’nin %30’a yakın, MHP’nin %10 civarında ve BDP’nin de 20 milletvekili 
çıkaracak ölçüde oy alabileceğini söyleyen Aydın, seçime kadar (örneğin Demokratik Açılım ile ilgili) 
istisnai bir durumun olması halinde bu oranların artı veya eksi yönde etkileneceğini de ekledi.
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pkk’nın eylemsizlik kararı
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10 Referandumun sürecinin ardından gündemi, PKK’nın eylemsizlik kararının süresinin bit-
mesi doldurdu. 13 Ağustos’ta 20 Eylül’e kadar eylemsizlik kararı aldığını açıklayan PKK, re-
ferandum sonrasında eylemsizlik kararını önce 1 hafta, daha sonra 30 Eylül’de başka bir 
açıklama ile bir ay daha uzattığını açıkladı. Kürt sorununda ortaya çıkan olumlu havanın 
taraflar arasında siyasi diyalogla çözüme giden yolu açması bekleniyor.

SETA YORUM

Türkiye’nin Bir Kürt 
Siyaseti Var mı? 
Kürtçe konuşmayı yasaklayan Kenan Evren, 2007’de Fikret Bila’ya verdiği 
mülakatta, “Bölgede çalışacak kamu görevlilerinin halka daha iyi hizmet vere-
bilmeleri için Kürtçe bilmeleri gerektiğini” söyleyebildi.

HÜSEYİN YAYMAN

Sun Tzu: “Stratejisi olmayan taktikler, boşa 
atılmış adımlardır”

Türkiye gündeminin değişmez maddele-
rinden biri Kürt meselesi. Yaklaşık yüzyıl-
dır tartışılmasına rağmen, henüz bir çö-
züm formülünün bulunamamış olma-
sı, problemi “sürdürülebilir ve yönetilebi-
lir” olmaktan çıkarıyor. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında ortaya çıkan isyanlar bir yana 
Kürdistan İşçi Partisi’nin başlattığı 29. is-

yan, 32. yılını doldururken, Kürt meselesi 
de metamorfoza uğrayarak hızla bir “öteki” 
sorununa dönüşüyor. Kürt meselesi, uzun 
süre “devletin yarattığı” bir sorun olarak 
tanımlanırken problemin doğru yönetile-
memesi ve makul bir çözümün bulunama-
ması, sorunu “toplumsal” bir mesele hali-
ne getirdi. Türkiye, çözümü erteledikçe ya-
pılan düzenlemelerin etkisi azalıyor, zama-
nında atılmayan adımlar sorunun daha da 
derinleşmesine neden oluyor.
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Türkiye’nin bir Kürt siyasetinin olup olma-
dığı sorusunun farklı cevapları var. Cum-
huriyetin kuruluşundan itibaren devlet, 
Kürt meselesiyle karşı karşıya kaldı ve he-
men her dönemde konu ülke gündeminin 
değişmez maddesi oldu. Bu yönüyle, dev-
letin Kürt meselesine ilişkin yoğun bir me-
sai harcadığı ve problemin farkında oldu-
ğu muhakkak. Ancak devletin bu mese-
lede harcadığı mesainin, bir siyasete veya 
herhangi bir stratejiye dayandığını söyle-
mek zor.
Türkiye, yaklaşık yüzyıldır bu problemle 
karşı karşıya olmasına rağmen diğer sorun 
alanlarında olduğu gibi bu meselede de 
“ikna edici, rasyonel ve kapsayıcı” bir si-
yaseti kuramadı. Bu bağlamda referandum 
oylamasında “boykot”un kısmen de olsa 
uygulanmasının ne gibi sonuçlar doğura-
cağı ve bundan sonra ne yapılması gerekti-
ği hususunda herhangi bir konsensus yok. 
Türkiye için asıl sorun, tam da bu noktada 
ortaya çıkıyor. Türkiye’nin bir Kürt siyase-
tinin olmaması, PKK’nın yarattığı sorun-
lardan çok daha büyük bedeller ödetiyor.

Sorun çözme yeteneği
Kürt meselesi çoğunlukla güvenlik bü-
rokrasisine havale edilirken, istisnalar ha-
riç, siyaset kurumu inisiyatif almaktan ka-
çındı. Kürt meselesinin çözümü, dolay-
lı olarak Türkiye’nin sorun çözme yetene-
ğiyle de ilgili. Mevcut politik kültür ve ör-
gütlenme yapısı, Türkiye’nin “sorun çözme 
yeteneğini” kaybetmesine sebep oldu. Cari 
problemlerin “indirgemeci, dar ve sosyo-
lojik gerçeklikten” kopuk biçimde ele alın-
ması, çözümlerin “kalıcı ve sahici” olması-
na mani oluyor. Mevcut yönetim ideoloji-
si, Kürt meselesi gibi zor bir meseleyi çöze-
mediği gibi politik olmayan daha basit so-
runları da çözemiyor.
1925’te ilan edilen “Şark Islahat Planı”ndan, 
“demokratik açılım” projesine hazırlanan 
tüm çalışmalar bir bütün olarak irdelen-
diğinde, devletin Kürt meselesi karşısın-
da yekpare bir siyasetinin olmadığı görü-
lüyor. Devletin bir Kürt siyaseti olmadığı 
gibi, görece daha basit bir sorun olan te-
rör konusunda da herhangi stratejisi yok. 

e y l ü l  1 0
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Bu meselede tutarlı, ikna edici, hükümet-
lere göre değişmeyen, güvenlik tedbirleri-
ni kapsadığı kadar insan haklarını ve hür-
riyetlerini de kapsayan bir çözüm planı ol-
maması, sorunun toplumsallaşmasını hız-
landıran ve ülkenin kırılganlık katsayısını 
artıran bir etki yapıyor.
Devletin Kürt siyaseti, “günlük olaylara, 
zamana, uluslararası dinamiklere ve özel-
likle de şahıslara” bağlı olarak değişen bir 
“yapboz” siyasetine dayanıyor. Bu siyase-
tin bizatihi kendisi, zaman içinde daha bü-
yük bir soruna dönüştü. Problemi tanım-
lamada yapılan yanlışlar, çözüm konusun-
da da devam etti, kişisel yaklaşımlar genel 
siyasetin önüne geçti. Devletin bir siyase-
tinin olmaması, bölgede görev yapan ki-
şilerin daha fazla inisiyatif kullanmasına 
ve kişisel özelliklerin öne çıkmasına sebep 
oldu. Kişi, iyi vasıflara sahipse yaklaşım-
ları da olumlu oluyor ve sorun daha ma-
kul düzeye çekiliyor, problemli bir kişiliğe 
ve sert bir mizaca sahipse yaklaşımı olum-
suzlaşıyor.
Olayları tahlil edemeyen, nedenlerini kav-
rayamayan, sosyolojik referanslarını göre-
meyen anlayış, günübirlik çözümlerle so-
runu çözdüğünü sanırken, çok daha büyük 
sorunların çıkmasına neden oldu. Mevzi 
düşünen ve her defasında örgütün günde-
minin arkasında kalan devlet, yaşadığı gel-
gitlere bağlı olarak “demokrasi-güvenlik” 
tahterevallisinde denge kurmaya çalışı-
yor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki “inkâr-
asimilasyon” siyaseti yerini, 1990’larda “ta-
nımaya” bırakırken, tanımanın hukuki ve 
siyasi altyapısının oluşturulamaması, pra-
tiğin teoriyi aşmasına neden oldu.

Çözümsüzlük ve şiddet
Devlet, muhtemel gelişmeleri öngörerek 
uzun vadeli bir strateji belirlemekten çok, 
kısa vadeli ve hadiselerin arkasından giden 
bir siyaset güttü. Bu durum en çok Kürdis-

tan İşçi Partisi’nin işine yaradı ve şidde-
tin bir hak arama yöntemi haline gelme-
sine zemin hazırladı. İsmet İmset’in daha 
1990’ların başında isabetle belirttiği “Kürt 
politikasından yoksun Ankara’yı şidde-
te zorlayan PKK, bu sayede ciddi bir halk 
desteği sağlamıştır” ifadesi, yaşanan açma-
zı net biçimde ortaya koyuyor. Çözümün 
ötelenmesi, paradoksal olarak resmi tezle-
rin zayıflamasına, ileri sürülen taleplerin 
artmasına ve örgüte verilen toplumsal des-
teğinin yükselmesine yol açtı.
Mevcut siyasetsizlik aynı kişilerin, farklı 
zamanlarda, farklı tezler ileri sürmesine de 
neden olabiliyor. Bu anlamda siyasetçilerin 
ve bölgede görev yapan bürokratların, gö-
rev başındaki düşünceleriyle görevden ay-
rıldıktan sonraki görüşleri arasında önem-
li farklar ortaya çıkabiliyor. Görev başın-
da daha sert tedbirlerden yana olan ve res-
mi tezleri savunan bu aktörler, görevle-
ri sona erdikten sonra daha serinkanlı ve 
daha sivil bir yaklaşım içine giriyor. Devle-
tin, Kürt meselesi karşısında “tutarlı, ikna 
edici ve uygulanabilir” bir çözüm planına 
sahip olmaması, döngüsel bir “eylemsizlik- 
şiddet-eylemsizlik” sürecinin tekrar etme-
sine neden oldu. Bugün de aynen bu man-
zara yaşanıyor.
Kürtçe konuşmayı yasaklayan Kenan Ev-
ren, 2007’de Fikret Bila’ya verdiği mülakat-
ta, “Bölgede çalışacak kamu görevlilerinin 
halka daha iyi hizmet verebilmeleri için 
Kürtçe bilmeleri gerektiğini” söyleyebildi. 
Benzeri örnekleri emekli askerlerin itiraf-
larında görmek mümkün. Evren, 12 Eylül 
sonrasında yaptıklarına tamamen zıt gö-
rüşleri, bugün rahatlıkla dile getirebiliyor. 
Kenan Evren, bu sözlerini geçmişte söyle-
miş olsaydı belki hâlâ dağlarda gezen bazı 
isyancılar olacaktı, fakat Türkiye’nin bu-
günkü düzeyde bir Kürt meselesi asla ol-
mayacaktı.
Ülkenin	 en	 temel	meselesi	 karşısında	 as-
gari bir dil ve tavır birlikteliğinin olma-
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ması sorunun kendisinden daha büyük bir 
probleme neden oldu. Türkiye’nin soru-
nu teşhiste yaptığı yanlışlar, hadiselerin eş-
güdümünde yaşanan sıkıntılar, problemin 
sahipsiz kalmasına sebep oldu. Devlet, so-
run karşısında genel bir körlük içine girdi 

ve zamanında atması gereken adımları at-
madı. Bu durum Kürdistan İşçi Partisi’nin 
halk üzerinde etkinliğini pekiştiren ve le-
gal siyaseti ipotek altına alan bir sonuç ya-
rattı 

Radikal İki, 19 Eylül 2010

p k k ’n ı n  e y l e m s i z l i k  ka ra r ı



542

e y l ü l  1 0

SETA YORUM

Ateşkes Taktik mi, 
Taahhüt mü? 

PKK şimdiye kadar altı kez tek taraf-
lı ateşkes ilan ettiğini söylese de kamuo-
yu daha çok 1993, 1995 ve 1998 ateşkes-
lerini biliyor. PKK’nın geçen hafta ilan et-
tiği yedinci ateşkes, gözlerin yeniden ör-
güte çevrilmesine neden oldu. İlk ateş-
kesin Bingöl’de 33 erin hayatını kaybet-
mesiyle sonlanması ve şimdiye kadar 
ilan edilen tüm ateşkeslerin daha büyük 
bir şiddet dalgasına kapı açması, niyetle-
rin sorgulanmasına yol açsa da kamuo-
yunda önemli bir beklenti oluştu. Kürt-
ler, “düşük yoğunluklu çatışma” dönemi-
ne yeniden dönmek istemezken, toplum 

PKK’nın ilan ettiği geçici eylemsizliğinin, 
kalıcı barışa evrilmesini temenni ediyor.

Örgütün önce ateşkes ilan edip bir süre 
sonra tekrar şiddete başvurması, ateşkes 
dönemlerini kısa tutması, alınan kara-
rın ilkesel bir karar değil konjonktürel ol-
ması, ateşkes ilanındaki amacın taktik bir 
adım mı, yoksa nihai barışı temin edecek 
bir taahhüt mü olduğu sorularının sorul-
masına yol açıyor. Devlet, örgütün silah 
bırakması durumunda bu kadrolara ne 
yapacağına, örgütse devletin bu meseleyi 
demokratik yollardan çözme kararı karşı-
sında nasıl bir muhataplık geliştireceğine 

PKK, devletin bir Kürt siyaseti ve terörle mücadele stratejisi olmamasını kullanarak her 
ateşkes ilanından farklı bir kazanım elde etti. Devlet ise partiler üstü bir siyaseti olmadı-
ğından PKK’nın manevraları karşısında ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremedi.

HÜSEYİN YAYMAN
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karar veremediğinden, bugüne kadar tüm 
ateşkes girişimleri sonuçsuz kaldı.

PKK’nın silah bırakmayla ilgili ilk ciddi 
teşebbüsü, Mart 1993’te Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın başlattığı inisiyatifti. Daha 
çok Özal’ın kişisel çabalarıyla yürüttüğü 
1993 süreci, ilk defa sorunun çözümün-
de diyalog kapısını araladı ve şiddet dı-
şında bir ihtimalin de olduğunu gösterdi. 
İlk ateşkes profesyonelce hazırlanmış bir 
provokasyonla engellenirken, toplum bir 
korku tüneline sokularak sorunun çözü-
münde şiddet dışında bir yöntemin olma-
dığı zihinlere yerleştirildi.

13 Mart 1993’te Celal Talabani aracılı-
ğıyla başlayan ilk görüşmeler Abdullah 
Öcalan’ın Ankara’ya sunduğu altı mad-
delik bir çözüm planıyla somutlaşırken, 
barış için ilk defa bir umut ışığı doğdu. 
Abdullah Öcalan, Celal Talabani aracı-
lığıyla Türkiye kamuoyuna ilettiği mek-
tubunda şu taahhütlerde bulunuyordu: 
“Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü ka-
bul ediyorum. Sorunların şiddet ve savaş 
yerine siyaset yoluyla çözülmesini kabul 
ediyorum. Kürtlerle Türkler arasında bir 
diyalog kurulmasına fırsat tanımak için 
silahlı eylemi durduruyorum. Beni mu-
hatap almanız şart değil, TBMM’de bulu-
nan Kürt milletvekilleriyle görüşülebilir.”

Öcalan’ın bu taahhütlerine karşı Türki-
ye devletinden talepleri şunlardı: “Genel 
af ilan edilmesi, Kürt kimliğinin tanın-
ması ve anayasal güvence altına alınma-
sı, özgür tartışma ortamının sağlanması, 
OHAL’in kaldırılması, Kürtlerin siyasal 
haklarını kullanabilecekleri yasal düzen-
lemelerin yapılması, operasyonların dur-
durulması.”

Öcalan’ın taahhütlerini yerine getirme-
de devletin tavrını görme ve ona göre 

adım atma isteği, devlet tarafından pazar-
lık, oyalama ve taktik olarak algılanırken, 
karşılıklı şüpheler süreci dramatik biçim-
de sonlandırdı. 1993 ateşkesi bir anlam-
da devletin bu meseleyi sadece güvenlik 
tedbirleriyle çözemeyeceğinin zımni ka-
bulü yanında problemin demokratik yol-
lardan çözümü konusunda yeni bir süreci 
de başlatıyordu.

Bingöl ipoteği!

PKK tarafından ilan edilen ateşkesin Bin-
göl yakınlarında 33 erin kurşuna dizil-
mesiyle sonlanması, toplumda travmatik 
bir etki yarattı ve problemin en sert gü-
venlik tedbirleriyle çözülmesi konusun-
da hukuki/siyasi meşruiyet zemini hazır-
ladı. MGK af konusunu tartışırken, Bin-
göl yolunda kurulan pusu, barış umutla-
rının başka bahara ertelenmesine neden 
oldu. Bingöl olayı sadece ateşkesi sonlan-
dıran bir eylem olmakla kalmadı, aynı za-
manda hem PKK ile mücadelede hem de 
Kürt meselesinin çözümünde önemli bir 
milat oldu.

Ateşkesin son bulması PKK ile mücadele-
de sert önlemlerin alınmasını hızlandırır-
ken, Kürt meselesindeki çelişkilerin de-
rinleşmesine yol açtı. Yeni süreç, yaşanan 
problemi devletin yarattığı bir sorun alanı 
olmaktan çıkarıp toplumsal bir sorun ha-
line getirdi. Böylece Kürt sorununun de-
mokratik yollardan çözümü için oluşan 
tarihsel fırsat kaçırıldı. Türkiye, federas-
yon tartışmaları yaparken, bir anda yeni 
bir şiddet sarmalına tutuldu ve yükselen 
terör ülkeyi esir aldı.

Yeni eylemlilik dönemi hem Kürt soru-
nunun demokratik yollardan çözümünü 
hem de demokratikleşme adımlarını ya-
vaşlattı. Bu dönemde köylerin boşaltılma-
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sı, ayrım gözetmeksizin halkın hedef tah-
tasına konulması, faili meçhul cinayetle-
rin yaygınlaşması, gazetecilerin öldürül-
mesi gibi dramatik olaylar yaşandı. PKK, 
çatışmalar üzerinden siyaseti ipotek altı-
na alırken, askerin sivil siyaset üzerindeki 
etkisi daha da arttı. Özetle, tek taraflı ilan 
edilen ateşkesin son bulması hem devlet, 
hem Kürtler için çok daha büyük sorun-
ların yaşanmasına neden oldu.

24 Aralık 1995 genel seçimleri önce-
sinde devlet, büyük bir kuvvetle Çelik 
Harekâtına hazırlanırken, Öcalan ikinci 
kez ateşkes ilan etti. Ancak ilk ateşkes sü-
recine nazaran devlet bu defa örgütten ge-
len tüm çağrılara kulaklarını tıkayıp ken-
di ajandasından vazgeçmedi. İlk ateşkes-
te dolaylı da olsa muhataplık sorunu ya-
şamayan PKK, 1995’te devletin kararlı-
lığı karşısında daha mahkum bir pozis-
yondaydı.	 Üçüncü	 ateşkes	 ise	 Öcalan’ın	
Suriye’den ayrılması sürecinde ilan edildi. 
Ateşkes kararı örgüt üzerindeki baskıyı 
azaltmadı, bilakis artırdı. Öcalan’ın İmralı 
tecritiyle kısa süreli bir eylemsizlik döne-
mi yaşansa da devletin ne yapacağına ka-
rar vermemesi yeniden çatışmaların baş-
lamasına neden oldu.

Demokratik çözüme şans

PKK, bir yandan devleti masaya oturmaya 
zorlarken diğer taraftan da devletin masa-
ya oturma ihtimali karşısında onu provo-
ke etmek suretiyle barış sürecini sekteye 
uğrattı. Bu durum devletin, örgütün sa-
mimiyetini sorgulamasına ve iyi niyetin-
den şüphe duymasına neden oldu. Devlet 
ise örgütün masaya gelmemesi için elin-
den gelen her şeyi yaptı. İlan edilen ateş-
keslerin her defasında hüsranla sonuçlan-
ması, toplumda karamsarlık psikolojisini 
yükseltirken, barış umutlarının azalması-
na yol açtı.

İlan edilen ateşkeslerin devletin içinde 
varılan bir uzlaşmanın sonucunda değil 
de kişilerin veya örgütün aldığı münferit 
bir karar olarak algılanması, sonuç alın-
masını engelledi. PKK, devletin bir Kürt 
siyaseti ve terörle mücadele stratejisi ol-
mamasını kullanarak her ateşkes ilanın-
dan farklı bir kazanım elde etti. Devlet 
ise partiler üstü bir siyaseti olmadığından 
PKK’nın manevraları karşısında ne yap-
ması gerektiğine bir türlü karar veremedi 
ve olayları geriden izlemek zorunda kaldı.

Bu çerçevede devlet, örgütün tek taraflı 
ateşkes ilanlarını bütün zamanlarda şüp-
heyle karşılayıp bunu bir taktik hamle 
olarak gördü. Karşılıklı şüpheler ve birbi-
rini besleyen korkular, sorunun demokra-
tik yollardan çözümünü engelledi ve ül-
keye ağır bedeller ödetti/ödetmeye de-
vam ediyor. Bu bağlamda son eylemsiz-
lik kararının süresiz biçimde uzatılması 
ve demokratik çözüme yeniden şans ve-
rilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yeniden 
başlayacak çatışmalar Türkiye’yi hızlı bir 
ayrışmaya ve kamplaşmaya sürükleyecek-
tir 

Radikal İki, 29 Ağustos 2010

Örgütün önce ateşkes ilan edip 
bir süre sonra tekrar şiddete 
başvurması, ateşkes dönemleri-
ni kısa tutması, alınan kararın il-
kesel bir karar değil konjonktürel 
olması, ateşkes ilanındaki ama-
cın taktik bir adım mı, yoksa ni-
hai barışı temin edecek bir taah-
hüt mü olduğu sorularının sorul-
masına yol açıyor.”

“  
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SETA YORUM

Eylemsizlik Sonrası 
Senaryoları: PKK Ne 
Yapmak İstiyor? 

PKK’nın tek taraflı ve resmen ilan ettiği, 
güvenlik kuvvetlerinin ise fiilen uydukla-
rı eylemsizlik süreci, son anda uzatılırken 
nihai karar haftaya ertelendi.

Pazar günü Ankara’da toplanan sürpriz 
güvenlik zirvesinin ardından KCK tara-
fından uzatılan eylemsizlik süreci gözleri 
bir kez daha Abdullah Öcalan ve PKK’ya 
çevirdi. Güvenlik zirvesi sonrası yapılan 
yazılı açıklamada, terör meselesi ve ülke-
nin iç ve dış güvenliğinin ele alındığı ilan 

edilse de temel gündemin ‘eylemsizliğin 
sona ermesi’ olduğu muhakkak. Eylem-
sizliği son anda uzatan örgüt, bunu KCK 
tarafından kamuoyuna duyurarak devlete 
ve siyasete mesaj vermeye çalışıyor.

Kürt meselesi hakkında toplumsal farkın-
dalığın bu derece yükseldiği ve sorunun 
yönetilmesinin zorlaştığı bir dönemde 
‘Bundan sonra ne olacak?’ sorusu haya-
ti bir anlam ifade ediyor. Eylemsizlik de-
vam edecek mi, yoksa yeni bir şiddet dal-

Siyasal felsefesini ‘teoride ilkeli, pratikte esnek’ olarak tarif eden Öcalan, yap-
tığı taktik hamlelerle her defasında kendini öne çıkarıp, Kürt hareketi üzerin-
deki inisiyatifini güçlendiriyor.

HÜSEYİN YAYMAN
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gası mı yükselecek? Eylemsizliğin devam 
etmesinin veya şiddetin yeniden başla-
masının toplumsal/siyasal sonuçları ola-
cak mı? Eylemsizliğin kalıcı olması du-
rumunda belli ki fazla bir problem yaşan-
mayacak ve sorunun bir kez daha demok-
ratik yollardan çözümü denenecek. Aksi 
durumda ise sorun öngörülmedik biçim-
de büyüyecek ve tamamen kontrol edile-
mez hale gelecek. Bu anlamda haftaya er-
telenen karar her ne yönde olursa olsun 
hem Kürt meselesinin hem de Türkiye’nin 
geleceğini derinden etkileyecek.

Eylemsizliğin son bulması durumunda 
örgüt, silahlı güçleriyle dağda eylem yap-
makla kalmayacak aynı zamanda ilk kez 
1992 Nevruz’unda yaptığı gibi halkı cep-
heye sürme stratejisini hayata geçirmek 
isteyecektir. Örgüt yeni dönemde şehir 
yapılanmaları aracılığıyla halkı alanlara 
sürerek sivil itaatsizlik eylemlerine hız ve-
recektir. Öcalan, son dönemdeki görüşme 
notlarında bu türden eylemlerin yapılaca-
ğına dair ipuçları verirken, diğer taraftan 
ısrarla kendisinin aradan çekileceğini ve 
bu dönemin son şans olduğunu söylüyor. 
Öcalan’ın son dönemdeki açıklamaları-
nın kodları çözüldüğünde temel talebinin 
‘muhataplık’ olduğu açık biçimde görülü-
yor. Siyasal felsefesini ‘teoride ilkeli, pra-
tikte esnek’ olarak tarif eden Öcalan, yap-
tığı taktik hamlelerle her defasında ken-
dini öne çıkarıp, Kürt hareketi üzerinde-
ki inisiyatifini güçlendiriyor.

PKK, strateji ve taktik değişikliğine 
gidiyor...
Sandık boykotu ile başlayıp okul boykotu 
ile devam eden PKK’nın taktik değişikli-
ğinin ilk işaretleri Öcalan’ın görüşme not-
larının satır aralarında görülüyor. 1994 
yerel seçimlerine girmeyip seçimi boy-
kot eden DEP, o gün Kürtlerin sandığa 

gitmesine engel ol(a)mamıştı. Bugün ge-
linen noktada hareketin 1994’teki seçime 
katılmama tavrının ötesine geçip, tüm-
den seçimi boykot eder hale gelmesi, sağ-
lanan özgüvenin önemli bir göstergesidir. 
Okulların boykot edilmesi kararı yeni dö-
nemin ilk adımlarından birini oluşturu-
yor. Belli ki bu tür hamleler artarak de-
vam edecektir.

Kamuoyunun bir kısmı okul boykotuna 
katılımın düşük olduğunu ifade ederken, 
esas tartışılması gereken hususu gözden 
kaçırıyor. Burada tartışılması gereken te-
mel mesele, bu türden boykotlara katılı-
mın yüzdesi değil, bizatihi boykotun ken-
disi. Unutmamak lazım ki; PKK da 1991 
yılına kadar dağda duran birkaç yüz ki-
şiden ibaret bir örgüttü. I. Körfez Savaşı 
bölge dengelerini bir anda değiştirdiğinde 
PKK da kendisine hiç ummadığı bir hayat 
alanı buldu ve bir anda hem strateji hem 
de taktik değişikliğine gitti. Devlet bu tür-
den eylemlere toptan son verecek nihai 
adımı atmadığı sürece bu türden taktik 
hamleler devam edecektir.

p k k ’n ı n  e y l e m s i z l i k  ka ra r ı
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Türkiye, PKK’yı zamanında, nesnel kri-
terlerle tanımlayıp gerekli stratejiyi ta-
yin etmediği hatta örgütü ciddiye almadı-
ğı için büyük bedeller ödedi. Aynı hata-
lı yaklaşım aslında bugün de geçerli. Bu 
defa örgüt ciddiye alınıyor ancak örgütün 
sağladığı özgüven, kat ettiği sosyal mesa-
fe ve mücadele yönteminde yaptığı de-
ğişiklikler fazla görülmek ve kabullenil-
mek istenmiyor. Devletin bu siyasetsizliği 
ve ikircikli tavrı öncelikle Kürtleri iki ateş 
arasında bırakırken aynı zamanda ülke-
nin özgül ağırlığını yitirmesine yol açıyor.

DTP’nin kapatılması sürecinden başlaya-
rak Öcalan’ın, son dönemde verdiği tali-
matlarla liderliğini öne çıkarması ve ta-
ban üzerindeki nihai karar mercii haline 
gelmesi, kısa vadede çözüm için fırsatlar 
sunsa da uzun vadede faydadan çok za-
rar verebilir. Öcalan’ın, Ankara’nın deği-
şen aktörleri karşısında değişmeyen un-
sur olarak varlığını sürdürmesi, son on 
yıldır konu üzerine olabildiğince yoğun-
laşması, onu dikkate alınması gereken 
bir figür haline getiriyor. Ancak bu nok-
tada Öcalan’ın aktörlüğüne karşı toplum-
da oluşan aşırı duygu birikiminin kont-
rolsüz bir öfke olduğu gözden uzak tutul-
mamalıdır. Öcalan konusunda atılacak en 
küçük bir yanlış adım, öngörülmeyen so-
runlara yol açarak çözümsüzlük duvarını 
güçlendirebilir.

Bayramdan bir gün önce 9 militanın ha-
yatını kaybetmesi ve geçen hafta Hakkâri 
Geçitli köyünde meydana gelen zaman 
ayarlı provokasyonlar aslında yeni dö-
nemde olacakların işaretlerini veriyor. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın büyük 
gayretleriyle gündeme getirilen ilk ateş-
kesin Bingöl’de 33 erin şehit edilmesiy-
le son bulması ve sonraki dönemde içine 
girilen akıl tutulması ülkeye ağır bedel-
ler ödetirken, sorun yapısal bir nitelik ka-
zandı. Dün, karanlık eller tarafından sa-
bote edilen barış bugünkü kontrol edile-
mez şartları doğururken; bugün gerçek-
leştirilemeyecek bir eylemsizlik dünkün-
den çok daha büyük ve kalıcı sonuçlar do-
ğuracaktır.

Ankara’nın terörle mücadele stratejisi ol-
maması nedeniyle ilan edilen her eylem-
sizlik sonrasında örgüt daha büyük ka-
zanımlar sağlamış ve eylemlerine kaldığı 
yerden devam etmiştir. Ankara’nın geçen 
30 yıla rağmen ne yapacağına bir türlü ka-
rar verememesi, PKK’nın sempatizan hal-
kasını büyütmesine yol açmıştır. Devlet, 
örgütün elindeki silahı almak bir yana, 
elindeki silahı bırakmaması için elinden 
geleni yapmıştır. Peki PKK ve onun şe-
hir yapılanması konumunda olan KCK, 
her defasında bir süre sonra iptal ettikle-
ri tek taraflı eylemsizlikle ne yapmak is-
tiyorlar? Bu sorunun uzun ve bu yazının 
kapsamını aşan bir cevabı var. Ancak en 
yalın ifadesiyle PKK ve onun sivil unsur-
ları, bu türden taktik hamlelerle Abdullah 
Öcalan’ı muhatap kılmak ve liderlerinin 
durumunu iyileştirmek istiyorlar.

PKK’yla mücadelede sonbahar 
sendromu

Türkiye, en son yüz yıl önce Makedonya 
sorununda ve daha birçok olayda görül-

Bu bağlamda süreci yöneten-
lerin ne kadar hassas ve tarihî 
bir safhada olduklarını unutma-
maları icap ediyor. 12 Eylül re-
ferandumunun ‘demokratik açılı-
ma’ yeni bir kredi açtığı bu dö-
nemde, böylesine olumlu psiko-
loji boşa harcanmamalıdır.”

“  
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düğü üzere sorunu hafife alıp önemseme-
yerek kendi eliyle kendi başını sıkıntıya 
sokmuştur. Başından itibaren PKK’yı cid-
diye almayan, toplumsal mütekabiliyetini 
çözemeyen ve meseleye güvenlik raporla-
rı penceresinden bakan bir kısım yöneti-
ciler, örgütün kendisinden daha tehlike-
li olmuşlardır. Problemle bir türlü yüz-
leşmek istemeyen devlet, meseleyi sürek-
li öteleyerek zaman içinde hem taleplerin 
yükselmesine neden olmuş hem de soru-
nun toplumsal bir nitelik kazanmasına 
yol açmıştır. Gelinen noktada devlet bazı 
adımları atmak istese de toplumun önem-
li bir kısmının bunlara karşı olduğu am-
pirik araştırmalarda açık biçimde görül-
mektedir.

PKK’nın eylemlerinin döngüsel seyri 
analiz edildiğinde iki temel şiddet dalga-
sının olduğu görülmektedir. Birinci dalga, 
karların erimesi ve militanların ülkeye gi-
riş yaparken yaptıkları bahar dönemi ey-
lemleridir. Bu eylemler çoğunlukla mart-
la başlayıp ağustosa kadar sürmektedir. 
Eylemlerin en şiddetlendiği dönem ise ta-
yinlerin olduğu dönemdir. Örgüt, gelen 
yeni kadroların acemiliğinden faydala-
narak bu dönemde ciddi kayıplar verdir-
mektedir. İkinci dalga eylemleri ise son-
baharla birlikte başlamaktadır. Güz mev-
siminin gelmesiyle militanların yeniden 
ülke içindeki ve dışındaki kamplarına çe-
kilmeleri sırasında yaşanan sıcak temas-
lar yeni bir şiddet dalgası yaratmaktadır.

Tam da bu noktada eylemsizlik sürecini 
iyi değerlendirmek ve süresiz olarak ye-
niden uzatmak gerekiyor. Eylemsizliğin 
son bulması, referandum sürecinden hır-
çınlaşarak çıkan ve liderinin durumun-
da bir iyileştirme sağlayamayan örgüt için 
yeni eylemler için kolay bahaneler olacak-
tır. Eylemsizliğin son bulması durumun-
da örgütün ‘duygusal kopuşu’ hızlandıra-

cak yeni bir şiddet evresine gireceği görü-
lürken, bu adım demokratik çözüm umu-
dunun son bulmasına yol açacaktır.

Bu bağlamda süreci yönetenlerin ne ka-
dar hassas ve tarihî bir safhada oldukları-
nı unutmamaları icap ediyor. 12 Eylül re-
ferandumunun ‘demokratik açılıma’ yeni 
bir kredi açtığı bu dönemde, böylesine 
olumlu psikoloji boşa harcanmamalıdır. 
Eylemsizliğin son bulmasının toplumsal 
bedellerinin, eylemsizliğin devam etme-
sinin siyasi bedellerinden çok daha ağır 
olacağı gerçeği gözden uzak tutulmama-
lıdır. Bu bağlamda PKK’nın tek taraflı ey-
lemsizliğini taktik bir hamle olmaktan çı-
karıp, BDP’nin siyasi taahhüdü haline ge-
tirmek gerekiyor 

Zaman, 22 Eylül 2010
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obama’nın ırak’tan çekilme planı

ABD Başkanı Obama Irak’tan tamamen çekilme planı süresini, seçim kampanyasında 16 
ay olarak açıklamış olmasına rağmen, seçildikten sonra Şubat 2009’da ilan ettiği takvim bi-
raz farklıydı. Obama, Amerikan askerlerinin çekilmesini 18 aya yayarken, duruma göre 35 
bin ile 50 bin askerin de kalabileceğini belirtti. Bu durumun Demokratları hayal kırıklığına 
uğrattığı görülürken, Obama’nın kendisinden beklentileri ne ölçüde gerçekleştireceği de 
daha fazla tartışılmaya başlandı.

SETA YORUM

ABD, Irak’a Çekilerek 
Yerleşiyor 
Dört yıl önce, ziyareti sonrası Irak’ı üçe bölme planını açıklayan; geçen ay 
yaptığı ziyarette ise Iraklı partileri bir araya getirip hükümet kurmak için çaba-
layan Biden’a göre: “ABD’nin Irak’ın geleceğine olan aidiyeti devam edecek.”

TAHA ÖZHAN

Irak, Saddam’ın Kuveyt’e girdiği Ağus-
tos 1990’dan, işgalci muharip ABD asker-
lerinin sayısının 50 bine indirildiği Ağus-
tos 2010’a ve bugüne kadar, farklı öncelik-
lerle olmakla birlikte Amerika’nın günde-
minden hiç çıkmadı. Lakin bu gündemle-
rin hiçbirinde Amerika için belirleyici olan 
Irak değildi. Hatta Amerika ile Irak arasın-
da bilinen doğrudan ciddi bir sorun alanı-
nın olmadığı bile söylenebilir. Bu çerçeve-
de, Irak, ABD açısından her zaman bölge-

sel jeopolitiğin asli dengesi içinde fer’i bir 
unsur olageldi. Ne İran-Irak Savaşı’nda 
ABD’nin Saddam’a verdiği destek Irak ile 
ilişkiliydi, ne de Saddam Kuveyt’e girdi-
ğinde II. Dünya Savaşı sonrası oluşturu-
lan en büyük askeri ittifakın tam anla-
mıyla Irak’la bir alakası vardı. Ne 3 Hazi-
ran 1997 tarihli açık mektupla Yeni Ameri-
kan Yüzyılı Projesine imza atan Elliott Ab-
rams, William J. Bennett, Jeb Bush, Dick 
Cheney, Eliot A. Cohen, Francis Fukuya-
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ma, Donald Kagan, Zalmay Khalilzad, Do-
nald Rumsfeld, Paul Wolfowitz gibi isim-
ler Irak’a rol biçerken, ne de aynı isimler 26 
Ocak 1998’de Clinton’dan Saddam iktida-
rının yıkılmasını isterlerken Irak asıl me-
seleleriydi. Ne ABD’nin 13 yıl sonra (2003) 
Irak’ı işgal etmesi ne de 2010 Ağustos’unda 
kısmen çekilmesi Irak ile alakalıydı.
Ne 1921’de İngiltere önce Bağdat ve Basra 
vilayetleriyle, beş yıl sonra da Musul’u ka-
tarak Irak’ı kurarken, ne de işgalden iki ay 
sonra oğul Bush’un bir savaş jeti ile indiği 
uçak gemisinde ‘iş tamam!’ yazılı pankar-
tın önünde, ironik de olsa sözlü olarak ‘iş 
tamam!’ diye haykırmasının Irak ile doğ-
rudan bir alakası vardı. Coğrafi ve siyasi sı-
nırları muallak, tampon bir dondurulmuş 
çatışma alanı şeklinde kodlanan Irak’ın ka-
deri, hep başka büyük hesapların küçük 
kurbanı olmak şeklinde işledi. Bugünlerde 
Irak’ın geleceği bir kez daha deniz aşırı bir 
tanzimin tehdidi altında. Dört yıl önce, zi-
yareti sonrası Irak’ı üçe bölme planını açık-

layan; geçen ay yaptığı ziyarette ise Iraklı 
partileri bir araya getirip hükümet kur-
mak için çabalayan Biden’a göre: “ABD’nin 
Irak’ın geleceğine olan aidiyeti devam ede-
cek.” Biden’ın ‘aidiyetten’ neyi kastettiği he-
nüz anlaşılmadan, ABD’de Irak’a dair plan-
lar yazılmaya ve konuşulmaya başlandı.

Irak nasıl kurtulur?
‘Irak’ı G.Vietnam modeliyle mi düze çı-
karsak, yoksa G.Kore modeliyle mi’ fik-
rinin sonucu olarak ortaya çıkan her ikisi 
için Kuzeyli tehdidin bulunması gereklili-
ği; ABD’ye bir taşla en az iki kuş vurmanın 
kapısını açıyor. Wolfowitz ağzındaki bak-
layı ıslatmayıp, “Kuzeyli tehdidin” pekâlâ 
İran olabileceğini söylese de; ABD’nin on 
yıldır bırakın aynı anda iki kuşu, aynı kuşa 
defalarca nişan alıp ıskaladığını da not et-
mek gerekir. Yine ironiktir ki, icat edil-
meye çalışılan “Kuzeyli Tehdit” de Afga-
nistan ve Irak işgalleri sayesinde küllerin-

e y l ü l  1 0

A
A



552

e y l ü l  1 0

den yeniden doğmayı başardı. Sadece var 
olsa iyiydi. 30 yıl önce ABD Elçiliği rehi-
ne krizinde elinde 150 ABD’li bulunduran 
‘Kuzeyli Tehdit’, ağustostaki tenzilatla elin-
de 50 bin asker ve en az o kadar da paralı 
şirket askerini ‘rehine’ tutmaktadır. Hal bu 
iken, Washington’daki 21 aylık “Obama-
con” ekibin hâlâ 2003’teki ‘Irak’a Özgür-
lük Harekâtı’ düzeyinde olması ibretlik bir 
durum olsa gerek. Korkulan şu ki, Bush’un 
‘İş tamam!’ işgüzarlığını Obama’nın ‘Yeni 
Şafak’ retoriği izleyecek ve Irak bir kez 
daha ‘kurtarılmaya’ çalışılacak. Kurta-
rılmaya çalışılan Irak nedir ve neresidir? 
Irak Ortadoğu’nun mikro-kozmozudur. 
Ortadoğu’da ne var ise Irak’ta mevcuttur. 
Bugüne kadar Ortadoğu’da var olan (etnik, 
dini, mezhebi, siyasi, sosyolojik ve ekono-
mi politik) entitelere ve sorunlara dair dı-
şarıdan veya içeriden yapılan müdahale-
ler ne kadar başarılı olmuşsa, Irak’ta da o 
kadar başarılı olmuştur, olacaktır. Irak en 
steril senaryoda bile Ortadoğu’nun ka-
derinden kopamayacak kadar farklı di-
namiklerle bölgemizin hikâyesine bağ-
lıdır. Irak’a yapılacak her müdahale, alı-
nacak her kararın, sadece Bağdat’ta de-
ğil aynı anda İstanbul’da, Diyarbakır’da, 
Tahran’da, Şam’da ve Kahire’de yankısı ola-
caktır. ABD’nin bu oldukça karmaşık siyasi 
yapının aynı anda hem büyük riskler hem 
de büyük imkânlar sağladığını herkesten 
daha iyi idrak ettiğini söylemek yanlış ol-
maz. Irak’ın maliyetine, kâh Irak’ın üze-
rinden bölgenin tüm sorunlarına müda-
hale imkânı veren, kâh bölge ülkeleri üze-
rinden Irak’ı tanzim imkânı veren bu ki-
lidin anahtarını elde tutmaya paha biçile-
mez. Tam da bu noktada, ABD’nin 2010 
sonuna kadar harcamış olacağı 751 milyar 
dolar, 5 bine yaklaşan asker kaybı ve imaj 
zedelenmesi tali bir mesele haline dönüş-
mektedir. Çünkü ABD’nin olmadığı bir 
Irak ve dolayısıyla Ortadoğu senaryosu, 

neredeyse ABD işgalinin ve varlığının sür-
düğü senaryodan farksız bir hal almış du-
rumdadır. Iraklı aktörler başta olmak üze-
re, ABD’siz bir Irak’a dair zihinsel egzersiz 
bile yapılamaz duruma gelinmiştir. Bu du-
rum ise, ABD açısından bir bölgede varlı-
ğının yokluğuna eşitlendiği büyük bir stra-
tejik derinlik yaratmıştır. Bu derinlik üze-
rinden ABD, bölgenin kaderini ilgilendi-
ren bütün sorunlarda de facto başat aktöre 
dönüşmüştür. ABD’nin 2 km uzunluğun-
da, 420 bin metrekare genişliğinde, BM bi-
nasının 6 katı büyüklüğünde, 2500 diplo-
mata, 7 bin özel güvenlik görevlisine ev sa-
hipliği yapan, yıllık 2,5 milyar dolar gide-
ri olan Bağdat Büyükelçiliği’ni inşa etmesi, 
durumu bu şekilde okuduğunun açık bir 
göstergesidir.

ABD’nin çekilişi ve Irak’ın istikrarı
Son 20 yıldır değişik formlarda devam 
eden işgal süreci, geçen ay içerisinde mu-
harip ABD askerlerinin Irak’tan çekildiği-
nin ilan edilmesiyle yeni bir döneme gir-
di. Eisenhower yönetimi Kore’den 1953’te 
çekilmesine rağmen, 35 yıl sonra, 1987 se-
çimleriyle Kore istikrara kavuşabilmişti. 
Kore’de halen ABD’nin 30 bin askeri var. 
Benzer rakamları ABD’nin müdahale et-
tiği onlarca örnek için vermek mümkün-
dür. Bütün bu örneklere dikkatlice bir ba-
kış, bizleri şu soru ile baş başa bırakmak-
tadır: ABD, askerlerini çekerek ülkelerden 
çıkmakta mıdır, yoksa ülkelere yerleşmek-
te midir? Irak örneği, ABD’nin muharip 
askerlerini çekişinin aslında bir yerleşme 
planı olduğunu açıkça göstermektedir. Kü-
resel medya manipülasyonuyla bir çekilme 
hikâyesi olarak aktarılan olay, SOFA anlaş-
maları üzerinden hayata geçirilen Irak’ın 
geleceğinin ne olacağını belirleyen adım-
ların başında gelmektedir. Nitekim Irak’ta 
istikrar arayışları, geride kalan on binler-
ce ABD askeri ve bir o kadar da özel aske-
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rin vesayeti altında devam etmektedir. Irak 
işgali, Arşidük Ferdinand’ın Saraybosna’da 
öldürülmesinden bu yana uluslararası iliş-
kilerde ciddi bir mesafe alınmadığını gös-
teren trajik bir örnekten başka bir şey de-
ğildir. Martta seçimlerin yapıldığı ülke-
de hâlâ ortada hükümet yok. Irak, etnik ve 
mezhebi oluşumlara yaslanan vekâlet sa-
vaşları kıskacında kendisine bir çıkış yolu 
bulmaya çalışıyor. Türkiye’nin de katkı-
larıyla seçimlerden birinci çıkan Irakiyye 

Koalisyonu’ndan başka da hayata geçirile-
bilecek bir siyasi model ortada görünmü-
yor. Irak ülke içinde etnik ve mezhebi ai-
diyetleri aşabildiği ölçüde işgali paranteze 
alabilir. Bu fay hatlarının üzerine veya ya-
kınına inşa edilmeye çalışılan her türlü si-
yasi mevzi; uzun vadede Irak’ı Kore ile Bal-
kan deneyimleri arasında git-gel yaşayarak 
bedeller ödemekten kurtaramaz 

Sabah, 25 Eylül 2010
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abd’nin cami üzerinden kimlik tartışması

New York’ta kurulması planlanan İslami Kültür Merkezi’nin 11 Eylül terör saldırılarında yıkı-
lan İkiz Kulelerin iki blok ötesinde yapılacak olması 11 Eylül’ün yıldönümünde kriz yarattı. 
Cumhuriyetçilerin terör ile İslam’ı eşit kabul ederek protesto ettikleri İslami Kültür Merke-
zi çok kültürlülüğü savunan Demokrat Obama yönetimini zor durumda bıraktı. Mavi Mar-
mara saldırısı nedeniyle ABD’nin baskısı altında olan İsrail de bu kampanyayı destekliyor.

SETA YORUM

Ankara’ya Yeni Elçi 
Eylül’de mi? 
Ricciardone’nin atanmasının engellenmesinin bir başka boyutu ile Türkiye ile ilişki-
li. Washington’daki İsrail sağ kanadına yakın lobinin neoconlarla neredeyse ayrıl-
maz bir ikili olduğu malum. Bu konuda da iki grubun çıkarları tamamen örtüşüyor.

NUH YILMAZ

Türk-Amerikan ilişkileri oldukça dina-
mik bir süreçten geçiyor. İki ülke ilişki-
lerinin stratejik ortaklıktan model ortak-
lığa geçişinin sancıları zaman zaman so-
run, zaman zaman kriz, zaman zaman 
da karşılıklı destek şeklinde kendini gös-
teriyor. İran ve İsrail konusunda iki ülke 
arasında yaşanan fikir ayrılıklarına, bir 
de ABD’nin Ankara’ya atadığı büyükel-
çinin Senato tarafından onaylanmaması 
da eklendi. Bu konu önümüzdeki bir ay-

lık süreç içerisinde sonuçlanmayı bekler-
ken, ABD’nin elçisinin olmadığı bir ülke 
ile ilişkilerinde önemli sorunların ortaya 
çıkma potansiyeli de artmış oldu.

Model Ortaklık Ataması
Obama Yönetimi 2009 Ocak ayında ik-
tidara geldiğinden beri kendi çalışaca-
ğı isimleri kabul ettirmekle meşgul. Yö-
netimin halen Senato onayı bekleyen bir 
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çok ataması var. Bunun yanısıra Obama 
ilke olarak beraber çalışabileceği Cumhu-
riyetçi isimleri değiştirmek yerine, Bush 
Yönetimi’nden kalan deneyimli isimler-
le çalışmaya devamı tercih etti. Bunun 
bir örneği Savunma Bakanı Robert Gates 
ise bir diğer önemli isim de Ekim 2008’de 
Bush tarafından atanan deneyimli büyü-
kelçi Jim Jeffrey idi.
Ancak şu anda Irak’tan çekilme aşaması-
na gelen ABD güvenlik konularındaki tec-
rübesiyle öne çıkan Jeffrey’i bu ülkede de-
ğerlendirmek isterken, Türkiye’de ise mo-
del ortaklık çerçevesinde yeniden yapıla-
nan Türk-Amerikan ilişkilerindeki siyasi, 
ekonomik ve kültürel çeşitliliği iyi kavra-
yacak, yönetime yakın bir ismi büyükelçi 
olarak görmek istedi. Bu noktada Obama 
Yönetimi’nin tercihi görev yaptığı ülkeler-
de yerel toplumla iyi ilişkiler geliştirmesi 
ve empati yeteneğiyle öne çıkan tecrübeli 
diplomat Frank Ricciardone oldu. Ancak 
Senato onayı gerektiren bu atama Kasım 

ayında emekli olması beklenen Cumhuri-
yetçi senatör Sam Brownback’in vetosuna 
takıldı. Peki bu takılmanın nedeni neydi?

Ricciardone’ye Neo-Con vetosu!
Ricciardone ABD Dışişleri’nde 34 yıldır 
görev yapan Türkçe’nin yanısıra bir çok 
dil bilen, Türkiye’yi oldukça yakından ta-
nıyan deneyimli bir diplomat. Bugün ya-
şanan atanma krizin en önemli nedeni 
ise Ricciardone’nin tarzı. Bir diplomattan 
beklenmeyecek bir açıklıkla konuları tar-
tışan, görüşünü ortaya koyan, çalıştığı ül-
kenin dinamiklerini anlamaya çalışan, bu 
ülkelerde sadece iktidar elitleri ile değil, 
toplumun tüm kesimleri ile ilişki sürdür-
meye dönük bir tavrı var Ricciardone’nin.
Bu nedenle iki de büyük sorun yaşadı ka-
riyerinde. Irak’ın işgali sırasında araların-
da Kürtlerin de olduğu Irak’taki muhalif 
gruplarla ilişkileri geliştirmek, bu grupla-
rın desteklenmesini ve güçlendirilmesini 
sağlamakla görevliydi Ricciardone.
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Bu dönemde neoconların merkezi Ame-
rican Enterprise Institute (AEI)’ün baş-
kan yardımcısı olarak görev yapan, şu 
anda da Ricciardone’yi hedef alan saldırı-
nın fitilini ateşleyen Danielle Pletka’nın o 
zaman da ağır saldırısına uğramıştı. Plet-
ka Irak’ta o zaman İran’la ilişkileri de açı-
ğa çıkan Ahmet Çelebi’yi öne çıkarmaya 
çalışıyor, buna itiraz eden Ricciardone’yi 
de neconlara hedef gösteriyordu. İkin-
ci tartışmalı olay ise yine Ricciardone’nin 
görev yeri Mısır’la ilgili olarak gündeme 
geldi.
Mısır’da 2005-2008 yılları arasında, İkinci 
Bush Dönemi’nde büyükelçi olarak görev 
yapan Ricciardone, Bush Yönetimi’nin 
bu dönemdeki realist politikalarını takip 
ederek, azınlık gruplarının kimlik temelli 
siyasetlerini promosyon konusunda tem-
kinli davrandı. Ortadoğu’ya “Özgürlük 
Ajandası” çerçevesinde bakan, gerekir-
se ülkelerin istikrarsızlaştırılması paha-
sına azınlıkların ve demokratik hareket-
lerin ABD çıkarlarına uygun şekilde des-
teklenmesini savunan neoconlar, bu dö-
nemde Ricciardone’nin başta Mısır’daki 
Kıptiler olmak üzere, azınlıklar konusun-
da hassas davranmadığını söyleyerek tec-
rübeli diplomatı eleştirdiler. Şu anda da 
Ricciardone’ye asıl tepkinin bu kesimden 
gelmesi bu iki hesabın görülmek istenme-
si ile ilişkili.

İsrail lobisi de destekliyor
Ricciardone’nin atanmasının engellen-
mesinin bir başka boyutu ile Türkiye ile 
ilişkili. Washington’daki İsrail sağ kana-
dına yakın lobinin neoconlarla neredey-
se ayrılmaz bir ikili olduğu malum. Bu 
konuda da iki grubun çıkarları tama-
men örtüşüyor. Geçtiğimiz dönemde ge-
rilen ve yardım gemileri ile krize dönüşen 
Türkiye-İsrail ilişkilerinden sonra bu iki 
grup Türkiye’yi cezalandırma, Türkiye’ye 
güçleri yettiğince ders verme peşinde. Yö-

netimde azalan güçlerini Kongre üzerin-
den telafi etmeye çalışan bu grup, Ricci-
ardone ile önceden kalan hesaplarını ka-
patma, aynı zamanda da Türkiye’ye “ders 
verme” gayretine giriştiler. Pletka’nın baş-
lattığı neocon kampanasına lobinin gücü 
de eklenince Senato’da şu anki durum 
ortaya çıkmış oldu. Ancak tam bu tavır 
Washington’da tepkiyle karşılandı. Parlak 
kariyeri olan bir diplomatın eskiden ka-
lan kin hesapları ve üçüncü ülkelerin çı-
karları çerçevesinde engellemeye çalışıl-
ması ABD’nin politikalarını olumsuz et-
kilediğinden, bu yönde bir itiraz da yük-
ses sele dillendirilir oldu.

Eylül’de atanabilir
Tüm bu dengeler gözönüne alındığında, 
ABD’nin Türkiye’de büyükelçisiz kalması 
böylesine kritik bir dönemde ABD açısın-
dan kabul edilebilir değil. Türk-Amerikan 
ilişkilerinin model ortaklık çerçevesinde 
yeniden yapılanan dinamik ve kritik ya-
pısı, ABD’nin Irak’tan çekilme takvimi, 
ABD’nin Suriye ve Lübnan’da ilişkileri ye-
niden ele alma çabası, İran’la ilişkiler ko-
nusunda yaşanan iletişim kazaları nede-
niyle Ankara’da inisiyatif sahibi bir dip-
lomata acilen ihtiyacı var Washington’ın.
Bu noktada her ne kadar Beyaz Saray’ın 
formel olarak atamadaki engellemeyi kal-
dırma yetkisi olmasa da, Senato’daki en-
gelleme kısa sürede ABD çıkarlarına za-
rar verir hale gelecek, bu da Beyaz Saray’ı 
da harekete geçirecektir. Atamanın engel-
lenmesi ile Neocon-Lobi ittifakının iste-
diğini gerçekleştirmiş, gücünü hissetir-
miş oldu. Bu nedenle bu grup da artık iti-
raza devam etmemesi bekleneblir.
Bu yüzden Ricciardone atamasının 
Kongre’nin açıldığı 10 Eylül tarihini taki-
ben kısa süre içinde yeniden gündeme gel-
mesini, Eylül ayı çıkmadan atamanın onay-
lanmasını beklemek de gerçekçi olacaktır 
USA Sabah, 27 Ağustos.2010
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SETA YORUM

ABD’nin Kimlik Arayışı 

ABD iddia ettiği gibi Müslümanlara da 
açık çok kültürlü bir toplum mu olacak, 
yoksa Müslümanları dışarıda tutarak yola 
devam mı edecek?
Amerika’daki cami tartışması aldı başını 
gidiyor. Amerikan toplumu New York’ta 
İkiz Kuleler’e yakın bir yerde yapılma-
sı planlanan bir İslam Merkezi bünyesin-
deki cami için adeta ikiye bölünmüş du-
rumda. Bu tartışma ülkedeki geleneksel 
cumhuriyetçi-demokrat ayrışmasını bile 
alt üst etti. Her ne kadar tartışmalar ca-
minin yerine odaklanmış gibi görünse de 
asıl mesele ABD’nin önümüzdeki yıllarda 
nasıl bir kimliğe sahip olmak istediği ile 
ilgili: ABD iddia ettiği gibi Müslümanla-
ra da açık çok kültürlü bir toplum mu ola-
cak, yoksa Müslümanları dışarıda tutarak 

yola devam mı edecek? Amerikalı kimli-
ğinde Müslümanların da yerinin olacağı-
nı düşünenler, bunu zenginlik olarak gö-
renler merkezi desteklerden; bu fikre kar-
şı çıkan, Müslümanların ABD toplumun-
da güç kazanmasının kendi aleyhlerine 
olacağını düşünenler ise merkeze karşı.

Merkezden İslamofobyaya!
New York’un en merkezi noktası olan, 
21.6 km uzunluğunda, en geniş yerinde 
3.7 km olan Manhattan adasında, daha 
evvel İkiz Kuleler’in bulunduğu noktaya 
6.5 blok yani yaklaşık 700 m kadar uza-
ğa, metruk bir binaya bir İslam Toplum 
Merkezi yapılması planlanıyor. Merkezin 
içinde dinlerarası diyalog merkezi, 500 

İsrail lobisi, cumhuriyetçisi demokratıyla Obama’dan kurtulmak konusunda neredey-
se hemfikir. Böyle olmasaydı ADL Başkanı Abe Foxman, gerici bir pozisyon alıp, mer-
kezin yapılamaması için İslamofobik bir kampanya çerçevesinde aktif lobi yapmazdı.

NUH YILMAZ
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koltuklu bir konferans salonu, yüzme ha-
vuzu, spor merkezi, Müslümanlara ait ye-
meklerin de tanıtıldığı bir aşçılık okulu, 
bir restoran ve bir de mescit olacak.
Yaklaşık 100 milyon dolara mal olması 
planlanan proje yeni ortaya çıkmadı. An-
cak Ağustos ayı içerisinde bir anda ko-
nuya farklı bir çehre kazandırılarak gün-
delik siyasetin sıcak tartışmalarına mal-
zeme haline getirildi. Tartışmada sal-
dırgan muhafazakâr taraf tam anlamıy-
la bir Müslüman avına çevirmeye kalkıştı 
merkez tartışmasını. Bu nedenle de proje 
“İkiz Kuleleri’n yerine yapılan cami” diye 
adlandırıldı, ardından Müslümanların 11 
Eylül saldırılarından sorumlu olduğu-
na çevrildi. Bu noktadan sonra işin için 
ABD’deki İsrail Lobisi’nin en kilit isim-
lerinden ADL adlı kuruluşun efsanevi li-
deri Abraham Foxman da giriverdi. Bu 
noktadan sonra ise konu tam anlamıyla 
İsrail Lobisi-Neocon-Sağ Muhafazakar-
Demokrat Muhafazakar bloğunun psi-
kolojik savaşı haline geldi. Bu bloğa kar-
şı ABD içinde haklar temelli siyaset yapan 
gruplar, Demokratlar’ın Obama’ya yakın 
isimleri, genel olarak sol, İsrail Lobisi’nin 
eleştirel sol kanadı, cumhuriyetçiler için-
deki liberteryen kanattan oluşan bir karşı 
cephe oluştu. Tartışmanın bu tür bir bö-
lünmeye yol açması akla tartışmanın ne-
deni konusundaki cevabın çok açık olma-
dığı fikrini getiriyor. O halde bu karma-
şık olayı nasıl analiz etmeliyiz? Neden bir 
toplum merkezi bir anda İslam karşıtı bir 
kampayaya dönüştü.
Tartışmanın bu kadar farklı grupları bir 
araya getirmesine bakarak farklı dina-
mikleri olduğunu rahatça söyleyebiliriz. 
Her grup diğerinden farklı bir gerekçey-
le ve kaygıyla tartışmaya katılıyor. Peki 
bu farklı grupları merkeze karşı hareke-
te karşı harekete geçiren asıl unsur nedir? 
Önce tek tek farklı argümanlara bakmak 

gerekir. İslam Toplum Merkezi projesine 
karşı çıkanlar arasında yer alan neocon-
lar, onlarca yıllık hazırlıktan sonra Bush 
döneminde yarım bıraktıkları projeleri-
nin Obama tarafından tamamen dağıtıl-
dığını düşünüyor. Bu nedenle de bu gru-
bun asıl hedefi iktidarı en kısa zamanda 
ele geçirerek Obama Yönetimi’nin deği-
şikliklerini engellemek.

Eğer bunu yapamıyorlarsa, iktidarı etkisiz 
hale getirmek. Bunun en kısa yolu ise Ka-
sım ayında gerçekleşecek ara seçimlerde 
Obama’ya ciddi bir ders vermek. Ara se-
çimlerde Temsilciler Meclisi’nin tamamı-
nın, Senato’nun ise üçte birinin seçilece-
ğini düşünürsek, Kasım’da sandıkta başa-
rısız olan Obama’nın Kongre ile başı der-
de girecek. Kongre’de güç kazanacak olan 
Cumhuriyetçiler atamalardan bütçeye ka-
dar bir çok noktada söz sahibi olabilecek, 
tabiri caizse iktidara ortak olacaklar. Böy-
lece dış politikada da etkili olacaklar. Ne-
oconların İsrail Lobisi ile Ortadoğu ko-
nusunda neredeyse tamamen aynı fikir-
de olduğunu söylemeye zaten gerek yok. 
Ancak yine de İsrail Lobisi ayrıca anılma-
yı hakediyor.

İsrail lobisi kampanyada aktif
Ortadoğu barış süreci konusunda İsrail’i 
eleştiren, kapalı görüşmelerde zaman za-

Eğer böyle giderse, nüfusla oran-
tısız ölçüde etkisiz olan Müslü-
manlar, yaşayacakları demogra-
fik dönüşümle, Obama dönem-
lerinde başlayan devlet ve top-
lumda etkili olmaları ile iyi eğitim 
neticesinde bir kaç on yıl içeri-
sinden ülkedeki en etkili gruplar-
dan biri haline gelebilir.”

“  
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man İsrail’e karşı oldukça sert bir üs-
lup da kullanan Obama yönetimi İsra-
il Lobisi’nin de can düşmanı. Lobi hem 2 
Eylül’de başlayacak barış görüşmeleri ko-
nusunda baskı kurmak, hem İsrail üzerin-
deki baskıyı azaltmak hem de Kongre’deki 
zaten güçlü olan konumunu daha da tah-
kim etmek istiyor. İsrail’in çıkarlarına ka-
yıtsız şartsız boyun eğmeyen Obama’ya 
da bir ders vermek istiyor. Yardım gemi-
leri konusunda Türkiye Obama yönetimi-
nin yaptıklarını yeterli bulmasa da, bu ka-
darı bile İsrail için alışılmışın çok ötesin-
de. Bu nedenle İsrail lobisi, cumhuriyet-
çisi demokratıyla Obama’dan kurtulmak 
konusunda neredeyse hemfikir. Böyle ol-
masaydı zaten neredeyse asırlık tarihi ile 
ayrımcılığa karşı mücadele ile tanınan 
ADL Başkanı Abe Foxman, tam anlamıy-
la gerici bir pozisyon alıp, merkezin yapı-
lamaması için İslamofobik bir kampanya 
çerçevede aktif lobi yapmazdı. Koalisyon 
içindeki fundemantalist Hıristiyan grup-
ları ise çok fazla izah etmeye gerek yok. 
Bu tabanın İslam karşıtlığı sınır tanımı-
yor: Sadece merkezin engellenmesi değil, 
İslam’la ilgili her konuda benzer bir tavır 
sergiliyor bu gruplar. Bu kesim artık düş-
manlığını gizleme gereği dahi duymuyor, 
aksine Kur’an yakma kampanalarını orga-
nize ediyor. Tüm bu projeye tam oturma-
yıp, kenarından katılan en önemli kesim 
ise demokratların bir kısmı. Demokrat 
Parti içinde İslam ve Müslümanlarla ilgi-
li her türlü projeye ve adıma karşı çıkan 
bu ekibin bir kısmını harekete geçiren un-
sur tamamen İsrail Lobisi. Zaten kendileri 
de parçası olduklar lobinin tavrından do-
layı merkeze itiraz ediyorlar. Ancak lobi 
ile ilişkisi olmadığı halde karşı çıkan de-
mokratların zihni arka planında ise daha 
çok dini muhafazakarlık ve Amerikalı ol-
manın sınırlarına ulaşılmışlık duygusu, 
Müslümanların ise bu kimlikte yeri ol-
madığı inancı yatıyor. Diğer gruplar ney-

se de, demokratların Obama’yı eleştirseler 
dahi kendi liderlerine karşı bir kampan-
yaya katılmalarını nasıl anlamak gerekir?

Müslümanlar stratejik düşman mı?
Bu noktada bir takım siyasa konuları gün-
deme getirilebilir: İsrail’e yeterince destek 
verilmemesi, barış görüşmelerinde İsra-
il tarafına baskı yapılması, İran konusun-
da baskı uygulanması vs. Ancak durum 
tüm bunların ötesinde. Meselenin gelip 
dayandığı nokta ABD’nin kimliği tartış-
ması. Amerikan kimliği İslam’ı da ülkede-
ki meşru kimliklerden birisi olarak ken-
dine katacak mı? Yoksa İslam’ı ve Müslü-
manları toplum dışına iterek, bu kesimle-
rin ABD toplumu ve devletindeki etkisi 
engellenmeye mi çalışılacak? Asıl tartış-
manın döndüğü nokta tam da burası. Bu 
noktada Obama aslında son derece sem-
bolik bir figür: İslam’ın Amerikan kül-
türünün dışında yeraldığını, dışlanma-
sı gerektiğini savunan, İslamofobik saldı-
rı kampanyaları ile bunu gerçekleştirme-
ye çalışan gruplar Obama’nın bu konuda 
teslim olmaması konusunda son derece 
rahatsızlar.
Obama, ailesindeki Müslümanlarla Müs-
lümanların da ABD kimliğinin parçası 
olabileceği mesajını net bir şekilde veri-
yor. Dahası siyah kimliği ile köle ticare-
ti nedeniyle İslam’ın neredeyse 400 yıldır 
Amerikan kimliğinin bir parçası, hem de 
son derece acı bir parçası haline geldiği-
ni hatırlatıyor. Afrika’dan gelen siyah kö-
lelerin ezici çoğunluğunun Müslüman ol-
masını, halen Cemima Hala imgesinde-
ki başörtüsünün, Cemal gibi Müslüman 
adları taşıyan gayri Müslim siyahların 
Amerika’nın İslam’la ilişkisini gösterme-
sine tahammül edemiyorlar. Bu nedenle 
de her tür krizi fırsata çevirip İslam aleyh-
tarı bir kampanya yürütüyor bu cephe.



561

Ancak bunu sadece basit bir ırk ayrımcılı-
ğı ya da kimlik problemi olarak görmemek 
gerekir. 11 Eylül öncesi ABD Müslümanla-
rı yerli siyahlar ve göçmenler olarak ayrılı-
yor, bu iki kesim arasında irtibat kurulamı-
yordu. Ancak 11 Eylül sonrası bu iki gru-
bun biraraya gelmesi, birbirlerinden hak-
lar mücadelesi, eğitim, siyaset konusun-
da ardım almaları, Müslümanların profi-
lini yükseltmeye başladı. Şimdi ise Oba-
ma ile birlikte Müslümanlara ülkenin nor-
mal bir unsuru muamelesi çekilme yönün-
de adımlar atılmaya başlandı. Eğer böy-
le giderse, nüfusla orantısız ölçüde etki-
siz olan Müslümanlar, yaşayacakları de-
mografik dönüşümle, Obama dönemle-
rinde başlayan devlet ve toplumda etkili 
olmaları ile iyi eğitim neticesinde bir kaç 
on yıl içerisinden ülkedeki en etkili grup-
lardan biri haline gelebilir. Bu gelişme ya-

şanırsa bunun şüphesiz iki somut etkisi ol-
ması beklenir: 1) Haklar mücadelesi nede-
niyle Müslümanların demokratların taba-
nını oluşturması, 2) ABD dış politikasında 
başta Ortadoğu olmak üzere, Müslüman 
ülkelerle ilişkilerde nisbi bir dengenin ku-
rulması, en azından önyargıların kırılma-
sı. Bu nedenle bu iki gelişmeden rahatsız 
olan grupların İslam Toplum Merkezi’ne 
karşı kampanyanın öncülüğünü yapması 
ve toplumda İslamofobik bir imaj oluştur-
ma çabası rastlantı değil. Bu iki gelişme so-
nucunda zarar göreceğini düşünen kesim-
lerö yani demokrat tabana ve ABD dış po-
litikasına ipotek koyan kesimler kendi par-
tilerinden bir başkanı bile harcamayı göze 
alabiliyor. Obama’nın Müslümanlığı ile il-
gili yapılan propagandaları halkın saflığı 
ile değil de bir de bu gözle değerlendirmek 
gerekmez mi? 
Açık Görüş, 5 Eylül 2010
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SETA YORUM

Mahalle Baskısı Olarak 
Eksen Kayması 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi mü-
cadele, ulusalcılara ve atası olan sol Ke-
malist düşünsel geleneğe, yaratıcılık açı-
sından altınçağ yaşatıyor. Kazanmak için 
çalışmanın da gerektiği son dönemde bu 
gelenek yıllarca sakladığı yaratıcılığı daha 
rahat kullanmaya başladı.

Bu yaratıcılığın en başarılı örneği ise hiç 
şüphesiz “mahalle baskısı” kavramıydı. 
Siyaseti yaşam tarzına indirgeyen bu icat-
la, çıkarları, siyasi çizgisi, siyaset , top-
lum ve kültür algısı farklı bir çok kişi, ya-
şam tarzı üzerinden korkutularak ulusal-

cı siyasi çizgiye getirildi. Bir çok kesim bu 
tür paranoyalar yoluyla, demokrat ulusal-
cı çizgi için dolgu malzemesi olarak kul-
lanıldı. “Mahalle baskısı” kavramının fay-
daları bununla bitmedi. Bu kavram sade-
ce içeride kullanılan bir siyasi araç olarak 
işe yaramadı, aynı zamanda dışarıda da 
kullanıldı.

Türkiye’deki bazı gelişmeleri olumlu gö-
ren bir çok dış gözlemciye, benzer “yaşam 
tarzı” avantajı kullanılarak, “Türkiye’de 
çalışmanız gereken kişiler, sizinle aynı ha-
yat tarzına sahip olan bizleriz” mesaji ve-

Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi mücadele, ulusalcılara ve atası olan 
sol Kemalist düşünsel geleneğe, yaratıcılık açısından altınçağ yaşatıyor. Bu 
yaratıcılığın en başarılı örneği ise hiç şüphesiz “mahalle baskısı” kavramıydı.

NUH YILMAZ
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rildi. Bu şikayetin uluslararası siyaset are-
nasındaki adı ise “eksen kayması” olarak 
kayıtlara geçirildi.

ABD-AB farkı

AB’de, bu söylemin çok fazla alıcısı yok. 
Referandum konusunda AB’den gelen 
açıklamalar ve destek mesajları bunu 
açıkça gösteriyor. Oysa ABD’de durum ol-
dukça farklı. ABD referandum sonucuna 
kadar, referandumla ilgili net bir tavır al-
mak bir yana, neredeyse “eksen kayması” 
çerçeveli stratejik değerlendirme toplantı-
ları düzenlemeyi tercih etti.

Bunun başta ABD-AB farkından kaynak-
lanan bir çok nedeni var:

AB’nin aksine ABD’nin çoğu zaman doğ-
rudan konuşmayı tercih etmesi; AB’nin 
Türkiye’yi tarihsel, sosyal, coğrafi ve de-
mografik sebeplerden dolayı yakından ta-
nımasına karşın, ABD’nin Türkiye algısı-
nın, yaşam tarzı ortaklığı ve güvenlik iş-
birliği temeline dayanıyor olması (Bir 
başka deyişle ABD’nin, Türkiye’yi ABD’ye 
kadar gelebilmiş geleneksel Türk elitleri 
ile NATO bünyesinde beraber çalıştıkla-
rı askeri elitler üzerinden tanıyor olması); 
AB’nin normatif tavrına karşı ABD’nin 
pragmatik olması; ve elbette ABD’de, Tür-
kiye de dahil Ortadoğu siyasetine büyük 
oranda doğrudan ya da dolaylı müdaha-
lelerle İsrail Lobisi’nin yön vermesi.

Türk-Amerikan ilişkileri tekeli 
kırılmalı

Şimdi Türkiye’nin Türk-Amerikan ilişki-
lerini açıkça masaya yatırmasının zamanı 
geliyor. Öncelikle Türk-Amerikan ilişki-

lerindeki anlam kaymalarının ve ABD’de 
oluşan Türkiye imajının sorgulanması ge-
rekiyor.

Bunun için de ilk tespit edilmesi gereken 
noktalardan biri ABD’nin Türkiye ima-
jının nasıl, nerede ve kimler tarafından 
oluşturulduğu. Bunun için de geniş çaplı 
oturumlar, konferanslar ve çalıştaylar dü-
zenlemek gerekiyor. Gerek devlet nezdin-
de gerekse sivil toplum düzeyinde bu tar-
tışmalara, siyasi doğruculuğa prim ver-
meden eğilmek faydalı olabilir.

Aksi halde Türkiye imajını belirleme te-
kelini elinde tutanlar, bunu yaşam tarzı ve 
İsrail’in çıkarları ekseninden çıkaramaya-
caklar. Bunun ise değil orta ve uzun vade-
de, kısa vadede de olumsuz sonuçlara yo-
laçacağını görmek için kahin olmaya ge-
rek yok.

Model ortaklık korkuttu

Aslında model ortaklık nosyonu zımmen 
bunları da öngören bir çerçeveye sahip-
ti. Türk-Amerikan ilişkilerinin tabana ya-
yılması, sorunların krize dönüşmeden ele 
alınması, ilişki tekelini elinde tutanların 
etkisinin azalması vs. Ancak bunu talih-
siz bir zamanlamayla izleyen iki önemli 
gelişme, yardım gemileri ve BM Güven-
lik Konseyi’ndeki hayır oyu, model ortak-
lığı neredeyse gelişemeden boğmak iste-
yenlere, altın bir fırsat sundu. Bu çevre-

İşte bu yüzden Türkiye’de de 
Türk-Amerikan ilişkilerinin eksi-
si-artısı artık kamusal bir şekilde 
tartışılmalı. İlişkiler güvenlik pa-
rantezinden çıkarılmalı.”

“  
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ler de hiç vakit kaybetmeden mahalle bas-
kısını küresel dile tercüme ettiler: Eksen 
Kayması.

İlişkilerin çeşitlenmesini, tartışılmasını, 
geliştirilmesini istemeyenler başka ko-
nulardaki hınçlarını, Türkiye’yi tartışma-
ya hasretmeye başladılar. Bir diğer deyiş-
le, Türkiye’den atılan mahalle baskısı çığ-
lığı, Washington’da eksen kayması şeklin-
de duyuldu. Bunda şaşılacak bir durum 
da yok. Zira ilişki tekelini kaybedenler 
yeniden mevzi kazanmak için manipü-
lasyondan propagandaya ellerinden ge-
len her çabayı harcayacaklardı. Şimdi de 
bunu yapıyorlar.

Türkiye tartışmaları çeşitleniyor

Yaz boyu devam eden bu hummalı kam-
panya süreci, ancak Ağustos ortasından 
sonra meve vermeye başlamıştı. Bu dö-
nemde bir çok toplantı yapıldı, Türkiye 
neredeyse her platformda tartışıldı. An-

cak referanduma kadar tartışmalar daha 
çok referandumdan hayır çıkacağı bek-
lentisi ile Erdoğan sonrası Türkiye ile na-
sıl ilişki kurulacağı üzerinde yoğunlaşı-
yordu. Şimdi ise durum biraz daha deği-
şecek.

Bunun işaretleri de yavaş yavaş ortaya 
çıkmaya başladı:

Geçen hafta GMF’in Transatlantik Eği-
limler Raporu’nun 6 büyük bölümünden 
birinin Türkiye’ye ait olması, burada ko-
nuşma yapan ABD Dışişleri’nden Phil 
Gordon’ın 5 başlığından birinin Türki-
ye olması, Heritage gibi Türkiye ile ilgi-
lenmeyen etkili muhafazakar bir düşün-
ce kuruluşunun Türkiye ile ilgili açık/
kapalı program düzenlemesi, akademik 
Ortadoğu çalışmalarında Neocon çizgi-
yi temsil eden ASMEA adlı kuruluşun 
Türkiye konusuna bu yıl özel yer ayır-
ması, Washington üniversitelerinden 
George Washington’ın Türkçe eğitimi-
ne başlaması ve giderek Türkiye Progra-
mı oluşturmaya doğru yol alması, Geor-
ge Mason’ın Türkiye ile ilgili çalışmalara 
ağırlık vermesi vs. vs.

Yeniden yapılanma dönemi

GMF Toplantısı sırasında yaptığı konuş-
mada son 4 ay boyunca sergilediği tav-
rından daha yumuşak mesajlar verme-
ye itina gösteren Gordon’ın söyledikleri 
aslında şu andaki tabloyu tam anlamıy-
la yansıtıyor. Bundan sonra Washing-
ton biraz daha dikkatli hareket edecek, 
Washington’daki hükümet karşıtı lobi 
güç kaybedecek, yeni uzman ve yeni aka-
demisyenlere yer açılacak, “yaşam tarzı” 
ya da “eksen kayması” üzerinden ucuz 
prim yapan eski uzmanlar itibar kaybe-

AB’de, bu söylemin çok fazla alı-
cısı yok. Referandum konusun-
da AB’den gelen açıklamalar 
ve destek mesajları bunu açık-
ça gösteriyor. Oysa ABD’de du-
rum oldukça farklı. ABD referan-
dum sonucuna kadar, referan-
dumla ilgili net bir tavır almak bir 
yana, neredeyse “eksen kayma-
sı” çerçeveli stratejik değerlen-
dirme toplantıları düzenlemeyi 
tercih etti.”

“  
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decek, yaşam tarzı tartışmalarının yerini, 
gerçek işbirliği konuları alacak.

İşte bu yüzden Türkiye’de de Türk-
Amerikan ilişkilerinin eksisi-artısı artık 
kamusal bir şekilde tartışılmalı. İlişkiler 
güvenlik parantezinden çıkarılmalı. Re-
ferandumla, üzerinden darbe kamburu-
nu atan Türkiye artık ABD ile daha ra-
hat ilişki kurabilecektir. Referandum so-
nucu bu konuda daha rahat davranmayı 
tercih eden Obama’yı da güçlendirecek-
tir. Tam da bu yüzden aslında bu dönem 
Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden ya-
pılandırılma dönemi olabilir.

İlkeli duruş ilişkileri geliştirir

Bu süreçte Türkiye’nin tavrını netleştir-
mesi, belli konuları kamuoyu ile pay-
laşmasını gerektirecek, bu da devlet 
üzerindeki sorumluluğu azaltacaktır. 
Washington’daki olumsuz havanın sade-
ce Türk uzmanların anlattıklarından de-
ğil, çeşitli nedenlerle oluşan genel olum-
suz havadan kaynaklandığını anlamak 
gerekir. ABD’deki sadece Türkiye köken-

li Türkiye uzmanlarının değil, Türkiye 
uzmanı diye gezen ABD’li birçok uzma-
nın da iktidar oyununun parçası olduğu-
nu kavramak, herkese ağırlığına ve yerine 
göre davranmak bu sorunların çözümün-
de yardımcı olacaktır.

Ve son olarak da Türkiye’nin tavrı: 
Türkiye’nin yaşadığı sorunların kaynağı 
aslında son derece açık: İsrail’le yaşanan 
gerilim ve bu gerilimin başka alanlara ta-
şınarak dolaylı hal alması. Washington’da 
Türkiye’nin bu konulardaki haklılığı-
nı ahlaki düzeyde inkar edemeyenle-
rin kullandığı en önemli enstrüman ise 
Türkiye’nin yumuşak sözden anlama-
yacağı, “sertlik karşısında adım atacağı” 
propagandası. Eğer Türkiye İsrail konu-
sundaki taleplerinden ve pozisyonundan 
geri adım atarsa, bu kampanyaya boyun 
eğmiş olacak. O zaman “eksen kayması” 
şantajı kazanmış olacak. Türkiye’nin tüm 
bunları anı anda sürdürecek ilkeli bir tu-
tum alması, yeni bir başlangıç için en 
önemli kazanım olacaktır 

USA Sabah, 22 Eylül 2010
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kpss’de kopya çekilirse...

ÖSYM, kurulduğu 1974 yılından beri yükseköğrenime geçişte öğrencileri üniversitelere 
adil ve kayırmacılığı engelleyen standartlarla yerleştiren objektif bir kurum olarak bilin-
di. Bu başarısı sayesinde kurum, zamanla kamu kurum ve kuruluşlarının da sınavlarını ha-
zırlamaya başladı. Ancak ÖSYM’nin hazırladığı Temmuz 2010 ayındaki KPSS’de Eğitim Bi-
limleri bölümünde kopya çekildiği iddiaları gündemi sarstı. Rekor sayıda birincinin oldu-
ğunun ortaya çıkmasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma baş-
lattı ve Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos’ta yapılması beklenen öğretmen atamalarını ile-
ri bir tarihe erteledi.

SETA YORUM

Meşruiyet Krizindeki 
ÖSYM
ÖSYM daha etkin ve geniş çerçevede veri paylaşmalı, sınav sonuçlarına iliş-
kin verilen analizi, yorumlanması konusunda daha ciddi çalışmalar yapması 
ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmelidir. 

ZAFER ÇELİK

ÖSYM’nin kurulması 1970’li yılların baş-
larında,	 İstanbul	 Üniversitesi	 tarafından	
merkezi olarak yürütülen üniversite giriş 
sınavında oluşan kopya kuşkuları ile gün-
deme gelmiştir. Bu kuşkulara bağlı olarak 
Üniversitelerarası	Kurul	1974	yılında	üni-
versite giriş sınavını merkezi ve bağımsız 
olarak	 yürütmek	 üzere	 Üniversitelerara-
sı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merke-
zini kurmuştur. 1981 yılına kadar bağım-
sız bir organ olarak üniversite giriş sına-

vını yürüten merkez, 1981 yılında Yük-
seköğretim Kurulunun (YÖK) bir alt ku-
ruluşu haline getirilmiştir ve adı Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÖSYM) 
olarak değiştirilmiştir. ÖSYM uzun yıllar 
boyunca gerek yöntem gerek teknik do-
nanım olarak üniversite giriş sınavlarında 
başvuru işlemlerinin organizasyonu, sı-
nav sorularının hazırlanması, sonuçların 
değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı ola-
rak yerleştirme işlemlerinin yapılması ko-
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nularında ciddi deneyimler elde etmiştir. 
Bu deneyimlere ilaveten merkezi sınav-
lar sonrası yapılan yerleştirmelerin daha 
eşitlikçi ve adil olduğu, nepotizmi yani 
kayırmacılığı engellendiği yönündeki al-
gıya bağlı olarak, ÖSYM hem toplumun 
hem de devletin nezdinde güvenli bir ku-
rum olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu 
güvene bağlı olarak zamanla üniversite 
giriş sınavının yanında, kamu kurum ve 
kuruluşlarına giriş için yapılan diğer bir-
çok sınavın organizasyonu ÖSYM’ye ve-
rilmiştir.

ÖSYM’ye yönelik tüm bu olumlu algı-
lar olmasına rağmen özellikle özerklik ve 
bağımsızlık “ilkesine” referansla ÖSYM 
şeffaflıktan uzaklaşmaya başlamıştır. 
ÖSYM’nin bağlı bulunduğu kurum olan 
YÖK’ün topluma hesap vermekten uzak 
ve kapalı tavrı ÖSYM tarafından da be-
nimsenmiştir. ÖSYM’nin yüzünün toplu-

ma kapalı olması nedeniyle son dönemde 
ortaya çıkan kopya skandalları ÖSYM’ye 
karşı duyulan güveni sarsmaya ve geçmi-
şe yönelik soru işaretlerine neden olma-
ya başlamıştır. En son 2010 KPSS Eği-
tim Bilimleri sınavında ortaya çıkan kop-
ya skandalıyla bu sınavın iptal edilme-
si ve yine 2010 yılı Yükseköğretime Ge-
çiş Sınavında (YGS) bazı hesaplamala-
rın yapılmasının unutulmasıyla birlikte 
merkezi sınavların adresi ÖSYM sorgu-
lanmaya başlanmıştır. Şimdiye kadar ba-
şarı öyküsüyle tamamen bağımsız bir ku-
rum görüntüsü çizmeye çalışan ÖSYM, 
hakkında tartışmaların hararetlendiği bu 
sıcak günlerde çatısı altında bulunduğu 
YÖK’ün gölgesine sığınma eğilimindedir. 
Ne var ki, YÖK bu konuda, uzun süredir 
Merkezin bağımsız duruşunu zedeleme-
mek için üzerinde fazla tasarrufta bulun-
mama tavrını sürdürmeye devam etmek-
tedir.	Ülkenin	eğitim	meselelerinden	so-
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rumlu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise 
bu konuda mağdur pozisyonuna bürün-
müş, eğitim sisteminde yığınla öğretme-
ne ihtiyaç varken 2010 yılı KPSS Eğitim 
Bilimleri sınavının iptali ile birlikte öğ-
retmenlerin atamalarının durdurulma-
sını sadece sineye çekmekle yetinmiştir. 
Artık ÖSYM’nin kurumsal yapısını, kim-
liğini, meşruiyetini, işlevini ve görevleri-
ni her açıdan ve farklı kanallardan tartı-
şılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu 
bağlamda ortaya çıkan iki temel soru ele 
alınacaktır: ÖSYM’nin kamuoyu nezdin-
deki meşruiyetinin kaynağı nedir? ÖSYM 
şimdiye kadar hatasız mı çalışıyordu yani 
son zamanlarda ortaya çıkan sorunlar ne 
kadar güncel bir meseledir?

,

ÖSYM’nin meşruiyet kaynakları
ÖSYM, sınav başvurularının alınması, so-
rularının hazırlanması, sonuçların değer-
lendirilmesi ve sınav sonuçlarına dayalı 
olarak adayların yerleştirilmesi gibi çeşit-
li prosedürleri kapsayan sınav süreçleri-

ne ilişkin hem yöntem hem de teknik alt-
yapı açısından ciddi deneyimlere sahiptir. 
Ancak bu deneyim ÖSYM’nin meşruiye-
ti ve güvenirliliğini açıklamakta yetersiz 
kalmaktadır. Aslına bakılırsa ÖSYM’nin 
toplum nezdindeki meşruiyeti ve güve-
nirliliği sınavlara ilişkin tüm süreçleri çok 
iyi yönetmesinden daha çok aşağıda ifade 
edildiği üzere farklı referanslara dayalıdır. 
Hatta giderek artan deneyimine rağmen, 
son yaşanan olaylar ve olaylar üzerine ya-
pılan tartışmalar neticesinde ÖSYM’ye 
olan güvenin her geçen gün azalması, de-
neyimi, güven ve meşruiyet tartışmasın-
dan tamamen tecrit etmektedir.

ÖSYM’nin meşruiyetinin esas kaynağı 
merkezi sınavlar sonrası yapılan yerleştir-
melerin daha eşitlikçi ve adil olduğu şek-
lindeki toplumda var olan algıdır. Sınav 
sonucuna göre yerleştirme insan unsuru-
nun sürece müdahalesini en aza indirdi-
ğinden nepotizmi, yani kayırmacılığı en-
gellemektedir. Yani ÖSYM’ye duyulan gü-
venin kaynağı bizatihi ÖSYM’nin kendi-
sinden değil kullanılan yöntemden kay-
naklanır. Yöntemin kendisi oldukça gü-
venlidir: Çoktan seçmeli soruların uygu-
lanması ve bu sorulara verilen cevabın 
değerlendirilmesi ve sonuçlara göre bir 
başarı sırasının oluşturulması, başarı sı-
rası dikkate alınarak tercihlere göre yer-
leştirmenin yapılması. Tüm bu süreçlerde 
insan unsuru/müdahalesi en aza indiril-
diğinden, burada yapılan işlemlerin daha 
nesnel ve eşitlikçi olduğuna yönelik ola-
rak kamuoyunun algısı oldukça yüksektir. 
Yönteme duyulan güven toplumsal meş-
ruiyeti beslemektedir. Bundan dolayı za-
man içinde ÖSYM asıl işi olan yükseköğ-
renime öğrenci seçme görevinin yanında 
farklı kurumlara personel alımı içinde sı-
navlar yapmaya başlamıştır. ÖSYM’nin 
yaptığı tüm sınavlar düşünüldüğünde 
–KPSS,	 TUS,	 Üniversiteye	 Giriş,	 ALES	

Soruların çalınması, adayın ye-
rine sınava başkasının girme-
si, kopya çekilmesi gibi sorun-
lar minimize edilmesi gereken 
ve daha önce de karşılaşılmış 
meselelerdir. 2010 KPSS Eği-
tim Bilimleri sınavının soruların 
çalınması bağlı olarak iptalinden 
önce 1999 yılında ÖSS sorula-
rı çalınmış ve sınavdan çok kısa 
bir süre önce bu sınav iptal edil-
miştir.”

“  
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vb.- arz-talep dengesizliği merkezi seçme 
sınavlarını gerekli kılmaktadır.

ÖSYM’nin meşruiyetinin ve güvenirli-
liğinin diğer kaynağı ise şimdiye kadar 
ÖSYM’nin sınav süreçlerine yönelik çok 
fazla veri paylaşmaması ve puan hesapla-
malarında kullanılan dilin aşırı teknik ol-
masıdır. Bu teknik dil –özellikle üniversi-
teye giriş sınavlarında kullanılan-, ÖSYM 
tarafından yapılan sınavların ve seçme 
sisteminin anlaşılmasını güçleştirmek-
te ve sınav sistemi üzerine yapılacak tar-
tışmaları engellemektedir. Dahası kulla-
nılan dilin karmaşık ve anlaşılır olmama-
sı sınavların ne tür toplumsal etkileri ol-
duğu, ne derece eşitlikçi olduğu, (muh-
temel) eşitsizlikleri yeniden nasıl üretti-
ği, neyi ihmal ettiği ve dışladığı noktala-
rını tartışma dışına çekmektedir. Örne-
ğin, Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Pua-
nı (AOBP) uygulamasının ne tür toplum-
sal etkisinin olduğu, eğitim sistemini na-
sıl etkilediği eğitimin tarafları ve aktörle-
ri tarafından bile pek fark edilmemekte-
dir. Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan ha-
taların tartışılmaması teknik dil tarafın-
dan gölgelenmektedir.

Bunun en bariz örneğini geçtiğimiz yıl 
ÖSYM’nin tavsiyeleri doğrultusunda üni-
versiteye giriş sisteminde yapılan değişik-
liklerle yaşadık. Yeni sistem sınav siste-
mini daha sade ve anlaşılır kılınmak ye-
rine son derece karmaşık ve anlaşılması 
güç bir hale getirildi. Geçtiğimiz yaz sü-
recinde ÖSYM merkezli olarak sınav so-
nuçlarının açıklanmasında tercih liste-
lerinin hazırlanmasında ve başarı sırala-
malarının hesaplanmasında yapılan ha-
taların asıl nedeni bu aşırı karmaşık sis-
temdir. Buna ilaveten, tercih döneminde 
öğrenciler ve veliler sistemi anlamaktan 
uzak kalmıştır. Sınav sistemi değiştirilir-
ken YÖK bunu yeteri kadar tartışmamış, 

sistemin muhtemel sorunlarını eksiklik-
lerini öngörememiştir.

ÖSYM ve hatalar
ÖSYM ile ilişkili hataları bizatihi 
ÖSYM’nin kendisinden kaynaklanan tek-
nik hatalar ve ÖSYM dâhil sınavdan so-
rumlu tüm unsurlardan –emniyet, sınav 
uygulayıcıları, lojistik unsurlar vb.- kay-
naklananlar sorunlar olarak ikiye ayrış-
tırılmalıdır. Sınavların uygulanmasından 
sorumlu tüm unsurlardan kaynaklanan 
sorunlar ile karşılaşmak her zaman müm-
kün olan bir realitedir. Soruların çalınma-
sı, adayın yerine sınava başkasının girme-
si, kopya çekilmesi gibi sorunlar minimi-
ze edilmesi gereken ve daha önce de kar-
şılaşılmış meselelerdir. 2010 KPSS Eğitim 
Bilimleri sınavının soruların çalınması 
bağlı olarak iptalinden önce 1999 yılın-
da ÖSS soruları çalınmış ve sınavdan çok 
kısa bir süre önce bu sınav iptal edilmiş-
tir. Buna ilaveten genelde örgütlü bazen 
de bireysel olarak sınavlara adayların ye-
rine başkalarının sokulması ve kopya çe-
kilmesi gibi sorunlar ile karşılaşılmıştır. 
Geçtiğimiz yıllarda üniversiteye giriş sı-
navlarında kopya ve adayın yerine farklı 
bir kişinin sınava girmesi dolayısıyla bir-
çok kişinin sınavı iptal edilmiştir.

Bu noktada ÖSYM ile ilgili üzerinde du-
rulması gereken en önemli husus sınav 
sorularının dışarıya sızdırılması ile ilgi-
lidir. Şimdiye kadar sınav sorularının ça-
lınması ile ilgili ÖSYM’nin de içerisinde 
bulunduğu bir soruşturma süreci yaşan-
mamıştı. Ancak, en son 2010 KPSS Eği-
tim Bilimleri sınavında yaşanan kopya 
skandalının boyutu sorularının dışarıya 
sızdırılması ihtimalini gündeme getirmiş 
ve ÖSYM’nin de kurumsal olarak soruş-
turma sürecine dâhil olmasına yol açmış-
tır. Buna bağlı olarak kamuoyunun Mer-
keze yönelik güveninde ciddi derecede 
sarsılma yaşanmıştır.

k p s s ’d e  ko p ya  çe k i l i r s e. . .
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ÖSYM tarafından yapılan hatalar, sınav 
hazırlama, sınava ilişkin ek bilgileri siste-
me aktarma ve sınavı değerlendirme sü-
recinde yapılan hatalar olarak sıralanabi-
lir. Sınavlar hazırlanırken hatalı ve iptal 
edilen sorular ile sıklıkla karşılaşılmak-
tadır. 2006-2008 arasında ÖSYM tarafın-
dan yapılan sınavlarda her yıl 20 civarın-
da soru iptal edilmiş ve bu sayı 2009 yı-
lında 44’e çıkmıştır. İptal edilen soru sayı-
sı kamuoyunu pek tatmin etmemiştir. Ko-
nunun uzmanları ÖSYM’nin resmi olarak 
kabul ettiği sayıdan daha fazla sayıda so-
ruda hata olduğunu ve daha fazla sayıda 
sorunun iptal edilmesi gerektiği ifade et-
mektedirler.

Sınava ilişkin ek bilgileri sisteme akta-
rırken de zaman zaman hata yapılmak-
tadır. Özellikle üniversiteye giriş sınavla-
rında diploma notları sisteme aktarılırken 
yanlış yapıldığına ilişkin basına çok sayı-
da haber yansımaktadır. Bu hatanın temel 
nedeni ise sınavın değerlendirilmesinde 
kullanılan algoritmada yapılmayan küçük 
bir değişikliktir. Daha somut ifade eder-
sek en düşük ortaöğretim başarı puanı 
50 olarak tanımlanmasına rağmen geçen 
yıl sisteme 50’den düşük notların girildiği 
görülmüştür. Aslında algoritmada yapıla-
cak küçük bir değişiklik ile -50’den küçük 
bir sayı sisteme girildiğinde uyar diye bir 
kod eklenerek- bu sorun rahatlıkla çözü-
lebilecekken maalesef hatalı girişler yapıl-
maya devam edildiği görülmüştür.

ÖSYM’nin sınavın değerlendirilmesi ba-
şarı sıralamasının oluşturulması sürecin-
de de ciddi hatalar yaptığı medyaya yansı-
mıştır. Bu hatalar bazen bireysel bazen de 
sınava girenlerin tümünü ilgilendiren ha-
talar olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin 
bu yıl yaşanan TUS başarı sıralamasının 
yeniden hesaplanması, YGS’de TM’cilerin 
MF-4 puanının hesaplanmasının unutul-
ması ve yeniden başarı sıralamasının he-

saplanması gibi. Buna ilaveten birçok bi-
reysel hatanın yapıldığı ve fark edildikten 
sonra ÖSYM tarafından daha sonra dü-
zeltildiği bilinmektedir. Kurum kaynak-
lı özellikle sınavların değerlendirmesin-
de yapılan hatalar sonrasında son altı yıl-
da ÖSYM’ye 1000’den fazla dava açılmış 
ve sonuçlanan 647 davanın 123’ü ÖSYM 
aleyhine neticelenmiştir.

Sonuç ve öneriler

Merkezi sınavlar sonrasında öğrencile-
rin üniversiteye ya da personelin kamu-
ya yerleştirilmesi talebinin çok daha de-
rin tarihsel-toplumsal nedenleri vardır. 
Merkezi sınavlar sonrasında yapılan yer-
leştirmede insan unsurunun etkisi en aza 
indirildiğinden daha nesnel, daha adil ve 
daha eşitlikçi olduğu, kayırmacılığın en-
gellendiği düşünülmektedir. Merkezi sı-
navlar sonrası yapılan yerleştirmeler bir-
çok soruna neden olmasına rağmen da-
yandığı bu zemin merkezi sınavları top-
lumun gözünde meşru ve güvenilir kıl-
maktadır. Ancak son yıllarda sınav soru-
larının çalınması ve sınavlarda kopya çe-
kilmesi vakalarındaki artışla birlikte bir-
çok merkezi sınavı yürüten ÖSYM’ye du-
yulan güvende de bir azalma söz konusu-
dur. Özellikle 2010 KPSS Eğitim Bilimleri 
sınavında yaşananlar ve buna bağlı olarak 
-şimdiye kadar hiç yaşanmayan- savcılı-
ğın ÖSYM binasında yürüttüğü kapsam-
lı soruşturma bunun en somut örneğidir.

Bu konuda yapılması gerekenler şöyle sı-
ralanabilir:

1- Belirli bir toplumsal meşruiyet zemi-
nine sahip olan merkezi sınavlar sonrası 
yerleştirmeler merkezi sınavları organi-
ze edecek bir kuruma ihtiyaç duyulduğu-
nu göstermektedir. Ancak ÖSYM’nin ve 
bağlı bulunduğu kurum olan YÖK’ün şef-
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faflık ve topluma hesapverebilirlik kültü-
rünün zayıf olması önemli bir sorundur. 
ÖSYM’nin yeniden yapılandırılması ge-
rektiği birçok kişi, kurum ya da kuruluş 
tarafından zikredilmektedir. Yeniden ya-
pılandırma sürecinde şeffaflık, açıklık ve 
hesapverebilirlik ilkeleri dikkate alınma-
lıdır. ÖSYM’nin yeniden yapılandırılma-
sı YÖK reformu çerçevesinde düşünül-
melidir.

2. Sınavların insanların geleceğini tayin 
eden belirleyiciliğine bağlı olarak gide-
rek artan önemi nedeniyle sınavlara giren 
adayların maddi olanaklarını da kullana-
rak soru çalma ve kopya çekme yönünde 
daha fazla risk alması muhtemeldir. Bun-
dan dolayı, yeniden yapılandırma süre-
cinde soruların hazırlanmasından basıl-
ması ve dağıtımına kadarki süreç çok iyi 
gözden geçirilmeli, varsa güvenlik zafi-
yetleri giderilmelidir.

3. ÖSYM daha etkin ve geniş çerçevede 
veri paylaşmalı, sınav sonuçlarına ilişkin 
verilen analizi, yorumlanması konusunda 
daha ciddi çalışmalar yapması ve bu ko-
nuda kamuoyunu bilgilendirmelidir. Bu-
gün ÖSYM Türkiye birincilerini ve il ba-
şarı sıralamalarını açıklamakta ve Orta-
öğrenim kurumlarına göre öğrenci seç-
me ve yerleştirme sistemleri sonuç kita-
bını yayınlamaktadır. Elinde sınırsız veri 
olmasına rağmen bu veriler üzerinde her-
hangi analiz ya da rapor ÖSYM tarafından 
hazırlanmamaktadır. Geçmişte bazı çalış-
malar yapılmış ancak son on yılda sınav 
sonuçlarına ilişkin olarak tek bir analiz 
bile hazırlanmamıştır. Dünyadaki ÖSYM 
muadili kuruluşlara bakıldığında yaptık-
ları sınavların sonuçlarına ilişkin analiz-
lerin yapıldığı, raporların hazırlandığı gö-
rülebilir. Dahası, kurumlar kendilerine ve 
organize ettikleri sınavlara yönelik yapı-
lan eleştirileri sınav verilerini kullanarak 
hazırladıkları raporlarla cevap vermekte-

dirler. Bu bağlamda ÖSYM’nin görevi sa-
dece sınavı ve yerleştirmeleri yapmak ol-
mamalı, elde edilen verileri yorumlamak, 
analiz etmek ve kamuoyunu bilgilendir-
mek de olmalıdır. Son olarak ÖSYM’den 
bir veri talebinde bulunulduğunda ulaş-
mak çok güç iken ABD’den ise sınav veri-
lerine ilişkin yayınlar dünyanın her tarafı-
na ücretsiz olarak gönderilmektedir.

4. YÖK’ün aşırı merkeziyetçi bir yapı-
ya sahip olduğuna ilişkin bir mutabakat 
söz konusudur. Yeni anayasa tartışmala-
rının yapıldığı bu dönemde, YÖK’ün ya-
pısının nasıl olması gerektiği, nasıl yapı-
lanması gerektiği konusunda tartışma-
ların yapılması, alternatif önerilerin ko-
nuşulması ve geliştirilmesi gerekmekte-
dir. ÖSYM’nin yeni yapısı da bu bağlam-
da tartışmaya açılmalıdır.

5. En son skandalın öğretmen atamala-
rına olumsuz yansıması olmasına rağ-
men MEB’in tüm bu yaşananlar karşı-
sında sessiz kalması anlaşılamamakta-
dır. Temel Eğitim Kanununda ifade edil-
diği üzere üniversiteye öğrenci seçimin-
de YÖK ile ortak hareket etmesi gerekir-
ken üniversiteye giriş sistemi değiştirilir-
ken MEB sürecin pasif bir izleyicisi ola-
rak kalmıştır. Buna ilaveten, öğretmen se-
çiminde uygulanacak yöntemin belirlen-
mesinde de son derece etkisiz bir rol oy-
namaktadır. Son yaşananlardan bağımsız 
olarak, Öğretmen yetiştirme ile ilgili ya-
yınladığımız analizde belirtildiği üzere, 
KPSS Eğitim Bilimlerinde alan bilgisinin 
ölçülmemesi sadece genel kültür ve eği-
tim bilimleri bilgisinin ölçülüyor olma-
sı birçok sıkıntıya neden olduğu bilinme-
sine rağmen herhangi etkin bir öneri ge-
tirmemiştir. Bu süreçte MEB sorumlulu-
ğunun farkına varmalı ve hem öğrencile-
rin üniversiteye yerleşmesi hem de öğret-
men seçiminin nasıl yapılacağı konusun-
da daha etkin rol oynamalıdır 

21 Eylül 2010
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barış görüşmelerine israil çelmesi

Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Clinton arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasında-
ki barış görüşmeleri 2 Eylül’de başladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail’den, 
Batı Şeria’da devam eden yerleşim yerleri inşasının durdurulmasını ve Gazze’ye uygulanan 
ambargonun kaldırılmasını isterken, İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin’den İsrail’i Yahudi 
halkının ulus devleti olarak tanımasını istedi. Ay başında büyük beklentilerle başlayan gö-
rüşmeler İsrail’in Batı Şeria’da yerleşim yerleri inşasına devam etmesi nedeniyle ay sonuna 
doğru kritik bir sürece girdi. Filistin’in görüşmelerden çekilmemesi için Washington yöne-
timi çabalarını sürdürüyor.

SETA YORUM

İsrail-Filistin Barış 
Görüşmeleri 
2008’in sonuna kadar Filistin Devleti’nin kurulacağı bir anlaşmayı tamamla-
ma amacıyla başlayan Annapolis süreci, yakında görevi sona erecek olan 
George W. Bush’un prestij kazanma çabası olarak yorumlanmıştı.

UFUK ULUTAŞ

Türkiye’de “evet” ve “hayır”ların birbi-
riyle yarıştığı ve “evet”lerin üstün geldi-
ği anayasa referandumu süreci yaşanır-
ken yanıbaşımız Ortadoğu’da Filistin-
li ve İsrailli evetçilerle hayırcılar genel-
de barışa, özelde ise bağımsız bir Filis-
tin Devleti’nin kurulmasına yönelik bir 
“EVET” çıkarabilme umuduyla bir ara-
ya getirildiler.

İsrail’in 2008’deki Gazze saldırısı nede-
niyle kopan İsrail ve Filistinli liderler 

arasındaki direkt görüşmeler, yaklaşık 
iki senelik bir aranın ardından 2 Eylül’de 
Amerikan sponsorluğunda tekrar baş-
ladı. Beyaz Saray ve Amerikan Dışişle-
ri Bakanlığı’nda yürütülen ilk tur görüş-
melerde İsrail Başbakanı Benyamin Ne-
tanyahu (Bibi) ve Filistin Devlet Başka-
nı Mahmud Abbas (Ebu Mazen), bir-
birlerinin barış konusundaki ciddiyet-
lerini test ettiler. Bu hafta Mısır’ın Şarm 
el-Şeyh kentinde devam edecek görüş-
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melerde ise iki tarafın öncelikli “evet” ve 
“hayır”ları masaya yatırılacak.

2007 senesinde zamanının Amerikan 
Dışişleri Bakanı Condolezza Rice’ın ev 
sahipliğinde Annapolis’te gerçekleşen ve 
kırkı aşkın ülkeden devlet adamı, bürok-
rat ve siyasetçiyi bir araya getiren Anna-
polis Konferansı’nı müteakiben zama-
nının İsrail Başbakanı Ehud Olmert ile 
Ebu Mazen, konferansta çizilen yol ha-
ritasını ve ayrıntılarını yaptıkları direkt 
görüşmelerde ele almışlardı. 2008’in so-
nuna kadar Filistin Devleti’nin kurula-
cağı bir anlaşmayı tamamlama amacıyla 
başlayan Annapolis süreci, yakında gö-
revi sona erecek olan George W. Bush’un 
prestij kazanma çabası olarak yorumlan-
mıştı. Amerikan yönetiminin hem taraf-

sız arabuluculuk hem de İsrail’in yakın 
müttefiki rollerini birlikte oynamaya ça-
lıştığı bu süreç, diğer sebeplerle birlikte 
kırk küsür ülkeden katılım olmasına rağ-
men Filistin’de meşruiyet sahibi aktörle-
rin davet edilmemesi sebebiyle Filistin 
Devletini doğuracak bir zemin oluştura-
mamıştı. Aralık ayında başlayan İsrail’in 
Gazze saldırısı iki tarafın da zihinlerin-
de zaten bitmiş olan görüşmeleri açıkça 
sona erdirmişti.

Mayıs 2010’dan beri İsrailli ve Filistin-
li taraflar yine Amerika sponsorluğun-
da dolaylı görüşmeler yürütüyorlardı. 
Dolaylı görüşmelerin başından itibaren 
Abu Mazen, direkt görüşmelere geçmek 
için İsrail’in yerleşim inşaasını dondur-
masını şart koşuyor, buna karşılık Bibi 
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direkt görüşmelere geçmek için hiçbir 
önşartı kabul etmeyeceğini söylüyordu. 
Yine bu süreçte Ebu Mazen görüşme-
ler için bir program hazırlamanın gerek-
liliğinden bahsederken, Bibi bu tarz bir 
programın önkoşul oluşturacağını dü-
şündüğünden buna karşı çıkıyordu.

Özellikle Amerika’nın baskı ve yönlen-
dirmeleri sonucunda iki taraf da önko-
şulsuz direkt görüşmelere başlamayı ka-
bul etti. Ortadoğu Dörtlüsü (Ameri-
ka, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa 
Birliği) yaptıkları açıklamada bu görüş-
melerin takriben bir sene kadar sürece-
ğini ve tüm nihai statü meselelerinin çö-
züleceği bir anlaşmaya dönüşeceğini du-
yurdu. Gündemin ana maddeleri arasın-
da Kudüs, yerleşimler, sınırlar, mülteci-
ler ve su hakları yer alıyor. Bu meselele-
rin çözümüyle İsrail işgaline son verme 
ve bağımsız Filistin Devlerinin kurulma-
sı hedefleniyor. Bu bir senelik süre zar-
fında hem Bibi ve Ebu Mazen hem de iki 
tarafın değişik düzeylerdeki müzakere 
ekipleri Ortadoğu’da ve Amerika’da bir-
çok toplantı yapacaklar.

Türkiye’dekinin aksine İsrail-Filistin di-
rekt görüşmelerinden bir EVET çıkma 
ihtimali an itibariyle oldukça düşük gö-

rünmekte. Görüşmelerin sağlam temel-
lere oturtulamadan başlatılması, her iki 
tarafın da yaşadığı meşruiyet sorunu ve 
siyasi bölünmüşlükler HAYIR cephesi-
ni	kuvvetli	kılmakta.	Üstüne	üstlük	mü-
cadele sadece “yetmez ama evetçiler” ve 
hayırcılar arasında da geçmiyor. Bun-
lara ek olarak İsrail bağlamında “yeter 
yine de hayırcı” yerleşimciler lobisi ve 
aşırı sağcı kesim, Filistin bağlamında ise 
“biz yoksak hayırcı” Hamas ve irili ufak-
lı örgüt ve organizasyonlar görüşmele-
rin seyrini değiştirebilecek kadar kuv-
vetliler.

İlk analizde İsrailli ve Filistinli bu iki 
blok temelde benzer sebeplerle barış gö-
rüşmelerine karşı çıkıyor gibi görün-
mekte. İki blok da toprağa duydukları 
dini/milli aidiyetlerinin yanında görüş-
meleri yürüten liderlerin ve parçası ol-
dukları siyasi akımlarının dini/milli kır-
mızı çizgileri öncelemede aciz kaldığı-
nı ve bilinen bir tabirle “gaflet, dalalet ve 
hatta hıyanet içerisinde olduklarını” dü-
şünüyorlar.

İki bloğun da paylaştığı bir düşünce ise 
görüşmelerin naif bir şekilde ve ger-
çekçi temellere oturtulmadan başlatıl-
dığıdır. İsrail’in aşırı sağcı ve yerleşim-
ci bloğu için bu topraklardaki gerçeklik 
1967’den beri kendi elleriyle yarattıkları 
“yerleşimler” gerçekliğidir. Her şeye rağ-
men yaratmaya devam ettikleri bu ger-
çekliği gözardı eden hiçbir barış görüş-
mesi başarılı olamayacaktır, olmamalı-
dır. Hamas’ın gerçekliği ise İsrail işga-
li ve Filistin halkından aldıkları meşru-
iyete rağmen gözardı edilmelerinin barış 
çabalarını boşa çıkaracak olmasıdır.

Aralarındaki en büyük fark ise Hamas’ın 
meşruiyetinin kabul edilmesi ve ciddi-
ye alınması durumunda görüşmelere 

Türkiye’dekinin aksine İsrail-
Filistin direkt görüşmelerinden 
bir evet çıkma ihtimali an itiba-
riyle oldukça düşük görünmek-
te. Görüşmelerin sağlam te-
mellere oturtulamadan başla-
tılması, her iki tarafın da yaşa-
dığı meşruiyet sorunu ve siyasi 
bölünmüşlükler hayır cephesini 
kuvvetli kılmakta.”

“  
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dahil olmayı isteyecek kadar pragmatik 
davranabilecek olması, İsrailli aşırı sağ-
cı ve yerleşimci bloğun ise özellikle İkin-
ci İntifada’dan ve Gazze’den çekilmeden 
sonra barış görüşmelerine, çekilmele-
re, toprak değişimlerine kısacası Arap-
larla barış konuşmaya şiddetle karşı çık-
masıdır.

Direkt görüşmelerin tarafları ve spon-
sorları ise bu iki bloğun problem çıkar-
ma kapasitesini kabul etmekle birlikte 
olası problemlerle nasıl baş edebilecek-
leri konusunda planlı ve kararlı görün-
müyorlar. “Yerleşimler” ve “silahlı sal-
dırılar”, görüşmeler için en büyük teh-
like olarak görülse de şimdiye kadar ne 
Eylül’ün 26’sında dolacak olan yerleşim-
lerin inşaasını geçici olarak durdurma 
kararına karşı sağlam bir pozisyon ge-
liştirebildi, ne de Hamas ve diğer grup-
ların görüşmelere karşı muhalefetine te-
mel oluşturan sebepler anlaşılıp bu yön-
de çözümler üretildi.

Önkoşulsuz olarak başlayan görüşmeler 
şimdiye kadar nispeten pürüzsüz geç-
ti. Fakat görüşmeler çok yakın zaman-
da yerleşimler imtihanı ile karşı karşı-
ya kalacak. Bir diğer ifadeyle henüz ni-
hai statü meseleleri tartışılmaya başlan-
madan görüşmeler kesilme tehlikesiy-
le karşı karşıya kalacak. İsrail’in yerle-
şimlerin inşaasını geçici olarak dondur-
ma kararı her iki taraf için de içinden çı-
kılması güç bir siyasi atmosfer oluştura-
cak. Meşruiyeti zaten sallantıda olan Ebu 
Mazen’in İsrail’in yerleşim inşaasına de-
vam etmesi durumunda Filistin halkı 
nezdinde eli daha da zayıflayacak ve gö-
rüşmelere devam etmesi zorlaşacak. Di-
ğer taraftan dondurma kararının uzatıl-
ması durumunda Bibi, kırılgan koalis-
yonunu bir arada tutmakta zorluk çeke-
cek. Muhtemelen kısmi, sadece büyük 

yerleşim bloklarını hariç tutan ve Doğu 
Kudüs’teki inşaatlara sınır getiren bir ara 
formül bulunmaya çalışılacak. Yerleşim-
ler konusundaki böyle bir ara formülün 
görüşmelerin ömrünü ne kadar uzataca-
ğını da ilerki günlerde göreceğiz.

Amerikan Yönetimi ise yerleşimler ko-
nusundaki olumsuz fikrini koruduğu-
nu ve İsrail’in dondurma kararını uzat-
masının görüşmelerin sıhhati için elzem 
olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Ebu 
Mazen’e de “yerleşimleri bu kadar önce-
leyip görüşmelerin geleceğini tehlikeye 
atma” mesajını gönderiyor. Bir diğer ifa-
deyle Amerikan yönetimi, iki tarafa ara-
bulucu vasfıyla, görüşmeleri bir şekilde 
devam ettirebilmek için iyi niyetli olsa 
da özde çelişen mesajlar gönderiyor.

Bu iyi niyetin arka planında Obama yö-
netiminin görüşmeleri başlatarak riske 
attığı itibarını kurtarma çabası yatıyor 
ki 2009 ylınından bu yana mezkur iti-
bar Ortadoğu’da zaten gün geçtikte eri-
mekteydi. 2003 yılından beri Maryland 
Üniversitesi’nden	 Shibley	 Telhami	 di-
rektörlüğünde altı Arap ülkesinde yapı-
lan ve alanının en kapsamlı ve profes-
yonel çalışmalarından birisi olan “Arap 
Kamuoyu Yoklamasının” kısa süre önce 
yayınlanan 2010 senesi sonuçları bu iti-
bar kaybını gözler önüne serdi. 29 Ha-
ziran-20 Temmuz tarihleri arasında Mı-
sır,	Ürdün,	Lübnan,	Fas,	Suudi	Arabistan	
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan 
anketlerin geçen sonuçları, geçen sene-
nin rakamlarıyla kıyaslandığında orta-
ya çıkan en çarpıcı sonuç, Obama’nın 
hem başkanlığına hem de kişiliğine du-
yulan güven kaybı olarak karşımıza çık-
tı. Obama’ya nasıl bakıyorsunuz sorusu-
na “olumlu bakıyorum” cevabını veren-
ler 2009’da %45 iken 2010 yılında bu ra-
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kamın %20’ye indiğini görüyoruz. Aynı 
soruya “olumsuz bakıyorum” cevabı-
nı verenler ise 2009’da %29 iken bu sene 
bu rakam %62’ye yükselmiş. Ankete göre 
Obama’ya karşı duyulan en büyük hayal 
kırıklığının sebebi ise %61 ile Filistin 
meselesindeki tutumu.

Halihazırdaki tabloya baktığımızda 
Bibi’nin, Ebu Mazen’nin, Hamas’ın, yer-
leşimcilerin ve Amerika’nın evet ve ha-
yırlarını alt alta koyduğumuzda elde et-
tiğimiz sonuçtan bir EVET çıkması ol-
dukça zor. Yine de görüşmelerle alaka-
lı iki olumlu gelişmenin altını çizmeli-
yiz. Bunlardan birincisi, Obama’nın Or-
tadoğu özel temsilcisi George Mitchell’in 
haftasonuna doğru önce Suriye’yi ardın-
dan da Lübnan’ı ziyaret edecek olması. 
Mitchell, Şam’da Esad ile görüşüp Suri-
ye Devlet Başkanına barış görüşmeleri 
hakkında bilgi verecek. İkincisi ise, Hi-
lary Clinton’un Dışişleri Bakanı Ahmet 
davutoglu ile bu hafta içinde yaptığı te-
lefon görüşmesi. Bu görüşmede Clinton 
Davutoğlu’nu görüşmelerin seyri konu-
sunda bilgilendirmişti.

Ortadoğu’da kapsamlı bir barı-
şın tesisi ve Filistin meselesinin 
sıhhati ve geleceği için İsrail-
Suriye barışının tesisi elzemdir. 
Bu süreç İsrail-Filistin görüşme-
leri devam ederken de yürütüle-
bilir ve aslında Filistin mesele-
sinden daha basit ve çözülebilir 
durumdadır.”

“  

Temelden sorunlu başlayan görüşmeler-
de Türkiye, Suriye ve Lübnan hatta Katar 
gibi ülkelerin gözlemci, garantör, kolay-
laştırıcı veya ev sahibi sıfatıyla yardımı-
na başvurmak sürecin sıhhati ve gelece-
ği açısından faydalı olacaktır. Daha ön-
ceki barış çabalarında olduğu gibi hali-
hazırdaki görüşmelerde de en büyük ek-
sikliğin Filistin tarafının Filistin halkı 
nezdinde meşru ve birleşik bir gurup ta-
rafından temsil edilmemesidir. Tam bu 
noktada Türkiye’nin Filistinli fraksiyon-
ları bir araya getirmede Mısır’dan daha 
efektif olabileceğini not etmekte fayda 
vardır ve bu Filistin tarafı için en önce-
likli mesele olmalıdır.

Hamas ve Filistin Otoritesi’ni aynı masa-
da oturtmakla birlikte Türkiye’nin barış 
sürecine en büyük katkısı İsrail-Suriye 
görüşmelerini kaldığı yerden başlatmak 
olacaktır. İsraille ilişkilerdeki tansiyonun 
düşmeye başlaması ve Amerikan yöneti-
minin Suriye-İsrail barışına yönelik or-
tam oluşturma sinyallerini vermesi, bu 
konuda insiyatif almak için iyi bir fırsat-
tır. Ortadoğu’da kapsamlı bir barışın te-
sisi ve Filistin meselesinin sıhhati ve ge-
leceği için İsrail-Suriye barışının tesi-
si elzemdir. Bu süreç İsrail-Filistin gö-
rüşmeleri devam ederken de yürütülebi-
lir ve aslında Filistin meselesinden daha 
basit ve çözülebilir olan Suriye-İsrail so-
runundaki gelişmeler İsrail-Filistin ba-
rış görüşmelerine de olumlu katkılar-
da bulunacaktır. Bu noktada Türki-
ye de dahil olmak üzere bölgede nüfu-
zu olan tüm ülkeler bir işbölümü yapa-
rak Ortadoğu’nun sorunlu unsurlarıyla 
eş zamanlı ve işbirliği içerisinde ilgilen-
melidirler 

20 Eylül 2010
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tüketim kültürü ve medya

Tüketim kültürünün adeta bir yaşam biçimini aldığı modern dönemde insanlar medya 
aracılığıyla bu kültürün doğal birer parçası haline geliyor. Daha çok tüketme güdülerimi-
ze hitap eden medya araçları, özündeki asli görevlerinden uzaklaşıp kapitalizmin her eve 
girmesine aracılık eden bir elçi oluyor. Böyle bir dönemde medya ve tüketim kültürü üze-
rine daha fazla kafa yormak ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için toplum-
sal adımlar atmak önem kazanıyor.

SETA YORUM

Tüketim Kültürü ve 
Medya 
Bu “yumuşak” araçların başında gelen medya, bugün başlı başına bir tüke-
tim dünyası oluşturdu. Artık yaşamak için tüketen değil, tüketmek için yaşa-
yan insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

HAKAN ÇOPUR

İnsanın “homo economicus” olarak ni-
telendirildiği modern dönemin karak-
teristik özelliklerinden biri, hiç kuşku-
suz tüketim kültürünün hayatın her ala-
nını kuşatmış olması. Ontolojisini “kay-
nakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız” 
olduğu yaklaşımına dayandıran modern 
iktisat, sürekli ve daha fazla tüketim-
le beslenen kapitalist bir kâr döngüsü-
nün de zemini oldu. Sürekli kârla hayat-

ta kalabilen bu kapitalist döngü, öyle ya 
da böyle her zaman daha fazla üretmek 
ve ürettiği ürünlerin tüketilmesini sağ-
lamak durumunda. Sömürgecilik döne-
mindeki yeni pazar arayışlarını kan dök-
mek yoluyla sürdüren bu kapitalist dön-
gü, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısın-
dan itibaren daha “yumuşak” araçları 
kullanmaya başladı. Bu “yumuşak” araç-
ların başında gelen medya, bugün baş-
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lı başına bir tüketim dünyası oluşturdu. 

Artık yaşamak için tüketen değil, tüket-

mek için yaşayan insanların olduğu bir 

dünyada yaşıyoruz.

Tek kanallı ve siyah-beyaz başlayan tele-

vizyon serüveni, bugün internetle birle-

şen ve yüzlerce farklı kanalın olduğu de-

vasa bir reklam pastasına dönüştü. Orta-

e y l ü l  1 0



580

e y l ü l  1 0

lama yarısı reklamlara ve ilanlara ayrıl-
mış gazeteler günlük hayatımızın doğal 
bir parçası oldu. İnternet ortamında rek-
lamsız sayfa yok gibi; zaten alışveriş için 
de interneti kullanıyoruz. Elimize aldı-
ğımız biraz popüler herhangi bir dergi 
ya da etrafımızdaki billboardlar bize sü-
rekli bir şeyler almamızı emrediyor ade-
ta. Yani bir reklam bombardımanı altın-
da hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. 
Gerekçesi de her zaman belli: Yazılı ve 
görsel medya unsurlarının yaşamak için 
reklama, reklamcıların ürünlerini tanıt-
mak/pazarlamak için medya araçları-
na ihtiyacı var. Özünde masum olan bu 
cümle, insanları sürekli ve daha fazla tü-
ketmeye iten bir kâr döngüsünün kurba-
nı olunca insanlık da tüketim kültürüne 
kurban oluyor.
Tüketimin bir kültür halini aldığı, neyi 
tükettiğimize göre birbirimizi sınıflan-
dırdığımız, üzerimizdeki markalarla ko-
nuştuğumuz ve modayı takip etmenin 
adeta sosyal bir statü göstergesi olarak 
kodlandığı bir zaman diliminde tüket-
me alışkanlıklarındaki “anormallikler” 
üzerine söz söylemek hiç de kolay değil. 

Hele de bu tüketim kültürünü zihinleri-
mize görsel ve yazılı bombardımanlarla 
her an işleyen medya üzerine konuşmak 
belki daha da zor. Çünkü yaşadığımız 
“küreselleşen” dünyaya tüketim kültürü 
hükmediyor ve bu durum dünyanın bü-
yük bölümünde artık içselleştirilmiş du-
rumda. Medya araçları sayesinde dünya-
nın farklı iki ülkesindeki insanlar aynı 
reklamları izlerken ortak bir tüketim 
hırsına davet ediliyor. Sorun şu ki, örne-
ğin bir Afrika veya Uzak Asya ülkesin-
deki insanlarla ABD veya Avrupa ülkele-
rindeki insanların sahip oldukları hayat 
standartları aynı olmadığından ve med-
ya sürekli olarak “gelişmiş Batı’nın yük-
sek hayat standartlarını” empoze ettiğin-
den “az gelişmiş” veya “gelişmekte olan” 
ülkelerdeki insanlarda tüketim kültürü-
ne adapte olmak Batılılar gibi yaşamak-
la aynı anlamı taşıyor. Hal böyle olunca 
McDonald’s’tan menü almakla, Levi’s’tan 
giyinmekle veya Armani parfüm kullan-
makla hayat standardının Batılılara yak-
laştığını düşünmeye başlayan toplumlar 
kendi sosyal yapılarına neyin uyduğu-
na bakmadan daha fazla tüketiyor. Do-
layısıyla bir bakıma tüketim alışkanlık-
larının transferi, aynı zamanda kültür 
transferini de barındırıyor. Asla kapa-
lı toplum olmanın iyi bir şey olduğun-
dan bahsetmiyorum; anlatmak istediğim 
husus, belki de tarihin hiçbir dönemin-
de bu denli yaygın, baskın ve nüfuz etmiş 
bir tüketim kültürünün mevcut olmadı-
ğı. Bunu mümkün kılan ana unsursa baş-
ta televizyon olmak üzere medya araçla-
rı. Ve ne yazık ki yayılan/yaygınlaştırılan 
tüketim kültürü, büyük ölçüde, özünde 
Batı-merkezli olan küresel bir kapitalist 
kâr döngüsüne hizmet ediyor.

Küresel ekonomiye entegre ol-
maya başlayan ülkelere geliş-
miş Batılı ülkelerin çokuluslu de-
vasa şirketler girmeye başlıyor. 
Bu şirketlerin çoğu o ülkedeki 
yerli birçok şirketi ya satın alıyor 
ya da onlarla işbirliği yapıyor. Ar-
tık geriye pazarda yaygınlaşmak 
kalıyor.”

“  
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Son cümleyi biraz açarsak, küresel eko-
nomiye entegre olmaya başlayan ülkelere 
gelişmiş Batılı ülkelerin çokuluslu deva-
sa şirketler girmeye başlıyor. Bu şirket-
lerin çoğu o ülkedeki yerli birçok şirketi 
ya satın alıyor ya da onlarla işbirliği ya-
pıyor. Artık geriye pazarda yaygınlaşmak 
kalıyor. Bu süreçte de o markaların ve 
ürünlerin toplumda kabul görmesinde 
medya önemli rol oynuyor. Gerek rek-
lamlar, gerek PR (halkla ilişkiler) çalış-
maları ve gerekse sosyal sorumluluk pro-
jeleri gibi meşrulaştırıcı medyatik kodla-
malarla insanların o markaları içselleş-
tirmesi sağlanıyor. Elbette bu “gelişmek-
te olan” ülkenin büyük markaları da aynı 
şekilde medyada kendilerine yer bulu-
yor. Ama zaten yüzde yüz yerli olarak ni-
telenebilecek az sayıda büyük marka ka-
lıyor o ülkede. Dolayısıyla dönüp duran 
reklamlar, hayatımızın ve hatta rüyaları-
mızın büyük bir bölümünü kaplıyor. On-
dan sonra da reklam arası diziler, filmler 
ve programlar izlemeye alışıyor insanlar. 
Ancak sonuç aynı: Her gün yeni bir şey-
ler çıkıyor ve bu yeni bir şeyler mutla-
ka size göre oluyor, sabahki ilk işiniz de 
tükenmeden o ürünü almak. Zaten alış-
verişin insanı rahatlattığı gibi harikula-
de buluşlar da bu döneme tekabül ediyor.

Tüm bu tüketim kültürüne hizmet eden 
medyatik hastalığa rağmen iyi şeyler de 
yaşanıyor. Örneğin, aynı medya unsurla-
rını, tüketim kültürü konusunda insan-
ları bilinçlendirmek için kullanan top-
lumsal kesimler de mevcut. Dolayısıyla 
buraya kadar birçok açıdan yerdiğimiz 
medya-tüketim kültürü ilişkisinin fark-
lı boyutlarının da olabileceğini yadsıma-
mak lazım. Her ne kadar televizyonla-
rın çoğu tüketim kültürünün hizmetçisi 

konumunda olsa da bu teknoloji üzeri-
ne eleştirel bakan birçok insan da var ve 
bu insanların gayretleri bazı dönüşümle-
re zemin hazırlıyor. Mesele tüketim ko-
nusunda toplumu bir yerlere kanalize et-
meden sağlıklı düşünmesine yardımcı 
olmak. Bunun için farklı medya unsurla-
rı kullanılarak yapılan yayınlar ve üreti-
len bilgiler elbette çok değerli.

Asırlarca insanlığa önemli katkılar yapan 
ecdadımız, tüketim değil israf-tasarruf 
dengesine dayanan bir yaşama kültürü-
ne sahipti. Sürekli tüketen değil, yetinen 
bir iktisadî kavrayış mevcuttu. Her şey-
de dengeyi gözetmeye çalışan bir harca-
ma anlayışı, komşusu aç ise buna çözüm 
üreten kardeşlik duygusu ve siftah yap-
mamış esnaf komşusunun hakkını gö-
zeten bir esnaflık bilinci, bütün gücüy-
le daha çok ürün satmaya ve kâr etmeye 
odaklanmış kapitalist bir anlayıştan her-
halde oldukça farklı. Hal böyle olunca, 
tüketim kültürüyle yaşayan medyatik bir 
toplum olmaya başladığımız için asli de-
ğerlerimizi unutmaya da başladık. O hal-
de içinde bulunduğumuz tüketim çılgın-
lığından uyanmak için gözlerimizi açma 
vakti geldi. Yoksa sadece paramızı ve za-
manımızı değil, aynı zamanda insanlığı-
mızı da kaybedeceğiz 

Mostar, 10 Eylül 2010

Ontolojisini “kaynakların sınır-
lı, ihtiyaçların ise sınırsız” oldu-
ğu yaklaşımına dayandıran mo-
dern iktisat, sürekli ve daha fazla 
tüketimle beslenen kapitalist bir 
kâr döngüsünün de zemini oldu.”

“  
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SETA YORUM

Türk Medyasında Sözün 
Özü Var mı? 

“Söz”ün değeri sahibine göre ölçülür; yani 
sözün kendisi kadar onu “kimin” söyledi-
ği ve “nasıl” söylediği de önemlidir. Do-
layısıyla doğru bir sözü doğru bir şekilde 
ortaya koyabilmek sahici bir meziyettir. 
Bunun aksine yanlış bir sözü doğruymuş 
gibi aktarmak ya da doğru bir sözü yan-
lış bir biçimde iletmek ise vahim sonuç-
lar doğurur. Türk medyasının en temel 
sorunlarından biriyle tam da bu nokta-
da yüzleşiyoruz: Medyamızda sözün özü-
ne, yani “ne” söylendiğine, tarafsız bir bi-
çimde bakmadan ve de sözün doğruluğu-
nu yeterince araştırmadan haberler üreti-
lebilmektedir.

12 Eylül referandumunda Türkiye de-
mokrasi yolunda önemli bir tercih yaptı. 
Referandum öncesine göre 13 Eylül saba-
hı birçok medya kuruluşu beklemedikle-
ri bir sonuçla karşı karşıya idi. Hesapla-
rı pek tutmamıştı. Bu sürecin öncesinde-
ki medya savaşlarına biraz yakından ba-
karsak, medyamızın büyük bölümünde 
abartılı bir pozisyon belirleme yaklaşımı 
olduğunu görebiliriz. Çoğu zaman söyle-
nen sözün içeriğine ve doğruluğuna ba-
kılmadan, kimin hangi üslupla söylediği 
üzerinden günlerce haberler üretildi. El-
bette kimin nasıl söz söylediği önemlidir; 

Türk medyasında hala ciddi bir değişim ve dönüşüm ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç 
toplumdaki değişimle beraber doğal olarak ortaya çıkmıştır ve artık bir zorun-
luluk halini almıştır.

HAKAN ÇOPUR
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ancak ne söylendiğine ve bunun doğrulu-
ğuna bakılmadan yapılan haberler siya-
seti de medyayı da içeriksizleştirdi aslın-
da. İçerikten yoksun siyaset haberleri de 
“havuzlu villa” polemiği düzeyini aşama-
dı. Oysa ne kadar önemliydi bu 12 Eylül 
referandumu. Siyasetteki ayrışmaya pa-
ralel olarak medyamızda da gözlemlenen 
ayrışma, hakikatin peşinden gidilen değil 
gölgeler üzerinden keskin yorumlar yapı-
lan bir habercilik tablosuna zemin hazır-
ladı. Örnek olarak, kendini “merkez med-
yanın amiral gemisi” olarak nitelendiren 
gazetemizin biri hariç neredeyse tüm ya-
zarları referandumdaki oylarını açıkladı 
ve şaşırtıcı bir biçimde hepsinin de oyla-
rının rengi aynıydı. Demek ki toplumun 
büyük çoğunluğunu kucaklayacak kadar 
merkezde durmuyor bu “merkez” medya. 
Esasen hükümete yakın olduğu söylenen 
medya gruplarının da gerçeği daha fazla 
aramaları beklenirdi. Çünkü şu anki ay-
rışma bir günde bitmeyeceğine göre an-
cak her iki kesim de kendine çeki düzen 
verdiği zaman ülkemizde doğru-dürüst 
habercilik yapılabilecektir.

Topluma olan biteni doğru ve tarafsız bir 
biçimde aktarmakla yükümlü olan ve bir 
boyutuyla kamu adına işlev gören gazete-
cilik/habercilik müessesesi, içeriksiz kav-
galar ve niteliksiz habercilik sebebiyle 
kendi değerini düşürüyor. Bu bakımdan, 
yapılan kamuoyu yoklamalarında med-
yanın en az güvenilen kurumlar arasında 
yer alması şaşırtıcı değil. Dolayısıyla Türk 
medyasındaki etik değerleri ve habercilik 
standartlarını ciddi biçimde sorgulama-
mız gerekmektedir ve bu işi bizatihi ga-
zetecilerin başlatması elzemdir. Öyleyse 
Türk medyasının önemli bir bölümünün 
etik değerleri daha fazla önemsemesi ve 
kendi toplumuna yabancı bir dünya algı-

sı üzerinden hareket etmekten vazgeçme-
si gerekmektedir.

Medyanın gerçeğe sadakat göstermesi o 
toplumun gerçeği görebilmesi adına ha-
yati öneme sahiptir. Mesela 28 Şubat sü-
recinde ekranlarda ve gazete manşetle-
rinde yansıtılan Türkiye tablosu, hakikate 
ve milletin vicdanına ihanetin adeta bel-
gesi niteliğindeydi. Aylarca tartışılan bir-
çok konunun nasıl sahte bilgi üretimleri 
olduğunu sonraki yıllarda net bir biçim-
de öğrendik. Peki neden medya o dönem-
de gerçeğin peşinden gitmek yerine ideo-
lojik bağımlılıkların ve çıkar ilişkilerinin 
ardına düşmüştür? Bu soru Türkiye’de ga-
zeteciliğin tarihi ve siyasetle ilişkisi kadar 
eski ve hayati bir sorudur.

Takvim-i Vakayi’den (1831) Osmanlı’nın 
son dönemindeki diğer gazetelerin çıkış 
ve kapanış süreçlerine bakıldığında siya-
setle ne denli bir yandaşlık-karşıtlık iliş-
kisi içinde olduklarını görmek mümkün-
dür. Bazı gazeteler sırf iktidarı eleştirmek 
için kurulurken bazı gazeteleri de iktidar 
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kendi eliyle kurmaktaydı. Cumhuriyet’in 
kuruluşu bazı değişimleri beraberinde ge-
tirmiş olsa da çok partili hayata geçişe ka-
dar ancak tek sesli bir medyaya imkân ta-
nımıştır. Özal döneminde dışarıya daha 
fazla açılan Türkiye’de medya da büyü-
meye, çeşitlenmeye ve teknolojinin de 
imkânlarıyla yükselmeye başlamıştır; an-
cak hala medyanın büyük kesimi halka 
yabancıdır/uzaktır. Son dönemde Türk 
medyasının sermaye yapısında önem-
li dönüşümler yaşanmaktadır ve bu dö-
nüşüm sürecinden daha özgürlükçü, de-
mokrat ve milletin değerlerine saygılı bir 
medya yapısının ortaya çıkması hepimi-
zin umududur. Bu dönüşümler gerçek-
leştiği ölçüde gerçeğin üstünü örten de-
ğil gerçeğin peşinden giden bir medyamız 
olacaktır.

12 Eylül referandumu öncesine tekrar ba-
kacak olursak bazı medya gruplarında re-
ferandum sonucunda “Hayır” çıkabilece-
ği yönünde yoğun bir haber-yorum bom-
bardımanı yapıldı. Bazı uzmanlar “Evet” 
çıkarsa Türkiye’nin kaybedeceğinden 
dem vurdular; kamuoyu araştırmaları ya-
pan bazı kurumların yöneticileri de can-
lı yayınlarda oyların kafa kafaya olduğu-
nu anlattılar. Çoğu zaman Anayasa de-

ğişiklik paketinin içeriği değil parti ge-
nel başkanlarının söylemleri ve demeçleri 
gündeme damgasını vurdu. Halk aylarca 
medyanın büyük kesiminden haber değil 
nasihat dinledi. Öyle ki bazı zamanlarda 
medyamızın siyasetçilerimizden daha bü-
yük bir üslup sorunu olduğunu müşahede 
ettik. Gerçekten de doğru habercilik yap-
manın başka yolu yok mu peki? Dünya-
nın her yerinde medya manipülatif işlere 
imza atmaktadır (buna medya açısından 
en gelişmiş ülkeler dâhil); ancak eğer ipin 
ucu çoktan kaçmışsa bir noktadan son-
ra medya haber kaynağı olmaktan çıkıp 
ideolojik/politik bir manipülasyon aracı-
na dönüşmektedir. Bundan ciddiyetle ka-
çınmak lazımdır. Türkiye’nin son yıllar-
da (bilhassa dış politikada) yaşadığı po-
zitif değişime medyanın ayak uydurma-
sı hem önemlidir hem de bir gerekliliktir. 
Esasen değişimlere öncülük etmesi bekle-
nen medyanın statükocu bir tavırla var-
lığını idame ettirmesi Türkiye’nin en son 
ihtiyaç duyacağı bir olgudur.

Sonuç olarak Türk medyasında hala cid-
di bir değişim ve dönüşüm ihtiyacı var-
dır. Bu ihtiyaç toplumdaki değişimle be-
raber doğal olarak ortaya çıkmıştır ve ar-
tık bir zorunluluk halini almıştır. Medya-
mızın siyasete biraz olsun mesafeli bir du-
ruşla ve insanı/toplumu merkeze alarak 
habercilik yapmaya yönelmesi, şu an üze-
rinde konuştuğumuz birçok sorunun çö-
zümüne doğrudan katkı yapacaktır. O za-
man medyanın topluma karşı sorumlulu-
ğunu gerçekten yerine getirebildiğinden 
bahsetmeye başlayabiliriz. Ve yine o za-
man Türk medyasında sözün özünün ol-
duğunu söyleyebiliriz 

Mostar, 01 Eylül 2010

Topluma olan biteni doğru ve 
tarafsız bir biçimde aktarmak-
la yükümlü olan ve bir boyutuyla 
kamu adına işlev gören gazete-
cilik/habercilik müessesesi, içe-
riksiz kavgalar ve niteliksiz ha-
bercilik sebebiyle kendi değerini 
düşürüyor.”

“  
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1 EKİM 2010
•	 Saadet	Partisi(SP)	Genel	Başkanı	Numan	Kurtul-

muş, SP Genel Merkezinde düzenlediği basın top-
lantısında, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kur-
tulmuş yaptığı konuşmada, “Genel Başkanlıktan 
ve Saadet Partisinden ayrılıyorum. Bu bir son de-
ğil yeni bir siyasi hareketin ilk adımıdır. Biz kamu-
nun kaynaklarını zenginleşme ve servet aracı ola-
rak kullanmayacağız, dini siyasete alet etmeyece-
ğiz” şeklinde konuştu.

•	Dışişleri	 Bakanlığı,	 ABD	 Temsilciler	 meclisinde,	
“Türk işgali altındaki Kuzey Kıbrıs’ta dini yerlerin 
ve eserlerin korunması ve dini özgürlüklere saygı” 
başlıklı tasarısının adada süren BM çözüm süreci-
ne zarar verebileceği ikazında bulundu.

2 EKİM 2010
•	Ukrayna	 Anayasa	 Mahkemesi,	 ülke	 yönetimini	

parlamenter sistem olarak belirleyen düzenlemele-
rin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek ipta-
line karar verdi. Böylece ülke, 1996 Anayasası’nda 
belirlenen başkanlık sistemine dönmüş oldu.

•	Türkiye-Suriye	 Yüksek	 Düzeyli	 Stratejik	 İşbirliği	
Konseyi (YDSK) Bakanlar İkinci Toplantısı, 2–3 
Ekim 2010 tarihlerinde Suriye’nin Lazkiye şehrin-
de gerçekleşti.

3 EKİM 2010
•	CHP	Genel	Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu,	 “Hükü-

mete türban konusunda yaptığımız açıklamalarda 
samimiyiz.” dedi.

•	Kırgısiztan’da	 düzenlenen	 Etniklerarası	 Diyalog,	
Uzlaşma ve Hoşgörü Konferansı sona erdi. Cum-
hurbaşkanı Roza Otunbayeva ile Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun eşbaşkanlık yaptığı konfe-
ransta sonuç bildirisi kabul edildi.

•	Bosna	Hersek’te	Üçlü	Devlet	Başkanlığı	Konseyi	ile	
Federasyon, Bosna Sırp Cumhuriyeti ve 10 kanto-
nun hükümetlerinin belirleneceği seçimler yapıldı. 
Devlet	Başkanlığı	Üçlü	Konseyi’ne	Bakir	 İzzetbe-
goviç, Jeljyko Komşiç ve Neboyşa Radmanoviç se-
çildi.

4 EKİM 2010
•	YÖK,	İstanbul	Üniversitesine	yazı	gönderip	başör-

tülü öğrencilerin dersten çıkarılmasını yasakladı. 
•	Brezilya’da,	devlet	başkanlığı	seçimi	yapıldı.	En	çok	

oyu mevcut Başkan Luiz Inacio Lula da Silva’nın 
desteklediği Dilma Rousseff almasına rağmen, 
yüzde 50’yi aşamadığı için seçimin ikinci turu ya-
pılacak.

5 EKİM 2010
•	Uluslararası	 Derecelendirme	 Kuruluşu	 Moody’s,	

Türkiye’nin not görünümünü durağandan poziti-
fe çevirdi.

•	 26.	İslam	Konferansı	Örgütü	Ekonomik	ve	Ticari	

İşbirliği Daimi Komitesi toplantısı 5-8 Ekim 2010 
tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

10 EKİM 2010
•	Hükümet,	 Orta	 Vadeli	 Programı	 açıkladı.	 2011–

2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın 
temel amacı, ülkemizin refah seviyesinin artırıl-
ması nihai hedefi doğrultusunda, büyümeye istik-
rar kazandırmak, istihdamı artırmak, kamu denge-
lerini iyileştirmek ve fiyat istikrarını sağlamaktı.

11 EKİM 2010
•	Hakimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu	(HSYK)	Baş-

kanvekili Kadir Özbek ve üyeler Suna Türkoğlu, 
Musa Tekin, Orhan Cem Erbük, Fatma Anıl Genç, 
Hatice Ceyda Kerman ve Ayşe Albayrak Doğan 
görevlerinden istifa ettiler. Düzenlenen basın top-
lantısında, Özbek, “Gündemi belli olmayan, top-
lantı yaptırılmayan, karar verdirilmeyen, görüşle-
rini açıklaması dahi fiilen engellenen bir yapı içeri-
sinde daha fazla kalmanın bir yarar sağlamayacağı 
görüşüyle, ben ve arkadaşlarım, görevimizden ay-
rılma kararı almış bulunuyoruz” dedi.

•	Adalet	 Bakanlığından	 yapılan	 yazılı	 açıklamada,	
HSYK’nın 17 Ağustos 2010 tarihinden beri çalıştı-
rılmadığı yönündeki açıklamanın, “bugüne kadar 
yaşanan gelişmeler dikkate alındığında gerçekler-
le bağdaşmadığı” bildirildi. 

12 EKİM 2010
•	TBMM	Genel	Kurulu’nda	yapılan	kapalı	oturum-

da sınır ötesi operasyon konusunda hükümete ve-
rilen yetkinin süresinin bir yıl daha uzatılmasına 
ilişkin tezkere 428 oyla kabul edildi. 

13 EKİM 2010
•	Tunceli’nin	Ovacık	kırsalında	güvenlik	kuvvetleri	

ile PKK’lılar arasında çıkan çatışma 2 er şehit oldu. 
1 PKK’lı ölü olarak ele geçirildi. 

14 EKİM 2010
•	ÖSYM’nin	19	Aralık’ta	yapacağı	ALES	sınav	kıla-

vuzundan, ÖSYM Başvuru Merkezleri’ne yapıla-
cak başvurularda aranan “başı açık olma” zorun-
luluğu ifadesi tamamen çıkarıldı, başörtülü fo-
toğraf kullanımının önü açıldı.

•	Lizbon	 Zirvesi	 hazırlıklarını	 ele	 almak	 amacıyla,	
Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri ve Savunma 
Bakanları Ortak Toplantısına Türk Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi 
Gönül başkanlığındaki heyetler katıldı. 

16 EKİM 2010
•	CHP	Genel	Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu,	İstanbul’da,	

sivil toplum örgütü, meslek kuruluşları temsilcileri, 
gazeteci, sanatçı ve aydınlarla bir toplantı düzenle-
di. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hak-
kı Süha Okay yaptığı açıklamada, toplantının karşı-
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lıklı görüş alışverişinde bulunma, sorunları ve çö-
züm önerilerini paylaşma, CHP’den beklentiler ile 
CHP’nin Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin gö-
rüşlerini konunun uzman ve taraflarıyla değerlen-
dirmeyi amaçladığını bildirdi.

17 EKİM 2010
•	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu	asil	ve	yedek	

üyeliği için yapılan seçimlerde kurul üyeleri belir-
lendi. Adli yargıdan 7’si asil, 4’ü yedek olmak üzere 
11 isim HSYK’nın yeni üyesi oldu.

•	Necmettin	Erbakan,	Atatürk	Spor	Salonu’nda	yapı-
lan Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi’nde 
genel başkanlığa seçildi. 

19 EKİM 2010
•	Başbakan	Recep	Tayyip	 Erdoğan,	AK	Parti	 tara-

fından Kızılcahamam’da düzenlenen 16. İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında yap-
tığı konuşmada “Başörtülünün hakkını savundu-
ğum kadar başı açığında hakkını savunacağım. 
Biz, belli bir kesimin, belli bir zümrenin değil, tüm 
Türkiye’nin hizmetkârıyız” dedi.

•	KCK	davasının	 ilk	duruşması	Diyarbakır	 6.	Ağır	
Ceza Mahkemesinde başladı.  Mahkeme heyeti, 
sanıkların Kürtçe savunma talebini reddetti.

20 EKİM 2010
•	YÖK	Başkanı	Prof.	Dr.	Yusuf	Ziya	Özcan,	Öğren-

ci Seçme ve Yerleştirme Merkezince bundan son-
ra yapılacak sınavlara başörtüsü ile girilebileceğini 
bildirdi.

•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	3	Ekim	Genel	
Seçimleri sonrasında koalisyon çalışmalarıyla ilgili 
temaslarda bulunmak üzere Bosna-Hersek’i ziyaret 
etti.

22 EKİM 2010
•	Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	başlattığı	 rüşvet	

operasyonu kapsamında aralarında eski Yargıtay 
12. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Oskay ile avu-
kat ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu toplam 
24 kişiyi gözaltına aldı.

•	Wikileaks,	ABD’nin	Irak	savaşıyla	ilgili	2004–2009	
arası dönemi kapsayan belgeleri kamuoyuna açık-
ladı. 

23 EKİM 2010
•	 İstanbul	Ticaret	Odası	 (İTO)	Başkanı	Murat	Yal-

çıntaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen bir soruşturması kapsamında gözal-
tına alındı. 

24 EKİM 2010
•	Yüksek	Seçim	Kurulu	(YSK),	17	Ekim’de	Hakim-

ler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) asıl ve yedek 

üyeliği için yapılan seçimlerin yenilenmesi talebini 
oy birliğiyle reddetti.

25 EKİM 2010
•	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu	(HSYK)’nun	

yeni yapılanmasından sonraki ilk toplantısı, Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin ve 21 asıl üyenin katılımıyla 
yapıldı. 

26 EKİM 2010
•	Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığı	CHP’ye	kurultay	

toplaması ve tüzük değişikliğini uygulamaya koy-
ması için uyarıda bulundu. Başsavcılık daha önce 
son kurultayla ilgili bilgi, belge ve kayıtları istemiş-
ti.

•	 “Rüşvet”	 iddialarına	 ilişkin	 soruşturma	kapsamın-
da gözaltına alınan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, 
Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

•	AK	Parti	Şanlıurfa	Milletvekili	Sabahattin	Cevhe-
ri partisinden istifa etti. AK Parti’nin TBMM’deki 
milletvekili sayısı 337’ye düştü.

28 EKİM 2010
•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	Cumhuriyet’in	ila-

nının 87. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesaj-
da, Türkiye’nin temel önceliğinin yeni bir anayasa 
olması gerektiğini söyledi. 

•	CHP	Genel	 Başkanı	 Kemal	 Kılıçdaroğlu	 Çanka-
ya Köşkü’nde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı resepsiyonuna katılmayacağını açıkladı. 

29 EKİM 2010
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 Türkiye	

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 87. yıldönümü ne-
deniyle Çankaya Köşkü’nde resepsiyon verdi. Re-
sepsiyona, CHP ve kuvvet komutanları katılmadı.

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 Çankaya	 Köş-
künde düzenlenen resepsiyonda, Türk silahlı Kuv-
vetleri komuta kademesinin kendi resepsiyonunu 
düzenlemesinin hatırlatılması üzerine yaptığı açık-
lamada “Bu gecenin resepsiyonu burasıdır. Bunun 
dışında resepsiyonu doğru bulmuyorum. Cum-
hurun başının daveti burada, cumhur da burada” 
dedi.

30 EKİM 2010
•	Hürriyet	 Gazetesi	 başyazarı	 Oktay	 Ekşi,	 28	

Ekim’deki “Az bile demişiz” başlıklı yazısından do-
layı istifa etti.

31 EKİM 2010
•	Taksim	 meydanında	 görev	 yapan	 çevik	 kuvvet	

ekiplerine yönelik bombalı intihar saldırısında 15’i 
polis 32 kişi yaralandı.

•	KPSS	 Eğitim	Bilimleri	 testi	 uygulamaya	 konulan	
yeni kurallar eşliğinde tekrar yapıldı.

•	PKK	eylemsizlik	kararını	2011	genel	seçimlere	ka-
dar uzattığını açıkladı.
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12 eylül referandumunun ardından

12 Eylül’de Anayasa değişiklik paketinin halkoyu ile kabul edilmesi hükümetin yeni bir 
Anayasa hazırlanması gibi reformlara devam etmesi için halk tarafından verilen bir yetki 
olarak yorumlanıyor. Türkiye toplumunun demokratikleşme ve kalkınma taleplerinin şe-
killendirdiği referandum süreci, yerini yavaş yavaş genel seçim sürecine bırakıyor. Bu sü-
reçte, hükümetin söz verdiği reformları başlatması kadar genel seçimlere sekiz ay kalma-
sı nedeniyle muhalefet partilerinin performansları bir sınavdan geçecek gibi görünüyor.

SETA ANALİZ

2010 Referandumu: 
Siyasi Partilerin Tutumları
Referandum, Anayasanın toplumca tartışılmasına imkân vererek ihtilafın, 
bürokratik vesayet şalıyla üzerinin örtülmesinin ve bürokratik kurumlar içinde 
karara bağlanmasının önüne geçilmekte ve ihtilaf topluma mal edilmektedir.

MURAT YILMAZ

Giriş

Türkiye, büyük bir değişim yaşıyor. Ve-
sayet rejimi, tasfiye edilerek demokratik-
leşme ve sivilleşme istikametinde önem-
li adımlar atılıyor. Kat edilen mesafe art-
tıkça demokrasi, sivillik ve özgürlük de-
ğerlerine toplumun daha çok sahip çık-
tığı görülüyor. Yeni bir Türkiye kurulu-
yor ve bu yeni Türkiye’nin kuruluşun-
da STK’ların, aydınların ve vatandaşların 

rolü, giderek artıyor. Bir kriz veya tartış-
ma vesilesiyle, bütün bir demokrasi tari-
hi hatırlanıyor, adeta yeniden yaşanıyor. 
Toplum ve vatandaşlar kendilerini, de-
mokrasiyi, sivilleşmeyi, özgürlüğü ve si-
yaseti keşfediyorlar. Böylece siyasetin ala-
nı ve tabanı genişliyor.

Sadece siyasi rejim değil, siyasi söylem ve 
siyasi kültür de değişiyor. Otoriter ve yarı 
totaliter bir resmi ideoloji ve devlet dü-
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zeninin, vatandaşların siyaseti algılama 
ve siyaset yapma tarzını tayin eden siyasi 
kültürdeki kodları ve kalıntıları da ayıkla-
nıyor. Hukuku ve kurumları değiştirmek 
fevkalade mühim, fakat ehemmiyetli olan 
onları hayata geçirecek insanların, ruhun 
ve kültürün değişimi. Büyük değişim ya-
şanırken, bu değişimin bütün mevzuat-
ta, kurumlarda, siyasi partilerde, siyasi 
hareketlerde, toplumsal kesimlerde, fikir 
gruplarında ve vatandaşlarda aynı şekilde 
ve hızda yaşanması mümkün değil. Hatta 
böyle bir beklenti değişimin, toplumun ve 
siyasetin tabiatına aykırı.

Vesayet rejimi, toplumun ve vatandaşla-
rın kendi özgür irade ve tercihleriyle de-
ğişmelerini ve kendilerini yönetmelerini 
engellemek üzere kurulmuştur. Böylece, 
merkezi iktidar aygıtını veya devleti ele 
geçiren bir zümrenin, toplumu ve vatan-
daşları kontrol etmesi, değiştirmesi veya 
dondurması; ama her halükarda kendi is-
teğiyle değişmesinin engellenmesi amaç-
lanmıştır. Tek parti diktatörlüğü ve dar-
be rejimleri dışında çok partili hayat içe-
risinde, bu kontrol ve değiştirme anayasa 
marifetiyle yapılmaya çalışılmıştır. 1961 
sonrasındaki anayasa tartışmaları, Turan 
Güneş’in ifadesiyle bir “anayasa dini” tar-
tışmalarına veya savaşlarına dönüşmüş-
tür. Esasen bu zihniyet, Osmanlı modern-
leşme ve hürriyet hareketlerinde, Osman-
lı bürokratlarının hürriyet vaat ederken 
vatandaşlar üzerindeki kontrol sistemle-
rini güçlendiren düzenleme geleneğinin 
devamlılığını göstermektedir. 2007’deki 
Cumhurbaşkanlığı tartışmalarıyla Tür-
kiye siyaseti yeniden bir anayasa krizi ve 
anayasa savaşlarına dönmüştür.

1961 Anayasası ile başlayan anayasal ge-
lenek yasama, yürütme ve yargının bü-
rokratik kurumların vesayeti altına alın-

masıdır. Bu gelenek, 1982 Anayasası ile 
pekişmiştir. Geride bıraktığımız çeyrek 
yüzyılda 1982 Anayasasında birçok de-
ğişiklik yapılmış ancak bu değişiklik-
ler, 1882 Anayasasındaki vesayetçi ruhu 
ortadan kaldıramamıştır. Bu anlamda 
82 Anayasası’ndaki belki de en önem-
li değişikliklerden biri, anayasasının re-
ferandum yoluyla değiştirilebilmesinde 
TBMM’de 2/3 yerine 3/5 çoğunluğun ye-
terli sayılmasıdır.

Referandum yolu, anayasa değişikliğinin 
nitelikli çoğunluğa mahkûm edilerek zor-
laştırılmasını engellemektedir. Referan-
dum, Anayasanın toplumca tartışılması-
na imkân vererek, bürokratik vesayet ku-
rumlarını ve otoriter anlayışı bir meşrui-
yet tartışmasının içine sokmaktadır. Böy-
lelikle ihtilafın, bürokratik vesayet şalıyla 
üzerinin örtülmesinin ve bürokratik ku-
rumlar içinde karara bağlanmasının önü-
ne geçilmekte ve ihtilaf topluma mal edil-
mektedir. Bunun sonucunda toplum, si-
yasi taraflara ayrılarak tartışabilmekte ve 
böylece siyaset toplumsal taban bularak, 
anlam kazanmaktadır. Aksi takdirde fark-
lı görüşlerin olmadığı ve temel kararlar-
da bürokratların karar verdiği bir yerde, 
siyasetten veya siyasi partilerden bahset-
menin manası kalmamaktadır. Bu haliyle 
ihtilafın aşılması çalışmaları sadece mev-
zuatın ve kurumların değil, zihniyet ve 
kültürün değişmesini de beraberinde ge-
tirmektedir.

12 Eylül 2010 tarihinde 26 maddelik ana-
yasa değişiklik paketinin oylandığı refe-
randum, Türkiye’de siyaseti kökten etki-
leyecek bir yarılma hattı oluşturmuştur. 
Anayasa değişiklik paketinin hazırlanma 
süreci, TBMM’deki müzakereler ve refe-
randum tartışmaları sadece siyasi huku-
ku değil, siyasi kültürü de değiştirecek di-
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namikleri harekete geçirmiş durumdadır. 
Bu anlamda, anayasa değişiklik paketinin 
hazırlanması ve referandum tartışmaları, 
bürokratik vesayeti fiilen geriletmiştir.

AK Parti: Değişimin Siyasi 
Temsilcisi

AK Parti, 22 Temmuz 2007 seçimlerin-
den sonra uzlaşma adına seçmenlere ta-
ahhüt ettiği yeni ve sivil anayasa projesi-
ni belirsiz bir zamana erteleyip, bürokra-
tik vesayet kurumlarını rahatsız etmeme-
ye özen göstermiştir. Mamafih bürokratik 
vesayet kurumları gerçekçi bir siyasi tahlil 
yapabilme kabiliyetlerini kaybedecek ka-
dar toplumdan koptukları için, bu uzlaş-
ma çabalarını doğru okuyamamışlar tam 
aksine bir zaaf olarak görmüşlerdir. Bu 
süreçte AK Parti, yeni ve sivil anayasa ça-
lışmalarında ısrar etmek yerine, MHP’nin 
başörtülü öğrencilerin öğrenim hakkına 
yönelik kısmi anayasa değişikliği teklifini 
kabul etmiştir. Her ne kadar bu MHP açı-
sından karşı çıkamayacağı bir konunun, 
muhtemel anayasa değişikliği teklifinden 
ayrılması bakımından akıllıca bir hamle 
olsa da, AK Parti açısından bu hamlenin 
daha başından itibaren siyasi akla uygun 
olduğu tartışmalıdır.

AK Parti, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 
olduğu gibi daha geniş kesimlerin ittifa-
kını tesis edip, tamamen yeni ve demok-
ratik anayasa için destek alabilecekken, 
belli seçim bölgelerindeki en yakın raki-
binin kendisine yönelik stratejik hamle-
sine teslim olmuştur. Başörtüsüne yöne-
lik düzenleme, laik/ulusalcı cephede re-
aksiyoner bir toparlanmaya ve yargı bü-
rokrasisinin harekete geçmesine yol aç-
mıştır. Anayasa değişikliği Anayasa Mah-
kemesi tarafından yetki aşımıyla esastan 

incelenerek iptal edilirken, üstüne AK 
Parti’ye laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı 
olmak iddiasıyla kapatma davası açılmış-
tır. Böylece 27 Nisan 2007 e-muhtırasına 
benzer bir yargı muhtırası veya müdaha-
lesinin gölgesi siyasetin, AK Parti’nin ve 
TBMM’nin üzerine düşmüştür. AK Par-
ti bu şartlar altında siyaset yapma duru-
munda bırakılırken, yargı müdahaleleri-
ne bir cevap verme gerekliliği anayasa de-
ğişikliğini bir kez daha masaya taşımıştır. 
Bu, sınırları çok iyi tayin edilmesi gereken 
siyasi bir hamlesiydi. Çünkü AK Parti için 
yeni bir parti kapatma davasından, yapı-
lan yeni anayasa değişikliğinin yeniden 
iptal edilmesine kadar uzanan ciddi risk-
ler söz konusuydu.8 AK Parti bu riskle-
ri TBMM’deki uzlaşmayla aşamayacağını 
anlayınca, referandum yoluyla ihtilafı ye-
niden halkın önüne götürmeye karar ver-
di. Böylece AK Parti yeniden, değişim ve 
demokratikleşme isteyen toplumsal ke-
simlerin siyasi temsilcisi olmak ve bu it-
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tifakın desteğini siyasi güce dönüştürmek 
imkânına sahip olacaktı.

Bu süreçte muhalefet tarafından 
TBMM’de tecrit edilen AK Parti’nin üze-
rinde kurulan yoğun baskıyla hata yap-
ması, parçalanması ve paketi TBMM’den 
geçiremeyecek ölçüde grubuna hâkim 
olamaması beklenmiştir. Hatta başlangıç-
ta paketin içinde yer alan partilerin kapa-
tılmasının zorlaştırılmasına yönelik mad-
de, gereken çoğunluk temin edilmedi-
ği için paketten düşmüştür. AK Parti Ge-
nel Başkanı ve Başbakan Erdoğan bu nok-
tada tarihi bir liderlik göstererek grubun 
kararına saygı gösterdiklerini beyan ede-
rek parti grubunun yola devam etmesini 
sağlamıştır. Böylece AK Parti Grubu bek-
lenen ölçülerde fire vermeyerek paketi 
TBMM’den geçirmeyi başarmıştır.

Meclisteki baskının yanı sıra demokratik 
açılım ve terör marifetiyle AK Parti taba-
nından siyasi mühendislikle koparılmaya 
çalışılan toplumsal kesim, yerinden kop-
mamıştır. Bütün tazyiklere rağmen AK 
Parti’nin 3 Kasım 2002’deki oy oranının 
altına düşmeyeceğinin görülmesi, mu-

halefetin moralini ve stratejisini bozmuş, 
demokratik açılımın ve terörün tartışıl-
ması, beklenenin ötesinde AK Parti taba-
nında değil CHP, MHP ve BDP tabanın-
da hareketlenmelere ve kopmalara yol aç-
mıştır.

CHP: Vesayetin Siyasi Temsilcisi 
Değişebilir mi? 
Referandum süreci, CHP’deki Genel 
Başkan değişikliğine denk düştü. CHP’yi 
yaklaşık 20 yıldır otoriter bir şekilde yö-
neten Deniz Baykal bir kaset skandalını 
müteakiben istifa etti. CHP’nin 29 Mart 
2009 mahalli idareler seçimlerindeki 
performansıyla temayüz eden Kemal Kı-
lıçdaroğlu, son dakikada örgüt üzerinde-
ki hâkimiyetiyle bilinen CHP Genel Sek-
reteri Önder Sav’ın adayı olarak Genel 
Başkan oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz 
Baykal’ın gitmesinin yarattığı umut dal-
gasıyla, CHP’de değişimi ve yenileşme-
yi temsil eden bir markaya dönüştü. Bu 
istikametteki bazı çıkışlarının, ilk anda 
medyanın da katkısıyla, CHP’nin oyla-
rında %5–6 nispetinde bir yükselme ya-
ratması, bu projenin tuttuğunu göster-
di. CHP, böylece 1970’lerdeki Bülent 
Ecevit’in efsanevi yükselişini örnek alan 
yoksulluk ve yolsuzluk söylemli popüliz-
mi sivil, demokrat ve özgürlükçü çıkış-
larla Kılıçdaroğlu üzerinden tekrar et-
mek istemektedir.

Referandum, Kılıçdaroğlu önderliğinde-
ki CHP tarafından AK Parti karşıtlığıyla 
parti tabanını genişletme imkânı olarak 
görülmüştür. Buna mukabil CHP rüzgârı, 
sağda CHP korkusu olan seçmeni etki-
lerken, AK Parti’yi büyüterek seçmeni-
nin sadakatini arttırmıştır. Diğer yandan 
anayasa değişiklik paketine karşı çıkmak, 
Kılıçdaroğlu’nun demokratikleşme konu-
sundaki samimiyetini de tartışmalı hale 
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getirerek CHP’nin büyümesine bir sınır 
çizmiştir.

CHP, AK Parti’nin Anayasa Mahkeme-
si tarafından kapatıl(a)mamasından son-
ra laiklik üzerinde bir kutuplaşma siya-
setinden vazgeçmişti. AK Parti’nin ka-
patılması için bir anlam ifade edecek bu 
kutuplaşmanın, siyaseten diğer partiler-
den çok AK Parti’ye yaradığı anlaşılmış-
tır. Kılıçdaroğlu’nun yıldızının da parla-
dığı bu dönemde CHP, yoksulluk ve yol-
suzluk söylemi yanında laiklik kutup-
laşmasının etkisini ortadan kaldıracak 
muhafazakârlara yönelik açılımlar baş-
latmıştır. CHP’ye çarşaflı üye alımından, 
zamanın Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
Kutlu Doğum Haftası’nda yaptığı konuş-
malara kadar birçok faaliyet bu kapsam-
da sayılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu, başla-
mış olan bu politikayı devam ettirmek-
tedir. Bu politikanın amacı, CHP’nin 
muhafazakâr seçmenlere ulaşmasının ya-
nında muhafazakâr seçmeni rahatlatarak 
AK Parti’de toplanmasına mani olmak ve 
partiye sadakatini azaltmaktır. 

MHP: Tavandan ve Tabandan 
Farklı Sesler
Anayasa değişiklik paketinin müzakerele-
rinde ve referandum sürecinde MHP’nin 
politikası, partinin tarihi, sosyolojisi ve 
önümüzdeki seçimlerdeki istikameti veç-
heleriyle dikkat çekmektedir. Asker-sivil 
bürokrasinin vesayet rejimi ve ideoloji-
sindeki çözülme ve bu çözülmenin bir 
siyasi parti eliyle hızlanması, eski reji-
me göre oluşmuş siyaset anlayışına sa-
hip siyasi parti ve siyasetçileri zora sok-
muş durumdadır. Bu zorluk, en çok AK 
Parti-CHP kutuplaşması dışında üçüncü 
bir seçenek olmaya çalışan MHP üzerinde 
görülmektedir. Sadece söylem düzeyinde 
değil, kadro ve taban düzeyinde de MHP 
sıkışmış durumdadır.

Bu paradoks, son olarak Nisan 2007’de 
başlayan Cumhuriyet mitingleri ve Cum-
hurbaşkanlığı krizinde, MHP’yi çok zor 
durumda bırakan bir makasın içine al-
mıştı. Bir yanda merkezin diğer yanda 
çevrenin kutuplaşması MHP için, bir yan-
da büyük şehirlerle, Ege ve Marmara’da 
PKK şiddeti dolayısıyla partiye sempati 
duyan reaksiyoner ve laik “ulusalcılarla”, 
diğer yanda MHP’nin geleneksel tabanını 
oluşturan Sünnî hassasiyete sahip Orta ve 
Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgesinde-
ki milliyetçiler arasındaki farklılıkları telif 
etme problemi yaratmıştır. MHP’nin öte-
den beri merkez karşısındaki zaman za-
man teslimiyetçi ve çoğu zaman da ürkek 
ve çekingen tavrı, MHP’yi çevreden ziya-
de merkeze yakın göstermiştir.

MHP, Cumhurbaşkanlığı krizi esnasın-
da TBMM’ye girerek seçmenin iradesi is-
tikametinde krizin çözülmesini sağlamış, 
genel anlamda ise teşkilatının ve ülkü-
cü gençlerin sokaktan ve şiddetten uzak 
durmasını temin etmiştir. DTP ile mede-
ni ilişkilere özen göstermiştir. AK Parti’ye 
sivil anayasa hazırlıkları sırasında, ba-
şörtülü öğrencilerin hak ihlallerini çöze-
cek bir anayasa değişikliği teklifinde bu-
lunmuştur. Bu anayasa değişikliği, Ana-
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilince 
MHP, Anayasa Mahkemesini TBMM’nin 
yetkilerini kullanmakla eleştirmiş, Ana-
yasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini 
ele alacak bir dizi yeni değişikliğe hazır 
olduğunu ilan etmiştir. AK Parti’ye yöne-
lik parti kapatma davasında ise, partilerin 
kapatılmasına karşı olduğunu ancak si-
yasetçilere siyasi yasak konulabilecek bir 
değişikliğe katkı verebileceklerini açıkla-
mıştır. Bu teklif, Cemil Çiçek’in ifadesiyle 
AK Parti tarafından “Verin Tayyip’i, alın 
partinizi” şeklinde anlaşılmıştır. Böylece 
AK Parti ile MHP liderleri arasında zaten 
problemli olan ilişkilere bir güven sorunu 
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eklenmiştir. AK Parti’nin demokratik açı-
lımlarından sonra MHP, bütün köprüleri 
atmış ve AK Parti karşıtı cephenin önde 
gelen bir aktörüne dönüşmüştür.

BDP: Taban Evet, “Önderlik” 
Boykot

Anayasa değişiklik paketi müzakereleriy-
le başlayan ve referandum tartışmaların-
da hız kazanan PKK’nın 31 Mayıs sonra-
sı ilan ettiği “orta büyüklükteki savaş”, ta-
bandan gelen ateşkes çağrılarının örgüt 
ölçeğini aşan bir boyuta ulaşmasının da 
etkisi ile 8 Ağustos’ta alınan “eylemsiz-
lik” kararıyla birlikte 20 Eylül’e kadar sü-
ren tek taraflı bir ateşkes sürecine dönüş-
türüldü. Bu bakımdan referandum süre-
cinde PKK’nın “eylemsizlik” kararında ta-
banın, Cengiz Çandar’ın deyişiyle “Kürt 
sokağının” büyük bir rolü olduğu anla-
şılmaktadır.15 Şemdinli ve Eruh baskın-
larından bugüne geçen 26 yılda Türkiye 
ve Kürt Sorununda yaşanan değişim ne-
deniyle, bugün BDP çizgisine yakın ak-
lıselim sahibi insanlar dahi, 1984’deki 
mantığın devam etmemesi gerektiğini 
söylemekte ve yazmaktadırlar. Bölgede-
ki STK’ların neredeyse tamamı, referan-
dum sürecinde PKK saldırılarının sona 

ermesini ve referandumda PKK-BDP çiz-
gisinin boykot kararı hilafına ‘Evet’ ve-
rilmesini savunmuşlardır. Bununla bera-
ber ateşkes kararının sadece PKK’nın zaa-
fı, teslimi veya sonunun başlangıcı olarak 
kabul edilmesi eksik bir analiz olacaktır. 
PKK, siyasi hedefler gözetebilen ve geli-
şen duruma göre yeni taktikler üretebile-
cek esnek bir bakış açısına sahiptir. Bu iti-
barla PKK’nın kararlarının ardındaki si-
yasi hesabın ve siyasi aklın dikkate alın-
ması gerekmektedir.

Sonuç ve Genel Değerlendirme

12 Eylül 2010’da halkoyuna sunulan ana-
yasa değişiklik paketi, vatandaşlara ge-
tirdiği yeni hak ve hürriyetlerin yanında 
bürokratik vesayetin iki ana taşıyıcı aya-
ğı olan askeri bürokrasi ve yargı bürokra-
sisini gerileten ve üzerlerindeki demok-
ratik denetimi arttıran bir muhtevaya sa-
hiptir. Belki muhtevadan da ehemmiyetli 
olan, anayasanın sivil ve siyasi aktörler ta-
rafından referandum yoluyla değiştirile-
bileceğinin gösterilmiş olmasıdır. Bu iti-
barla referandum, sonucundan bağımsız 
olarak Türkiye toplumunun ve siyasetinin 
bir reşit olma hamlesidir. Açılan bu yeni 
alan siyasetin, demokrasinin ve sivil yö-
netim anlayışının önünü açacaktır. Böyle-
ce Türkiye’deki demokratikleşme bir eşik 
daha aşmıştır.

Referandum sürecindeki propaganda, 
esasen anayasa değişiklik paketinden zi-
yade, siyasi partilerin kendi tabanlarına 
hâkim olurken karşıt partilerin tabanla-
rının parti sadakatini zayıflatmaya yöne-
lik olmuştur. 3 Kasım 2002’den itibaren 
tek başına iktidarda bulunan AK Parti, 
bu referandumu demokratik açılım nede-
niyle kendi grup ve tabanına yönelik ko-

12 Eylül 2010’da halkoyuna su-
nulan anayasa değişiklik paketi, 
vatandaşlara getirdiği yeni hak 
ve hürriyetlerin yanında bürokra-
tik vesayetin iki ana taşıyıcı aya-
ğı olan askeri bürokrasi ve yargı 
bürokrasisini gerileten ve üzerle-
rindeki demokratik denetimi art-
tıran bir muhtevaya sahiptir.”

“  
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parma çalışmalarına ve bürokratik vesa-
yet kurumlarına karşı bir meydan okuma 
imkânı olarak değerlendirmiştir. Bu ba-
kımdan anayasa değişiklik paketinin mu-
halefetin destek vereceği kısmının bölün-
memesi ve bir madde hariç bütün olarak 
TBMM’de kabul edilmesi, AK Parti’nin 
stratejik bir başarısıdır. AK Parti bu şekil-
de kendi grup ve tabanına yönelik baskı-
yı atlattıktan sonra, karşı cephenin taba-
nına hitap etmeyi tercih etmiştir. Paketin 
içeriğine girmeyen muhalefet partilerine 
ise, 12 Eylül darbecilerinin yargılanması 
konusu hariç, aynı şekilde cevap verme-
yi seçmiştir.

AK Parti, muhalefetin referandumu AK 
Parti’ye yönelik bir güven oylamasına dö-
nüştürme stratejisine de karşı çıkmamış-
tır. Bu şekilde bir kutuplaşmanın ken-
di yararına gelişeceğini değerlendirerek, 
referandum kabul edilmesi halinde bu-
nun AK Parti’ye güvenoyu verilmesi ve 
AK Parti’nin 29 Mart’a göre oyunun art-
ması anlamına geleceğini görmüştür. Re-
ferandum kabul edilmemesi durumun-
da ise çıkan evet oylarının tamamı AK 
Parti’nin hanesine yazılacağından, yine 
AK Parti’nin oyunun artması demek ol-
duğundan muhalefetin stratejisinin her 
halükarda kendini kayba uğratmayacağı-
nı düşünmüştür.

CHP, anayasa paketini AK Parti’nin gü-
ven oylamasına dönüştürerek paketin içe-
riğine girmeden muhalefet yolunu açmış-
tır. CHP paketteki Anayasa Mahkeme-
si ve HSYK’yı ilgilendiren iki madde ay-
rılırsa evet oyu verebileceğini söylemiş, 
bununla birlikte mevcut haliyle paketin 
Anayasa Mahkemesine gidişine öncülük 
etmiştir. Anayasa Mahkemesi paketin re-
form karakterini bozmayacak ölçüde kıs-
mi bir iptalle yetinince, CHP’nin gerekçe-

leri zayıflamıştır. Buna rağmen CHP, refe-
randum tartışmasının anayasa değişiklik 
paketinin muhtevası yerine AK Parti’nin 
güven oylamasına dönüştürmeyi başar-
mıştır.

MHP, referandum sürecinden en çok za-
rar gören partiler arasında yer almakta-
dır. CHP’de Kılıçdaroğlu’nun genel baş-
kanlığı ve referandumdaki CHP-AK Par-
ti kutuplaşması MHP’yi iki taraftan da sı-
kıştıran bir makasa dönüşmüştür. MHP 
bir yandan yeni büyüdüğü Akdeniz, Ege, 
Marmara hattındaki laik ve ulusalcı oyları 
CHP’ye kaptırırken, diğer yandan da gele-
neksel olarak güçlü olduğu Orta ve Doğu 
Anadolu’daki milliyetçi muhafazakâr seç-
meni AK Parti’ye kaptırmaktadır. Oy kay-
bı kadar önemli bir başka husus da, özel-
likle 12 Eylül darbecilerinin yargılanma-
sını engelleyen geçici 15.madde konusun-
da ülkücü tabanın taşıdığı hassasiyettir.

BDP, anayasa değişiklik paketinde Kürt 
Sorununun çözümüne ilişkin düzenleme-
ler olmadığı gerekçesiyle TBMM’deki oy-
lamalara katılmamış, sonrasında da refe-
randumda boykot kararı almıştır. Bu şe-
kilde tabandan yükselen evet seslerinin 
bastırılacağı düşünülmüştür. Bu süreçte 
PKK ise referanduma tesir etmek amacıy-
la yeniden dozu giderek artan bir şiddete 
başvurmuştur. PKK ve BDP, AK Parti’nin 
bölgedeki oy gücü ve temsil kabiliyeti ile 
kendilerini zaafa uğratması veya tasfi-
ye etmek için kullanması ihtimaline kar-
şı duyarlılık taşımaktadır. Buradaki asıl 
aktörün devlet olduğunu düşünen PKK 
ve BDP çizgisi, AK Parti’yi şiddet yoluyla 
tasfiye etmek suretiyle devletin son kozu-
nu elinden alarak masaya oturabileceğini 
düşünmektedir 

Analizin tam metni için www.setav.org
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Yeni Türkiye’ye ‘Hayır’ 

AK Parti’nin sözcülüğünü üstlendiği si-
yasal değerlerin karşıtlığında kendisini 
üreten yeni bir siyasal kimliklenme süre-
ci yaşanmaktadır.

Referandum sonuçları, 2002 seçimlerin-
den bu yana her seçimde biraz daha be-
lirginleşen bir siyasal haritayı siyasi gün-
demin üst sıralarına taşıdı. Bu haritaya 
göre, Türkiye’nin güney-batı ve güney-
doğu sınırı, ülkenin genel siyasal eğilim-
lerinden farklılaşan bir karakter arz edi-
yordu. Türkiye geneline yayılan ‘Evet’ tu-
tumuna karşın, güney-batı sınır bölgele-
rinde ‘Hayır’, güney-doğu sınırında ise 
‘Boykot’ eğilimi ön plana çıktı.

‘Boykot’ ve ‘Hayır’ eğilimlerinin birbi-
rinden farklı dinamiklerden beslendi-

ği ve farklı sonuçlara yol açacağı aşikâr. 
Boykot eğiliminin en önemli dinami-
ği, Kürt meselesi başlığı altında toparla-
nabilecek gelişme ve kaygıları içerirken, 
‘Hayır’ eğiliminin dinamikleri çok daha 
karmaşık ve muğlâk bir çerçeveye sa-
hiptir. Bu nedenle, ‘Hayır’ eğilimini, bu 
eğilimi oluşturan bileşenleri ve bu bile-
şimi mümkün kılan siyasal-toplumsal-
ekonomik dinamikleri değerlendirmek-
te yarar var.

2010 referandumunda ‘Hayır’ cephesi-
ni oluşturan ve 2002 seçimlerinden bu 
yana belirli bölgelerde yoğunlaşan bu si-
yasal eğilimin hangi koşullarda ve han-
gi dinamiklerle bir araya geldiğine dair 

Trakya, Ege ve Akdeniz’de DP, MHP ve CHP tabanları üzerinden geleneksel 
parti ayrışmalarını aşan bir benzerlikle paylaşılan bu siyasal değerler, şimdi-
lik, varlığını AK Parti karşıtlığıyla sürdürmektedir.

HATEM ETE
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daha kapsamlı analizleri başka bir yazı-
ya bırakıp, burada, Hayır cephesini oluş-
turan kitlenin siyasal değerlerine, anti-
demokratik yönelimine ve önümüzdeki 
dönemde siyasal yaşama yapacağı muh-
temel etkilere bakmakta yarar var.

Hayır bloğunun siyasal önemi

Siyasal harita, mevcut iktidarın faaliyet-
lerinden ve ülkenin mevcut gidişatından 
memnun olmayan, siyasal parti mensu-
biyeti, siyasal eğilim ve demografik yapı 
itibariyle heterojen, büyükçe bir kitlenin 
aynı coğrafi alanda bir arada bulunduğu-
nu göstermektedir. Bu kitlenin siyasi ya-
pısını değerlendirmeyi önemli kılan üç 
husus üzerinde durmakta yarar var.

Öncelikle vurgulanması gereken, bu kit-
lenin sayısal büyüklüğünden öte siya-
sal ağırlığıdır. % 42 elbette önemli bir 
oy oranıdır. Ancak, bu sayısal büyüklük-
ten daha önemli olan, bu rakamın siya-
sal anlamıdır. Bu sonucun bir diğer an-
lamı görece bütünleşik bir coğrafi böl-
gede, benzer siyasal dinamikler etrafın-
da	örgütlenmiş	olmasıdır.	Ülkenin	gene-
line göre, daha müreffeh ve eğitimli olan, 
geride bıraktığımız tarih sürecinde batı-
ya dönük, çağdaş ve demokrat niteliğiy-
le övünen bu kitlenin, bugün ülkenin AK 
Parti eliyle dönüştürülmesine direnmesi 
ve savunmacı bir hatta çekilmesi siyasal 
ağırlığını arttırmaktadır.

Vurgulanması gereken ikinci husus, bu 
kitlenin yoğunlaştığı coğrafi bölgelerin 
1950–1995 arasında merkez-sağ partile-
re destek vermiş olmasıdır. Sırasıyla, DP, 
AP, ANAP ve DYP’yi desteklemiş bu kit-
lenin, ülkenin genelinde aynı mirastan 
beslenen AK Parti’yi desteklemek yerine, 

bugün, kendisini AK Parti karşıtlığıyla 
anlamlandırmasına dikkat etmek gere-
kir.	 Üzerinde	 durulması	 gereken	 üçün-
cü husus, bu kitlenin, Türkiye siyasal ge-
leneğinde aşina olunan sağ-sol blokları-
nı anlamsızlaştıran, bu bloklaşmayı aşan 
bir şekilde örgütlenmesidir. DP, MHP ve 
CHP’nin AK Parti karşıtlığında buluştu-
ğu, geride bıraktığımız genel ve yerel se-
çimlerde ittifak kurduğu göz önünde bu-
lundurulduğunda, bu durum daha net 
olarak fark edilecektir.

Hayır bloğunun temel 
motivasyonları

Birden çok dinamiği ve oluşumu barın-
dıran ‘Hayır’ cephesini bugün için bir 
arada tutan en önemli motivasyon, AK 
Parti iktidarından kurtulma isteğidir. 
Yıllarca siyasette farklı değerlerin savu-
nuculuğunu yapmış MHP, DP ve CHP’yi 
aynı platformda birleştiren dinamik, 
şimdilik, bu motivasyondur. Bu moti-
vasyonla hayatiyet bulan mevcut siyasi 
muhalefetin önümüzdeki dönemde nasıl 
bir siyasi yapıya dönüşeceğini belirleye-
cek esas soru, AK Parti karşıtlığında bir 
araya gelen bu cephenin siyasal bir içerik 
kazanıp kazanmayacağıdır.

Ülkenin geneline göre, daha mü-
reffeh ve eğitimli olan, geride bı-
raktığımız tarih sürecinde batıya 
dönük, çağdaş ve demokrat ni-
teliğiyle övünen bu kitlenin, bu-
gün ülkenin AK Parti eliyle dö-
nüştürülmesine direnmesi ve sa-
vunmacı bir hatta çekilmesi siya-
sal ağırlığını arttırmaktadır.”

“  
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Bu soru, siyasi partilerin gelecek kurgu-
sunu belirlemenin ötesinde ülkeye yön 
verecek siyasi değerlerin niteliğinin ne 
olacağı ile ilişkili bir soru olarak ele alın-
malıdır. Mesele, basitçe, AK Parti’den 
kurtulma olarak görünürlük kazansa 
bile, AK Parti’yi aşan bir öneme sahip-
tir. AK Parti karşıtlığını harekete geçiren 
dinamikler, doğal olarak, AK Parti’nin 
temsil ettiği değerlere karşıtlık üzerin-
den zemin bulduğu ölçüde, parti aidiyet-
lerini aşan bir kimliklenme sürecini de 
harekete geçirmektedir.

İç siyasetten dış siyasete, ekonomiden 
sosyal politikalara AK Parti’nin sözcülü-
ğünü üstlendiği siyasal değerlerin karşıt-
lığında kendisini üreten yeni bir siyasal 
kimliklenme süreci yaşanmaktadır. Bu 
karşıtlık, siyasal gündemin hemen he-
men her başlığına yönelik birbirine ta-
ban tabana zıt algılara sahip iki makro 
toplumsal kesimin oluşmasına yol aç-
maktadır. Bir kesimin, özgürlük alanları-
nın genişletilmesi, demokratik standart-
ların yükseltilmesi, toplumsal barışın te-
sis edilmesi ve aktif dış politika olarak al-
gılayıp desteklediği politikalar, diğer ke-
sim tarafından yaşam tarzı kaygısı, sivil 
vesayetin kurulması, bölücülük, batıya 
sırt çevirme veya dışa bağımlılık olarak 
algılanarak kaygıyla izlenmektedir.

AK Parti karşıtlığı mı, mensubiyet 
taassubu mu?

Esasında, AK Parti karşıtlığının mı, anti-
demokratik siyasal değerlerin benimsen-
mesine yol açtığı, yoksa anti-demokratik 
siyasal değerleri benimsiyor olmanın mı 
AK Parti karşıtlığını tetiklediğini çö-
zümlemek kolay değildir. Açık ki, her 
iki değişken de birbirini beslemektedir. 
Trakya, Ege ve Akdeniz’de DP, MHP ve 
CHP tabanları üzerinden geleneksel par-
ti ayrışmalarını aşan bir benzerlikle pay-
laşılan bu siyasal değerler, şimdilik, var-
lığını AK Parti karşıtlığıyla sürdürmek-
tedir.

AK Parti karşıtlığı üzerinden demokra-
tik değerlere ve farklı kimliklere karşı 
olan, AK Parti’den kurtulmak adına dar-
beye razı olabilecek bu endişeli, tedirgin 
kesimin önümüzdeki dönemdeki yöne-
limi, Türkiye’nin gelecek dönem siyase-
tini derinden etkileme potansiyeline sa-
hiptir. Başka bir deyişle, farklı parti aidi-
yetleri altında belirli bir partinin politi-
kalarına karşıtlık üzerinden hayat bulan 
siyasal değerlerin parti aidiyetlerini aşa-
rak anti-demokratik bir siyasal değer se-
tini benimsemesi riski, önümüzdeki dö-
nemin en önemli gündem maddeleri-
nin başında gelecektir. Potansiyel olarak 
var olan riskin geçerlilik kazanmaması, 
AK Parti’nin bundan sonraki söylem ve 
politikalarına bağlı olacağı gibi, ‘Hayır’ 
cephesinde bir araya gelen siyasal par-
tilerin söylem ve politikalarına da bağ-
lı olacaktır 

Sabah ,30 Ekim 2010

AK Parti’nin sözcülüğünü üst-
lendiği siyasal değerlerin karşıt-
lığında kendisini üreten yeni bir 
siyasal kimliklenme süreci ya-
şanmaktadır.”

“  
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İkinci Erdoğan Dönemi... 

Başbakan’ın yeni dönemde tarih yapan, 
öncü bir rol üstlenip toplumu üçüncü de-
ğişim projesine ikna etmesi gerekiyor.

Türkiye siyasetinin en buhranlı dönemle-
rinden birinde kurulan ve toplumun de-
ğişim talebini siyasi bir projeye dönüş-
türen Adalet ve Kalkınma Partisi, girdi-
ği dört seçimden birinci çıkarak kalıcı bir 
parti olup olmayacağı tartışmalarına net 
bir cevap verdi. Düzenin yeniden yapı-
landırılması arzusunu doğru okuyan AK 
Parti, geçen sekiz yılda önce kendi taba-
nını, sonra ülkeyi önemli ölçüde değiştir-
di/dönüştürdü. Adalet ve Kalkınma Par-
tisi ANAP gibi bir dönem partisi olacağı 
öngörülerini boşa çıkartarak Türkiye’nin 

‘kadim partisi’ olma yolunda köklü adım-
lar attı.

Bazı entelektüeller tarafından kuruluş sü-
recinde ‘bir konjonktür’ partisi olarak ta-
rif edilen Adalet ve Kalkınma Partisi, bu 
öngörüleri boşa çıkartarak Türkiye’nin 
‘büyük partisi’ olma yolunda epey mesa-
fe aldı. Partinin güçlü liderliği, kurum-
sallaşma yolunda dezavantaj olarak gö-
rülse de Erdoğan, bu dezavantajı avanta-
ja dönüştürerek partisinin sahih ve kalıcı 
bir toplumsal harekete dönüşmesini sağ-
ladı ve bu dönemde ciddi bir AK Partili-
lik kimliği inşa etti. Erdoğan ismi üzeri-
ne inşa edilen AK Partililik kimliği her se-
çimde daha da pekişti ve siyasal bir hüvi-
yet kazandı.

Erdoğan’ın önünde artık çok daha zorlu bir yol var. Referandum sonuçlarıyla 
beraber elini kolunu bağlayan ‘bürokratik oligarşiyi’ geriletme imkânına kavu-
şan Erdoğan’ın artık fazla bir bahanesi kalmadı.

HÜSEYİN YAYMAN
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Milli Görüş geleneğinden gelen ve ilk za-
manlarda şans verilmeyen Erdoğan, geçen 
sekiz yılda partisini ‘yeni Türkiye’nin söz-
cüsü haline getirdi. Erdoğan, ‘değişerek-
yenilenirken’, kadrolarını da hiç olmadığı 
kadar geliştirdi. AK Parti, merkez kavra-
mını radikal biçimde değiştirirken, uzun 
aradan sonra ‘siyasal merkezle-toplumsal 
merkez’ ilk defa bir araya geldi. Erdoğan 
partisini hızla siyasal merkezde konum-
landırırken, eski tabanını da merkeze ta-
şıdı. Birçok siyasi yorumcu tarafından 
dile getirilen bu nitelik Erdoğan’ın lider-
liğini diğer genel başkanlardan farklılaştı-
ran ve daha değerli kılan bir özellik oldu.

İkinci Erdoğan dönemi ya da tamir 
değil, inşa! 

Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye gene-
line yayılan siyasal haritası, Anadolu’nun 
hemen her ilinde açtığı siyaset akademi-
leri, kendisine yakın STK’lar ve birçok in-
formel yapılanmayla sosyolojik olarak ne 
kadar kalıcı olduğunu ortaya koymaya 
devam ediyor. Bunun yanında Erdoğan’ın 
gerçekleştirdiği siyasal ve yönetsel re-
formlar, partisinin iktidarının pekişmesi-
ni sağlarken, Erdoğan’ı Türk siyasal haya-
tında eşine az rastlanır biçimde en muk-
tedir liderlerinden biri haline getirdi. Er-
doğan, Doğu’nun ‘hasta adamı’ olarak ni-
telenen ülkeyi ayağa kaldırırken aynı za-
manda toplumun önüne büyük ve ışıltılı 
hedefler koydu. AK Parti, geçen sekiz yıl-
da ‘sessiz bir devrim’ gerçekleştirdi.

Erdoğan, 12 Eylül 2010 Referandumuy-
la fiilen ilk dönemini tamamlayarak, si-
yasi kariyerinin ikinci aşamasına geçti. 
MSP’de başladığı, RP ve FP ile devam etti-
ği siyasi yolculuğunda AK Parti son istas-
yon olurken, Erdoğan hayallerinin önem-

li kısmını son partisinde gerçekleştirdi. 
Referandumun sayısal sonuçlarının, siya-
sal analizi yapıldığında Erdoğan’ın, hem 
Türkiye’nin yüz yıllık reform sürecinin ta-
mamlamasında hem de kendi siyasi kari-
yerinde yeni bir dönemin kapısını açtığı 
görülüyor.

MSP-AK Parti parantezine, Erdoğan’ın ilk 
dönemi veya ‘I. Erdoğan’ dönemi diyebi-
liriz. Erdoğan bu dönemde daha çok sis-
temin rehabilitasyonunu ve ülkenin res-
torasyonunu gerçekleştirerek bir nevi si-
yasal alanı tesviye etti. Erdoğan ilk dö-
neminde normalleşmeyi sağlarken hal-
kın önünü açıp bir nevi küskün kesimle-
ri sisteme dâhil etti. Birinci Erdoğan, hem 
Türkiye siyasetini, hem de siyasetin tek-
nolojisini köklü biçimde değiştirerek, çı-
tayı oldukça yüksek bir yere taşıdı. Rakip-
leri geçen sekiz yılın sonunda geç de olsa 
onun siyasete getirdiği yenilikleri taklit 
etmeye başladı.

Erdoğan ilk döneminde kendi tabanını 
dönüştürüp, değiştirirken önümüzdeki 
dönemde rakiplerinin siyaset yapma bi-
çimini değiştireceğinin işaretlerini verdi. 
Birinci döneminde siyasal söylemini ‘anti’ 
tezler üzerine kuran Erdoğan, yeni dö-
nemde yeni sentezlere gitmek durumun-

Milli Görüş geleneğinden ge-
len ve ilk zamanlarda şans ve-
rilmeyen Erdoğan, geçen sekiz 
yılda partisini ‘yeni Türkiye’nin 
sözcüsü haline getirdi. Erdoğan, 
‘değişerek-yenilenirken’, kadro-
larını da hiç olmadığı kadar ge-
liştirdi.”

“  
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da kalacaktır. Erdoğan’ın siyasal tahayyü-
lündeki ‘yeni düzen’ projesine toplumu 
ikna edip edemeyeceğini zaman göstere-
cek ancak bu süreçte iknadan daha önem-
li olan Erdoğan ve kadrosunun nasıl bir 
Türkiye hayaline sahip olduğu sorusu öne 
çıkmaktadır.

Erdoğan’ın yeni yol haritası…

Turgut Özal başlattığı reformlar 
Türkiye’nin ‘düzen arayışlarını’ hızlandı-
rırken aynı zamanda soğuk savaş döne-
minin siyaset parametrelerini de önem-
li ölçüde değiştirdi. Özal, iktisadi serbest-
leşmede elde ettiği başarıyı siyasi reform-
lar konusunda sağlayamayınca ülke ye-
niden on yıllık büyük bir paranteze gir-
di. Bu dönemde yaşanan siyasal istikrar-
sızlığın bedelini toplum ikibinli yıllarda 
ağır biçimde ödedi. İşte tam bu noktada 
Tayyip Erdoğan, Özal’ın yarım bıraktığı 
‘ikinci değişim projesini’ sonuçlandırma 
ve 90’ların tahribatını tamir etmek üze-
re iktidara geldi. Erdoğan Özal’dan farklı 
olarak ‘müesses nizamla’ mücadele ’ ede-
rek kendi yolunu açmaya çalıştı.

Erdoğan’ın önünde artık çok daha zorlu 
bir yol var. Referandum sonuçlarıyla be-
raber elini kolunu bağlayan ‘bürokratik 
oligarşiyi’ geriletme imkânına kavuşan 
Erdoğan’ın artık fazla bir bahanesi kalma-
dı. İki yerel, iki genel ve iki referandumda 
AK Partiye destek veren kitleler ondan ül-
kenin kronik sorunlarını çözmesini bek-
liyor. Referandum sonuçları halkın, kal-
kınma/ilerleme kadar daha demokratik 
ve özgür bir ülke istediğini bir kez daha 
ortaya koydu.

Bugüne kadar sistem eleştirisi yapan Er-
doğan, bundan sonra sistemi kendisi ku-
racak. Bu bağlamda Erdoğan’ın asıl im-
tihanı tam da burada başlıyor. Erdo-
ğan, muhaliflerini birkez daha şaşırtarak 
yeni dönemde daha ‘uzlaşmacı’ bir kim-
likle sadece AK Partililerin değil, ‘güç-
lü Türkiye’nin, güçlü lideri’ haline gelebi-
lir. İlk büyük imtihan yeni anayasa yapma 
konusunda verilecek. AK Parti’nin yeni 
anayasa konusundaki tutumu hem par-
tinin hem ülkenin kaderini tayin edecek.

Bugüne kadar ‘eski Türkiye’nin, eskimiş 
sorunlarını çözmeye çalışan Erdoğan’ın, 
bundan sonra ‘yeni Türkiye’nin düzeni-
ni kurmak için yeni bir siyaset manifes-
tosu ilan etmesi gerekiyor. Bununla bera-
ber Başbakan’ın zaman zaman dile getir-
diği ‘Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’yi 
dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına 
sokma’ hedefini yeni bir projeye dönüş-
türmesi icap ediyor. Şimdiye kadar ta-
mir eden Erdoğan, bundan sonra herke-
sin içinde olduğu yeni bir sistem inşa et-
mek zorunda. Başbakan’ın yeni dönemde 
tarih yapan, öncü bir rol üstlenip toplu-
mu üçüncü değişim projesine ikna etme-
si gerekiyor 

1 Ekim 2010

Bununla beraber Başbakan’ın 
zaman zaman dile getirdi-
ği ‘Cumhuriyetin 100. yılında 
Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 
10 ülkesi arasına sokma’ hede-
fini yeni bir projeye dönüştürme-
si icap ediyor. Şimdiye kadar ta-
mir eden Erdoğan, bundan son-
ra herkesin içinde olduğu yeni 
bir sistem inşa etmek zorunda.”

“  



605

1 2  e y l ü l  r e f e ra n d u m u n u n  a r d ı n d a n



606

e k i m  1 0

SETA YORUM

MHP’nin Kimlik Arayışı 
CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun liderliğiyle arkasına aldığı rüzgâr, ilk etkisini MHP’nin bu ta-
banı üzerinde göstermiştir. Son günlerde yapılan anketler, kıyılarda MHP’nin CHP 
karşısında gerilediğini ve baraj sorunu yaşadığını açık biçimde ortaya koymaktadır.

HATEM ETE

MHP’nin referandum sürecindeki tutu-
mu ve bu tutumun 2011 seçimlerine yan-
sımaları üzerine tartışmalar hız kesme-
den devam ediyor. Referandum sonrasın-
da, Ani harabelerinde Cuma namazı kı-
lınması, küskünlerin ve dışarıda kalmış 
ülkücülerin partiye davet edilmesi ve ik-
tidar partisine yönelik sert ifadeler bu tar-
tışmaları besleyen bir etki yapıyor. Ancak, 
MHP’nin referandum tutumunu ve son 
dönemdeki arayışlarını doğru analiz ede-
bilmek için, tabandaki derin dönüşümü 
irdelemekte fayda var.

MHP, 1990’ların ortalarından beri, iki 
farklı toplumsal kesime dayanmakta-
dır. İç Anadolu’da muhafazakâr- milliyet-
çi, Batı’da ise “seküler-ulusalcı” seçmen 
MHP’yi desteklemektedir. Muhafazakâr 
tabanı bağlamında AK Parti, seküler taban 
bakımından ise CHP ile ortak paydaya sa-
hip olan MHP, milliyetçilik parantezinde 
seçmenini muhafaza edebilmektedir. Bu 
milliyetçiliğin beslendiğitemel dinamik 
ise, terör (PKK) ve bölünme korkusudur. 
Bu korkuların muhafazakârlık ve seküler-
liğe galebe çaldığı durumlarda MHP, AK 
Parti ve CHP’li seçmeni çekmekte, korku-

referandum sonrası chp ve mhp

Anayasa değişiklik paketinin 12 Eylül referandumunda %58 evet oyu ile kabul edilmesinin 
ardından, %42’lik hayır oyunun partiler arası dağılımı gündeme oturdu. ‘Hayır’ cephesini 
oluşturan CHP ve MHP’nin tabanlarında bir kayma olup olmadığı konuşuluyor. MHP’nin 
kaleleri olarak bilinen Osmaniye, Çankırı, Yozgat gibi illerden evet çıkması, Bahçeli ile gele-
neksel ülkücü taban arasında kopuş olarak yorumlanıyor. CHP kanadında ise kıyı illerden 
gelen hayır oylarında yeni Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun partiye getirdiği rüzgârın etki-
si tartışılıyor.
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ların laiklik ve muhafazakârlık gündem-
lerine karşı gerilediği durumlardaysa her 
iki partiye seçmen kaptırmaktadır.
Referandumun, vesayet-demokrasi ek-
senini milliyetçilikten daha güçlü bir si-
yasal dinamiğe dönüştürmesi, MHP’nin 
destek aldığı iki farklı tabanın tercihle-
rini doğal bir biçimde ayrıştırdı. Vesayet 
sistemini destekleyen ‘Hayır’ cephesinde 
yer alsa Orta Anadolu seçmenini küstüre-
cek; sivil siyasetin ve demokrasinin güç-
lenmesini destekleyen ‘Evet’ cephesinde 
yer alsa Güney-Batı sahil şeridindeki seç-
menini küstürecekti. MHP en nihayetin-
de ‘Hayır’ diyerek, CHP’ye yakın refleks-
lere sahip olan batı seçmeninin tutumu-
nu tercih etti ve Orta Anadolu seçmeni-
nin desteğini de yitirmemek için bu terci-
hini paketin Türkiye’yi bölmeyi amaçladı-
ğı argümanıyla milliyetçi bir söyleme da-
yandırdı.

MHP neden söylem değiştirdi?
MHP, neden Orta Anadolu seçmeninin 
tutumunu benimsemek yerine, ‘Hayır’ı 

benimseyen batı kıyı şeridindeki seç-
meninin tutumunu tercih etti? Bu soru-
nun cevabını verebilmek için MHP’nin 
TBMM’ye girebildiği 1999 ve 2007 seçim-
lerindeki siyasal haritalara bakmak yarar-
lı olacaktır (Kapsamlı bir analiz için, bkz. 
Hüseyin Yayman, Değişim ve Süreklilik 
Bağlamında MHP, SETA Analiz, 2009).
MHP, 1999 seçimlerinde, Öcalan’ın ya-
kalanmasıyla ivme kazanan yeni milli-
yetçilik akımından ve sistemin milli gö-
rüş geleneğindeki partilere vize verme-
yeceğini düşünen muhafazakâr kesim-
den önemli bir destek buldu. Bu neden-
le, MHP, en yüksek desteği milliyetçi-
lik ve muhafazakârlığın bir arada bulun-
duğu Orta Anadolu’daki yerleşim yerle-
rinden aldı (Osmaniye, Yozgat, Çankırı, 
Kırşehir, Aksaray). MHP’nin seçim gali-
biyeti, hükümet ortağı olmasını sağladı 
ve DSP-MHP-ANAP koalisyon hüküme-
ti kuruldu.
Hükümet performansı, muhafazakâr ve 
milliyetçi kesimleri tatmin etmeyince, 
2002 seçimlerinde, MHP, baraj altında 
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kalarak oylarının önemli bir kısmını AK 
Parti’ye kaptırdı. AK Parti’nin, ekonomik 
büyüme, küresel sistemle entegrasyon, 
demokratik standartları yükseltme, aktif 
dış politika, vb. politikalarla Türkiye’nin 
büyüme potansiyelini aktifleştirme-
si, milliyetçi-muhafazakar kesimleri dö-
nüştürerek kalıcı tabanı haline gelmele-
rini sağladı. Tepkisel milliyetçilikten öte, 
Türkiye’nin büyüme vizyonuna dayalı po-
zitif milliyetçiliği benimseyen Orta Ana-
dolu seçmeni, AK Parti ile bağlarını ko-
parmadı. Başka bir deyişle, Anadolu’daki 
MHP seçmeni, geçirdiği ekonomi- poli-
tik dönüşüm neticesinde, kimlik değiştir-
di ve AK Parti’yi MHP’den daha doğru bir 
temsilci olarak görmeye başladı.
MHP, Anadolu’daki seçmeninin siyasal 
eğilimlerindeki bu dönüşümü görerek bu 
tabanın kendi geleceği için güvenli bir li-
man olmadığını fark etti. MHP, tabanı-
nın dönüşümüne uygun bir siyasal tem-
sili gerçekleştirebilmek için siyasal söyle-
mini ve vizyonunu değiştirmek ve taba-
nının değişimine paralel bir değişim sü-
recine razı olmak yerine farklı bir taban 
arayışına girdi. Kürt kimliğinin siyasal-
laşması, zorunlu göç ve Öcalan’ın yaka-
lanmasıyla, 1990’ların sonlarından itiba-
ren Güney-Batı sahil şeridinin tepkisel bir 
milliyetçilik refleksi göstermesi, MHP’nin 
taban arayışını sonlandırdı. Orta Anado-
lu tabanının tepkisel bir milliyetçiliği terk 
etmesi ile destek yitiren MHP, sahil şe-
ridinde yeni bir tepkisel milliyetçi taban 
buldu ve bu tabanın siyasal sözcülüğünü 
üstlenmeye başladı.
2007 seçimlerinde, Orta Anadolu’daki 
seçmenden de kısmi bir destek bulan 
MHP, asıl desteğini sahil şeridinden aldı 
(Mersin, Isparta, Muğla, Aydın, Mani-
sa, Balıkesir). Kürt göçünün tetikledi-
ği tepkisel milliyetçiliği benimseyen ve 
AK Parti’nin muhafazakâr imajına duyu-
lan tedirginlikle yaşam tarzı kaygısı taşı-
yan sahil şeridindeki tabanı elinde tuta-

bilmek için MHP üst yönetimi de söylem 
değiştirdi. AK Parti karşıtlığını ve bölün-
me korkusunu tetikleyen bir söylem be-
nimsedi.

MHP’nin yol ayrımı!
MHP’nin bugüne kadar, belli konular-
da birbirinden oldukça uzaklaşan her iki 
seçmen bloğu arasında tercih yapmak zo-
runda kalmamış olması, orta Anadolu 
seçmeninin MHP üst yönetiminin siya-
sal önceliklerindeki dönüşümü görmesi-
ni zorlaştırmıştı. Referandum süreci, bu 
iki seçmen bloğunu karşı karşıya getirin-
ce, MHP, siyasal geleceği için daha garan-
ti ve kalıcı bulduğu sahil şeridindeki seç-
meninin tercihine boyun eğdi.
Referandum sonrasında bugün MHP, 
Orta Anadolu’daki seçmeni tamamen 
kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.Refe-
randumdaki tercih ve bu tercihe yönelik 
milliyetçi camia içinde yapılan tartışma-
larla, ülkücülük, milliyetçilik, ulusalcılık 
gibi kavramların bileşenleri konuşulduk-
ça, yönetim ile seçmen ve her iki seçmen 
bloğu arasındaki makas daha da açılacak 
ve ayrışma daha da örtülemez bir nokta-
ya gelecektir. Bu makası daraltmak için, 
seçmenin dönüşümüne uyum sağlayan 
bir ideolojik revizyona girmek zorunda 
olan MHP, böyle bir yola tevessül etmek 
yerine,tercihini sahil şeridindeki ulusalcı 
seçmenden yana kullanmaya daha yatkın 
gözükmektedir.
Milliyetçi taban içindeki muhafazakârları 
kaybedip sahil şeridindeki taban ile baş 
başa kalan bir MHP’nin hareket alanı da-
ralacak ve belli bir coğrafi bölgede CHP 
ile yoğun bir rekabete girmek zorun-
da kalacaktır. 2009 yerel seçimlerinde ve 
12 Eylül 2010 referandumunda AK Par-
ti karşıtlığında CHP ile omuz omuza mü-
cadele veren MHP seçmeni, siyasal söyle-
mi itibariyle CHP’ye her geçen gün daha 
da yakınlaşmaktadır. Milliyetçi refleksle-
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rin yaşam tarzı kaygısıyla eklemlenerek 
ulusalcı bir karaktere bürünmesiyle be-
lirginleşen bu yakınlığın, MHP’li seçme-
ni CHP’nin çekim alanına açık hale getir-
diği açıktır.
Geride bıraktığımız iki seçimde işbirli-
ği yapan ve siyasal perspektif itibariy-
le de yakınlaşan CHP ve MHP’nin 2011 
seçimlerinde karşı karşıya gelmeleri kaçı-
nılmazdır. Her iki parti için de bir varlık-
yokluk mücadelesi anlamına bürünen se-
çimlerde, kaçınılmaz olarak bir parti di-

ğerine rağmen büyüyecektir. Nitekim 
CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun liderliğiyle ar-
kasına aldığı rüzgâr, ilk etkisini MHP’nin 
bu tabanı üzerinde göstermiştir. Son gün-
lerde yapılan anketler, kıyılarda MHP’nin 
CHP karşısında gerilediğini ve baraj so-
runu yaşadığını açık biçimde ortaya koy-
maktadır. Bu durum, MHP’nin kimlik ve 
taban arayışını önemli ve acil hale getirir-
ken arayışları da hızlandırmaktadır 

Sabah, 13 Kasım 2010
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SETA YORUM

Kılıçdaroğlu Başarabilir mi? 
Bugünden sonraki, esaslı soru, Kılıçdaroğlu’nun bu umudu realize edip edeme-
yeceğidir. Bugüne kadarki, siyasal performansına ve referandum sonuçlarına ba-
kıldığında, Kılıçdaroğlu’nun kendisinden bekleneni henüz veremediği açıktır.

HATEM ETE

Referandum sonucuyla ilgili değerlen-
dirmelerde daha çok MHP’nin başarı-
sız olduğu tezi öne çıkarılsa da, Baykal 
sonrası dönemde oluşturulan iyimser 
hava düşünüldüğünde, CHP de başarı-
sızlar listesinde yer almaktadır. HAYIR 
cephesinin liderliğini üstlenen CHP, ar-
kasına aldığı AK Parti karşıtı koalisyonla 
beraber, referandumda AK Parti’nin ye-
nilgiye uğratılacağına o kadar inanmış-
tı ki, çıkan sonuç MHP’den öte CHP’yi 
hayal kırıklığına uğrattı. Referandum, 
CHP açısından Kılıçdaroğlu’nun li-
derlik potansiyelini ölçme denemesiy-
di ve görülen o ki, Kılıçdaroğlu bu test-
ten başarılı bir sonuç alamadı. Kılıçda-
roğlu, CHP’ye oy verenlerin daha coşku-

lu oy vermelerini sağlamanın yanında, 
yeni arayışlara girmiş Alevileri CHP’ye 
geri çekti ve son dönemde aldığı darbe-
lerle gardı düşmüş imtiyazlı kesimlerde 
yeni bir umut yarattı. Buna karşın, muh-
temel bir CHP iktidarından kaygı du-
yan kesimleri birleştirerek, uzun süre-
dir ertelenen milliyetçi-ülkücü- ulusal-
cı ayrışmasını tetikleyip, güçlü müttefiki 
MHP’yi zayıflattı. Kılıçdaroğlu bu refe-
randum sonucuyla AK Parti’nin 2011 se-
çimlerindeki muhtemel galibiyetini tah-
kim etti. Kısacası Kılıçdaroğlu, getirdi-
ği kadar götürdü, eklediği kadar çıkardı. 
Kılıçdaroğlu’nun kendisinden beklenen 
yüksek başarıyı gösterememesinin bir-
çok toplumsal ve siyasal nedeni var. An-
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cak toplumsal algıdaki CHP imgesini de-
ğiştirememesi Kılıçdaroğlu hanesine ya-
zılan en büyük eksi puan oldu. Bu çer-
çevede, Kılıçdaroğlu’nun referandum-
dan çıkaracağı birinci ders, CHP’nin “re-
jim muhafızı parti” algısını değiştirme-
den kitlelere açılmasının mümkün ola-
mayacağıdır.

CHP tarihiyle yüzleşmelidir

Kılıçdaroğlu’nun karşı karşıya olduğu zor-
lukları fark etmek ve bu zorlukları aşmak 
üzere ne tür bir siyaset yürütmesi gerekti-
ğini ortaya koymak için 1990’ların orta-
larından itibaren, Türkiye siyasal hayatına 
hâkim olan dinamikleri hatırlamakta ya-

rar var. Türkiye, 1990’ların ikinci yarısın-
dan itibaren, küresel düzlemde öne çıkan 
yeni siyasal değerlerle eşzamanlı olarak, 
bastırılan kimlik taleplerinin güçlenme-
sine ve siyasal merkezden pay istemesine 
tanık oluyor. O günden bu yana, siyasal 
merkez, bu mücadelenin yönelimiyle be-
lirleniyor. 28 Şubat süreci, merkez-sağın 
çözülmesi, AK Parti’nin -referandumla-
rı da sayarsak- elde ettiği altıncı seçim 
zaferi, bütünüyle siyasetin bu yeni yü-
züyle ilişkili. Bu yeni siyasetin kodları-
na uyum sağlayamayan merkez-sağ mi-
adını doldurdu. CHP, bu siyasal taleple-
ri rejim için bir tehlike görüp karşısın-
da durduğu için, coğrafi haritanın belli 
bir bölgesine sıkışarak %20’leri aşama-

r e f e ra n d u m  s o n ra s ı  c h p  v e  m h p
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dı. CHP, siyasetin kimyasının değişmeye 
başladığı bir dönemde, 1992’de yeniden 
açıldı. Dönemin en güçlü siyasal taleple-
ri Kürt meselesi ve İslami hayatla ilişki-
liydi. Bu siyasal hareketlerin, Cumhuri-
yetin kadim bölücülük ve irtica korkula-
rını depreştirmesiyle, Baykal da ciddi bir 
siyasal dönüşüm geçirdi. Kimlik talep-
lerinin siyasal alana taşınması yolunda 
yürekli çıkışlar yapan sosyal demokrat-
lar, Baykal’lı CHP ile tarihsel korkuların 
sözcülüğüne soyunan bir kampa dönüş-
tü. Türkiye değişirken Baykal, değişimi 
makul bulduğu yöne kanalize etmenin 
siyasetini üretmek yerine, değişimi dur-
durmaya yönelik başarılması imkânsız 
bir siyaset güttü. Taleplerin bastırılama-
yacağını öngörüp makulleştirmektense, 
inkâr etmeyi tercih etti. Alternatif üret-
mek yerine toptan reddetmeyi seçti. Eski 
aktörlerle yeni aktörlerin amansız bir 
mücadeleye giriştiği dönemde, ürettiği 
siyasetle yeni düzenin yöneliminde etkili 
bir aktör olmak yerine, eski düzenin be-
kası için mevzi savunması yapan defansif 

bir siyaset güttü. Yerel ve küresel siyase-
tin dinamiklerinin değiştiği, Türkiye’de 
bu değişime ayak uyduran kadroların ik-
tidarda olduğu bir dönemde CHP, her 
türlü talebi “rejim bekası” parantezinde 
ele alan bir siyaset sürdürdükçe, farklı 
toplumsal kesimlere açılmayı başarama-
yıp mevcut tabanını kemikleştirdi. Coğ-
rafi, demografik ve kültürel olarak belli 
bir tabana sıkışan CHP, bu tabanın de-
ğişimine de, güncel siyasete ayak uydur-
masına da engel oldu. Yürüttüğü siyaset-
le seçimlerde başarılı olamayan CHP, ve-
sayet rejiminin aktörlerinden medet um-
dukça, CHP tabanı da parlamenter siya-
setten, demokratik değerlerden uzakla-
şarak, demokrasi-dışı yöntemlerden me-
det ummaya başladı. Böylece, Soğuk Sa-
vaş dönemi siyasal sistemin kodlarında 
ısrar edip, değişime direnen bürokratik 
kesimle işbirliği yapan CHP yönetimi, 
toplumun bir kesimini, değişimden, Ba-
tılı siyasal değerlerden, özgürlüklerden, 
demokratik standartların yükseltilme-
sinden, sivil siyasetin önünün açılmasın-
dan ürken bir psikolojiye mahkûm oldu.

Kılıçdaroğlu dönüştürebilir mi?

CHP’nin yeniden açılmasından bu yana 
yürüttüğü siyasetin, ne ülkeye ne de ta-
banına başarı ve mutluluk getirmedi-
ği ortadadır. Bu (u)mutsuzluk dolayı-
sıyladır ki, CHP’de yeni bir siyaset tar-
zının yapısal dinamikleri tezahür etme-
mişken bile, yalnızca Baykal’ın gidişi ve 
Kılıçdaroğlu’nun gelişi, CHP’ye gönül ve-
renleri dalgalandırmaya yetti. Bugünden 
sonraki, esaslı soru, Kılıçdaroğlu’nun 
bu umudu realize edip edemeyeceğidir. 
Bugüne kadarki, siyasal performansına 
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ve referandum sonuçlarına bakıldığın-
da, Kılıçdaroğlu’nun kendisinden bek-
leneni henüz veremediği açıktır. Bunun 
en temel nedeni, Kılıçdaroğlu’nun Bay-
kal dönemi siyasetiyle hesaplaşmama-
sı, CHP’nin siyasal duruşuna ve toplum-
sal algısına esaslı bir müdahalede bulun-
mamasıdır. Kılıçdaroğlu, rejim bekası 
parantezinin dışına çıkarak sosyal poli-
tikaları merkeze aldığı söylemi, önerdi-
ği anayasal değişiklikler, Öcalan’la gö-
rüşme, genel af ve başörtüsü ile ilgi-
li cesur görüşleri dolayısıyla Baykal’dan 
farklı olarak, dinamik bir siyaset tarzı-
nın işaretlerini vermektedir. Ancak bü-
tün bu değişiklikler, esaslı bir hesaplaş-
manın sonucu olarak yapısal bir dönüşü-
mün unsurları olarak gündeme gelmedi-
ği müddetçe, kısa vadeli siyasi taktikle-
rinden öte bir etki uyandıramamakta-
dır. Bu tür öneriler esaslı bir programa 
dayandırıldığında, CHP’deki değişimin 
önemli göstergeleri olabilecekken, günü-
birlik, ayak-üstü demeçlere dayandırılıp 
ertesi gün rafa kaldırıldığında, vakit ka-
zanmaya ve seçmeni aldatmaya yönelik 
bir taktiğe dönüşmektedir. Referandum 
sonuçları, toplumun CHP tabanı dışın-
daki kesimlerinin Kılıçdaroğlu’nun de-
ğişim teşebbüslerini, henüz samimi bul-
madığını ya da en azından yeterli bulma-
dığını göstermektedir.

CHP’nin yol ayrımı!

Referandum sonuçları, Türkiye’de siyase-
tin doğasını değiştirecektir. Yeni düzen-
lemeler, yüksek yargının siyaseti frenle-
meye yönelik faaliyetlerini zora soktu-
ğu ölçüde, siyasal partiler, artık bürok-
ratik mekanizmalardan devşiremedikle-

ri iktidar alanı için halka yönelmek zo-
runda kalacaklardır. Bu değişiklikten en 
fazla etkilenecek parti, bugüne kadar, 
toplumsal taleplere çözüm aramak ye-
rine vesayetçi rejimin aktörlerini mem-
nun etmek üzere siyaset yapan CHP ola-
caktır. CHP, siyasal merkezdeki gücünü 
koruyabilmek için toplumsal destek ara-
yışına yönelmek zorunda kalacaktır. Bu-
gün Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin önün-
de iki yol bulunmaktadır. CHP, ya “re-
jim muhafızlığını” sürdürmeye devam 
ederek tabanını da değişime direnen bir 
küskünlüğe mahkûm edecek; ya da de-
ğişim kervanına katılarak, ürettiği siya-
setle yeni bir düzenin kuruluşunda mü-
zakere masasında oturan etkili bir aktör 
haline gelecektir. Kılıçdaroğlu’nun yeni 
Anayasa için başlattığı inisiyatif ve daha 
demokratik bir Türkiye için AK Parti ile 
beraber çalışma yapmaya hazır olduğu-
na dair açıklamaları, referandum sonrası 
siyasetin kodlarını anladığına dair iyim-
ser işaretler taşımaktadır. Zaten Kılıçda-
roğlu, referandumla mümkün hale gelen 
yeni siyaset tarzını ve kendisini liderlik 
koltuğuna oturtan dinamikleri düşündü-
ğünde, hangi seçenekten yana tercih kul-
lanması gerektiğini bulmakta zorlanma-
yacaktır 

Sabah, 2 Ekim 2010

Kılıçdaroğlu’nun referandumdan 
çıkaracağı birinci ders, CHP’nin 
“rejim muhafızı parti” algısını de-
ğiştirmeden kitlelere açılmasının 
mümkün olamayacağıdır.”

“  
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bosna-hersek’te seçimler

Bosna-Hersek’te Cumhurbaşkanlığı Konseyi, ülke meclisi, entite meclisleri ve kantonlar 
düzeyinde genel seçimler 3 Ekim’de yapıldı. Karışık bir siyasi yapı ve seçim sistemine sahip 
olan ülkede seçimler, Bosna-Hersek Federasyonu, Sırp Cumhuriyeti ve çok küçük bir bölge 
olan Brçko olmak üzere 3 bölgede yapıldı. Anayasa gereği Sırp Cumhuriyeti’nde yaşayan 
Boşnak ve Hırvatlar, Boşnak ve Hırvat adaya, Federasyonda yaşayan Sırplar ise Sırp adaya 
oy veremedi. Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi’ne, resmî olmayan sonuçlara göre Boşnakları 
temsilen Bakir İzzetbegoviç, Hırvatları temsilen Jelyko Komşiç, Sırpları temsilen de Neboy-
şa Radmanoviç seçildi. Sırp temsilci Radmanoviç’in Bosnalı Sırpların bağımsızlığını destek-
lemesi nedeniyle federasyonda etnik ayrışmayı kışkırtabileceğinden endişe ediliyor.

SETA YORUM

Election Results in 
Bosnia and Herzegovina: 
Between Hope and Despair 
Turkey actively supports the Euro-Atlantic integration perspective for Bosnia 
and Herzegovina while defending the territorial integrity of the country amid 
threats of a referendum on independence by Republika Srpska politicians.

DOĞA ULAŞ ERALP

There are many reasons to be hopeful 
about the election results in Bosnia and 
Herzegovina. After a very long time the 
Social Democratic Party (SDP) received 
the highest number of votes in the Bos-
niak-Croat Federation, and on the state 
level pulling in interethnic votes by re-

electing Ivo Komsic, the Croat member 
of the Presidency.

The election of Bakir Izetbegovic, the son 
of the legendary leader of the Bosniak 
independence movement, Alija Izetbe-
govic, is also a positive development.
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Bakir Izetbegovic is considered a mod-
erate compared to the former Bosniak 
member of the Presidency, Haris Si-
lajdzic, who regularly spoke of putting 
an end to Republika Srpska, further 
straining relations between Sarajevo and 
Banja Luka.

The SDP, headed by Zlatko Lagumdzi-
ja, has made issues such as widespread 
corruption and the socioeconomic un-
derdevelopment of the country, an im-
portant component of his election cam-
paign. For the first time the Federation 
of Bosnia and Herzegovina can be ruled 
by a government that will not resort to 
ethnic politics. This could be good news 
for the long-needed EU integration re-
forms.

The election results in Republika Srpska, 
on the other hand, reaffirmed the grip 
of former Prime Minister and current 
President-elect Milorad Dodik. Dodik 
once received the unconditional sup-
port of the international community as 
the politician who could transform the 
ultranationalist structure of Republika 
Srpska with his moderate social-demo-
cratic agenda. He is now at the forefront 
of ethno-nationalist politics in Bosnia 
and Herzegovina. Dodik and his Alli-
ance of Independent Social Democrats 
(SNSD) have already threatened the 
international community and Sarajevo 
with going forward with a referendum 
on independence. The SNSD and Dodik 
control the media and politics in Repub-
lika Srpska. Their policies are reminis-
cent of those that belonged to Radovan 
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Karadzic, Republika Srpska’s wartime 
president and war criminal currently 
standing trial at the International Crimi-
nal Court (ICC) in The Hague for crimes 
against humanity.

There is a long list of things-to-do for 
Bosnia and Herzegovina. The country 
lags behind all its neighbors on its in-
tegration in Trans-Atlantic bodies. The 
Dayton constitution, configured to put 
an end to the war in December 1995, 
is too complicated and dysfunctional 
to complete the reforms needed by the 
EU integration process. Membership in 
NATO will bring an end to the discus-
sions regarding the territorial integrity 
and security of the country once and 
for all, but the Membership Action Plan 
(MAP) requires Bosnian politicians to 
agree on a crucial reform of the State 

Property Law that would allocate the 
former military bases of the Yugoslav 
army to the Bosnian army. This reform 
needs essential cooperation between Re-
publika Srpska and Federation officials.

Turkey actively supports the Euro-At-
lantic integration perspective for Bosnia 
and Herzegovina while defending the 
territorial integrity of the country amid 
threats of a referendum on independence 
by Republika Srpska politicians. Turk-
ish Foreign Minister Ahmet Davutoğlu 
has introduced a trilateral consultation 
mechanism between Serbia and Bosnia 
and Herzegovina that allowed a happy 
breakthrough when both parties mutu-
ally agreed to approve ambassadors.

Furthermore, the Serbian parliament 
issued an apology to families of those 
killed in Srebrenica in July 1995, helping 
thaw ties between Sarajevo and Belgrade 
substantially. Serbian President Boris 
Tadic’s presence at the commemoration 
ceremony of the Srebrenica Genocide in 
July of this year alongside Turkish Prime 
Minister Recep Tayyip Erdoğan was re-
markable.

It is no secret that the Republika Srpska 
political leadership is furious about the 
assertive Turkish politics in the country. 
Dodik travelled to Tel Aviv to show his 
support to Israel in the wake of the flotil-
la incident (the May 31 attack by Israeli 
security forces on the Gaza humanitar-
ian aid convoy which took place in in-
ternational waters and ended with the 
killing of eight Turkish and one Turkish-
American civilians). He also called on 
the Republika Srpska parliament to pass 
a resolution recognizing the “Armenian 

The road ahead of the Bosnian 
politicians is indeed bumpy. But 
in light of the rise of more mo-
derate politicians in the Bosniak-
Croat Federation, the Republika 
Srpska political leadership might 
reconsider its hard-line ethno-
nationalist language.”

“  

There is a long list of things-to-
do for Bosnia and Herzegovi-
na. The country lags behind all 
its neighbors on its integration in 
Trans-Atlantic bodies.”

“  



617

genocide” after Belgrade issued an apol-
ogy for Srebrenica.

Turkey, on the other hand, deliberately 
avoids projecting a pro-Bosniak stance. 
Turkish foreign policy makers are well 
aware of the fact that without Republika 
Srpska on board, there will not be a Bos-
nia and Herzegovina. But there are some 
among Bosniak politicians who during 
the election campaign tried to frame 
their ethno-nationalist political agenda 
around that of Turkey’s. Turkish officials 
should sometimes take more caution in 
their remarks, keeping in mind that any 
political statement is apt for manipula-
tion and exploitation in a divided post-
conflict society, especially when one of 
the groups has very intimate historical 
and emotional ties with Ankara.

The road ahead of the Bosnian politi-
cians is indeed bumpy. But in light of the 
rise of more moderate politicians in the 
Bosniak-Croat Federation, the Repub-
lika Srpska political leadership might re-
consider its hard-line ethno-nationalist 
language. Dodik claims he is a man of 
the future. So this is his last great oppor-
tunity to show that he genuinely thinks 
of his entity by building a social-dem-
ocratic alliance across entity lines that 
could formulate a new constitution for 
Bosnia and Herzegovina. Turkey will be 
extremely supportive of such an initia-
tive regardless of the groundless blame 
game of the Republika Srpska political 
leadership. The clock is ticking for Bos-
nia and it is now time to take action 

Today’s Zaman, 23 Ekim 2010

b o s n a - h e r s e k ’ t e  s e ç i m l e r
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ortadoğu’nun ateşi sönmüyor

ABD’nin arabuluculuğuyla Filistin ve İsrail arasında 2 Eylül’de başlayan barış görüşmele-
ri, İsrail’in 26 Eylül’de süresi dolan ve Yahudi yerleşimlerini 10 aylığına erteleyen morator-
yumu uzatmaması nedeniyle Filistin tarafından kesildi. Yahudi yerleşimleri sorunu, Filis-
tin ile İsrail arasındaki görüşmeleri tıkarken, ABD görüşmeleri yeniden başlatmak için ça-
lışmalara devam ettiğini açıkladı. İsrail gazeteleri ise, barış görüşmelerinin Yahudi yerle-
şimleri sorunu üzerinde yeni bir formül geliştirilerek Kasım ayında yeniden başlayabile-
ceğini duyurdu.

SETA POLICY BRIEF

Time to Promote 
Sovereignty in Gaza 
The international community must, however, establish its own “to do” list for 
Israel in order to hasten the end of occupation and the creation of enhanced 
conditions for the exercise of Palestinian sovereignty in Gaza.

GEOFFREY ARONSON

Introduction 
Significant elements of Israel’s foreign and 
defence policy system are seriously con-
sidering how to win international support 
for a second disengagement from Gaza 
that will end Israel’s status as an occupy-
ing power, at least in Gaza, and “force” 
Gaza to become sovereign. The Gaza Strip 
is a 360 sq.km. sliver of land 6-12km wide 
with a growing population of 1.6 million 

squeezed between Israel and Egypt and 
hugging a 40 km stretch of the Mediter-
ranean coast. The area has been under the 
uncontested rule of the Islamic Resistance 
Movement – Hamas – since June 2007. It 
is still suffering the effects of Operation 
Cast Lead, an Israeli military incursion 
in January 2009 as well as long running 
and draconian restrictions on the Gaza 
economy implemented by Israel.
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On July 16, 2010, the Israeli newspaper 
Yediot Aharanot revealed that “A confi-
dential document sent to [Foreign Min-
ister Avigdor] Lieberman recently states 
that ‘we must discreetly approach the US, 
UN Secretary-General Ban Ki-moon and 
renowned international law experts to ex-
amine their terms for international recog-
nition of an end to the occupation.’ ” 
A “sovereignty in Gaza first” scenario is 
anathema to almost all the major diplo-
matic players, but increasingly less so for 
Israel and Hamas. Their relationship is 
at the heart of the major developments 
in Israel-Palestine affairs during the last 
decade, beginning with the second inti-
fada, including Israel’s 2005 disengage-
ment from Gaza and its 2009 incursion, 
and continuing with the seemingly end-
less siege on Gaza. While diplomacy be-
tween Israel and the PLO, represented 

by chairman Mahmoud Abbas, has been 
stalemated for a decade, Israel and Hamas 
have had arguably greater success in 
fashioning different “rules of the game” 
– principally in and around Gaza – that 
could well define the future of relations 
between Israelis and Palestinians. 
The “Lieberman Plan” was outlined in a 
document prepared by Israel’s foreign 
ministry, which Lieberman heads. The 
object of the ministry’s attention was not 
the West Bank, the focus of current diplo-
matic efforts lead by the Obama admin-
istration, but rather the Gaza Strip. The 
status of the Gaza Strip, as a consequence 
of Israel’s relations with Hamas, has been 
at the top of Israel’s agenda since February 
2004 when Prime Minister Ariel Sharon 
declared Israel’s intention to “disengage” 
unilaterally from the area. One of the 
strategic objectives declared by the Sha-
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ron government was to end its role and 
responsibility as occupying power in the 
Gaza Strip and to be certified by the in-
ternational community as having done so. 
(author’s emphasis) 
As then acting foreign minister Tzipi Liv-
ni explained, “I really would like to have 
the technical, legal international declara-
tion that Israel is no longer responsible 
[in Gaza].”2 
Israel was unable to achieve this objective. 
Israeli policymakers were made aware by 
their own international legal team that 
Israel could not claim to end its occupa-
tion in Gaza as long as it exercises “ef-
fective control” over the area. Sharon, as 
much as he desired to make a clean break 
with past practice, reduced key elements 
of the oppressive footprint of occupation 
– removing all settlers, destroying settle-
ments, and withdrawing all permanently 
stationed military forces -- but failed to 
meet his own test for ending Israel’s re-
sponsibilities as an occupying power. 
Israel’s continuing formal status as the 
sovereign address on the Gaza side of the 
Gaza- Egypt border, and its control over 
Gaza’s sea and air corridors are recog-
nized, even by Israel, as sufficient to in-
vest Israel with de facto control over the 
territory in question, thus meeting the 
international standard for the continuing 

characterization of Israel’s role as the Oc-
cupying Power.

The Mavi Marmara Flotilla Fiasco 
Sparks an Israeli Reappraisal 
As an Occupying Power, Israel has three 
principal responsibilities: 
1. Maintaining the security of the 

territories 
2. Insuring public order and safety 
3. Acting for the welfare of the local 

population
Israel initially hoped that disengagement 
from Gaza would result in a recognized 
end to its humanitarian responsibilities 
associated with Gaza’s occupation. A dra-
conian quarantine has been imposed on 
Gaza by Israel and Egypt since Hamas 
prevailed in its short-lived confrontation 
with Fatah-dominated security forces of 
the Palestinian Authority in June 2007. 
Since Hamas’ assumption of power, the 
international community set the bar for 
Israel’s residual obligations for the wel-
fare of Gazans quite low. The failure of 
the international community to establish 
conditions in Gaza that enabled recon-
struction, trade, and economic revival 
prompted third parties, such as the May 
2010 relief flotilla lead by the Mavi Mar-
mara, to break the siege, and in doing so 
to attempt to reduce if not remove Israel’s 
power to exercise effective control over 
Gaza’s links with the world.

The Lieberman Plan 
International opposition to Israel’s assault 
on the Mavi Marmara has prompted an 
Israeli reconsideration of the need to ad-
dress its role in Gaza. The latest version 
of Israel’s foreign ministry continuing in-
terest in ending Israel’s [diminished] re-

As an Occupying Power, Israel 
has three principal responsibili-
ties: Maintaining the security of 
the territories, insuring public 
order and safety, acting for the 
welfare of the local population.”

“  
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sponsibilities in Gaza “calls to fully lift the 
siege and allow ships to dock in the Strip 
without being inspected in Israel first. 
Ships that will undergo inspection in Cy-
prus or Greece will be allowed to continue 
towards Gaza. According to the proposal, 
Israel will also allow European countries 
to implement plans aimed at improving 
the lives of the coastal enclave’s residents. 
Israel’s border with the Hamas-ruled ter-
ritory will be hermetically sealed.”
These measures are aimed at removing Is-
rael’s “effective control” over Gaza, with-
out compromising Israeli security or in-
truding upon its own sovereignty. Under 
a post-occupation regime, Gaza should 
be able to trade and interact freely with 
the world, initially via a seaport which 
would operate according to international-
ly acceptable standards, including agreed 
upon offshore security and inspection 
provisions conducted by a third party. 
Trade bound for Gaza could be inspect-
ed and bonded at any number of Egyp-
tian, Cypriot, or Turkish ports before 
proceeding to a “roll on roll off ” facility 
at Gaza’s port. Israel would be under no 
obligation to trade with Gaza, but in the 
event of progress on the diplomatic front, 
could agree to establish a safe passage for 
commerce and movement to and from 
the West Bank. Egypt too could choose 
to close its border with Gaza, although 
Egypt would be hard put to justify such 
a policy in domestic, Arab, and Islamic 
circles.

Hamas – Israel’s Palestinian 
Partner 

Hamas has been the principal Palestin-
ian beneficiary of the post-Oslo model 
of Israeli action symbolized by the dis-
engagement, and there is no reason to 

believe that it would not take advantage 
of any Israeli future decision to reduce its 
power over Gaza’s destiny. Hamas’ Sheikh 
Ahmad Yassin was the first Palestinian to 
take seriously Sharon’s intention to with-
draw from Gaza at a time when Fatah 
leaders distinguished themselves by a re-
fusal to believe the Israeli leader.

Today Gaza’s Hamas leadership, for all of 
its travails and shortcomings, exercises at-
tributes of sovereignty that leaders in the 
West Bank can only dream about. Gaza 
enjoys territorial contiguity and travel 
within the enclave unobstructed by set-
tlers or IDF checkpoints. Palestinian sol-
diers and police exercise a monopoly of 
force over territory they control. For the 
first time in modern Palestinian history a 
nascent Palestinian army exists, featuring 
a unified system of command and con-
trol, deployed on its own territory, and 
able to survive a punishing Israeli assault 
and incursion.

o r t a d o ğ u’n u n  a t e ş i  s ö n m ü y o r
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The establishment of trade and communi-
cation independent of direct Israeli control 
is understood by Gaza’s leaders as a strate-
gic objective that would only enhance its 
sovereign identity. And, as with the first 
disengagement, Israel’s intention not to ne-
gotiate such a move suits Hamas perfectly. 
Far better to inherit and take advantage of 
the consequences of an Israeli policy deci-
sion even as Hamas leaders denounce the 
move in public. As one Hamas politician 
explained to the author, “This is an oppor-
tunity. Part of our land will be free. Several 
times we have lost opportunities and if Is-
rael wants to leave Gaza, it is our national 
responsibility to take advantage of it.” 
There are elements in Fatah itself, includ-
ing executive committee member Nabil 
Sha’ath, himself from Gaza, who support a 
new trade regime for the area.

Recommendation 
The international community has re-
frained from considering any solution that 
results in official recognition of the differ-
ing fortunes of Gaza and the West Bank 
even as it supports policies on a variety 
of fronts that reflect, and in some respects 
reinforce, the current split. Turkey is well-
placed to exercise leadership by supporting 

a new policy towards Gaza that Israel itself 
has placed on the policy agenda.
Gaza, which has been the source of un-
precedented tension in bilateral relations, 
could also provide an opportunity for re-
solving such tensions. There are serious 
indications that Israel is trying to define 
for itself clear benchmarks to buttress a 
claim that it no longer exercises effective 
control over Gaza’s security envelope and, 
therefore, that it should be relieved of any 
residual humanitarian responsibilities for 
Gaza’s population. But any solution dictat-
ed by Israel is bound to compromise Pales-
tinian interests in general, and in this case, 
Gaza’s interests in particular. Israel should 
be encouraged by the international com-
munity to pursue this effort, even as US-
led diplomacy continues. The internation-
al community must, however, establish its 
own “to do” list for Israel in order to hasten 
the end of occupation and the creation of 
enhanced conditions for the exercise of 
Palestinian sovereignty in Gaza. Enuncia-
tion of such benchmarks will encourage 
Israel, if it is to achieve its strategic objec-
tive of winning recognition that its status 
and responsibilities as Occupying Power 
– if only in the Gaza Strip – have ended, 
to meet this test of truly ending its control 
over Gaza. Palestinians need no encour-
agement to support an end to occupation 
in part of historic Palestine. The Arab 
League should encourage implementation 
of measures that will signify growing Pal-
estinian control, if only in Gaza, over their 
own destiny. The end of Israel’s occupa-
tion in part of Palestine, made manifest by 
the removal of settlements, the creation of 
independent Palestinian trade and travel 
links with the world, and an end to effec-
tive Israeli control over borders, can only 
have a positive impact on those Palestin-
ian areas remaining under occupation 

Policy Briefin tam metni için www.setav.org

The “Lieberman Plan” was out-
lined in a document prepared by 
Israel’s foreign ministry, which 
Lieberman heads. The object of 
the ministry’s attention was not 
the West Bank, the focus of cur-
rent diplomatic efforts lead by 
the Obama administration, but 
rather the Gaza Strip.”

“  
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CONFERENCE
Organized by
Yildiz Technical University Faculty of 
Economics and Administrative Sciences
Turkey’s Ministry of Foreign Affairs Strategic 
Research Centre (SAM)
Politics, Economics and Social Research 
Foundation (SETA)
Global Political Trends Center (GPOT)
Istanbul Chamber of Commerce (ITO)
USA Consulate General of Istanbul

Date: 15-16 October 2010 | Venue: Yildiz 
Technical University Presidential Hall

Program

15.10.2010 (Friday)
10.00- 10.30:  Welcome Speeches:
Prof. Dr. Bülent Aras ( SAM)
Prof. Dr. Güler Aras (YTU)
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney

10.30-11.30: Keynote Speeches:
Turkey’s Minister of Foreign Affairs Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu
H.R.H Princess Basmah Bint Saud Bin Abdul 
Aziz

Morning Sessions: (11.30-13.30)

A- Session I-A (Presidential Building-Senate 
Hall)
Chair : Gökhan Çetinsaya (İstanbul Şehir 
University)
Nurşin Atesoglu Güney (YTÜ)
Vişne Korkmaz (YTÜ)
Benoit Pellopidas (James Martin Center)
Ido Oren (Forida University)
Andrea Ellner (Kings College)
B- Session I-B (Presidential Building-
Chimney Place)
Chair: Çağrı Erhan (Ankara University)
Regina Karp (Old Dominion University)
Ivan Oelrich- Ivanka Barzashka (Federation of 
American Scientists- FAS)
Ibrahim El Mareshi (IE University)
Philipp Bleek (Harvard University)
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Afternoon Sessions (15.45-17.45)

A- Session II-A (Presidential Building-
Senate Hall)
Chair: Ibrahim El Mareshi (IE University)
Mark Fitzpatrick (IISS)
Emily Landau (INSS)
Mohammed Shaker (ECFA)
Abdullah Baabod (Cambridge University)
Aaron Karp (Old Dominion University)

B- Session II-B (Chimney Place)
Chair: Duygu Sezer Bozoğlu (Doğuş 
University)
H. Sonmez Atesoglu (Clarkson University)
Taha Ozhan (SETA)
Mensur Akgün (Kültür University)
Ahmet Kasım Han (Kadir Has University)

16.10.2010- Saturday
11.00-15.00- Round Table: Prospects for 
Future: Middle Eastern Security and Turkish 
Foreign Policy (Presidential Building-
Chimney Place)
Chair: Mensur Akgün (GPOT)
H.R.H Princess Basmah Bint Saud Bin Abdul 
Aziz
Nuh Yılmaz (SETA)
Ufuk Ulutas (Journalist)
Mete Cubukcu (Journalist)
Ahmet Han (Journalist)
Muharrem Sarıkaya (Journalist)
Çağrı Erhan (Ankara University)
Sylvia Tiryaki (Kültür University)
Soli Ozel (Kadir Has University)
Aysegul Sever (Marmara University)
Bora Bayraktar (Journalist)

17.30- Closing Reception: USA Consulate 
General Residence-Arnavutköy 

o r t a d o ğ u’n u n  a t e ş i  s ö n m ü y o r
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SETA YORUM

Ortadoğu’nun İlham 
Kaynağı Türkiye 

Türkiye’nin özellikle 2002’den bu yana-
ki performansı Arap dünyasının ülkemi-
ze bakışını olumlu yönde değiştirmiştir.

Batı medyası üzerinden okunduğun-
da Ortadoğu karmaşa, savaş, otoriter-
yanizm ve siyasi çalkantıların kıskacın-
da bir bölge olarak algılanır. Batı medya-
sının çizdiği resimde doğruluk payı ol-
makla beraber, Ortadoğu ülkelerinde sa-
yıları azımsanmayacak bir kitlenin köh-
nemiş yapıları, siyasi iktidarları ve böl-
geye dışarıdan giydirilen elbiseyi değiş-
tirme arayışları içinde olduklarını bili-

yoruz. Ortadoğu’nun kadim unsurların-
dan olan Araplar da, yeni medya araçla-
rı ve küreselleşmenin devreye girmesi ve 
uluslar arası ilişkilerdeki artış nedeniy-
le kendi siyasal ve toplumsal yapılarına 
eleştirel bir bakışı geliştirmeye başlamış-
tır. Dünyanın pek çok ülkesindeki deği-
şim Arap dünyasında da yakından takip 
edilmekte, farklı ülkelerin deneyimleri 
gözden geçirilmekte ve bu deneyimler-
den dersler çıkarılmaya çalışılmaktadır. 
Arap dünyasının en yakından takip etti-
ği ülke ise Türkiye’dir.

Bundan on yıl önce Arap medyasında 
tek-tük Türkiye yorumları yer almakta, 

Böylesine dağınık bir siyasi haritada Arap dünyasına yol gösterecek bir ülke 
var mı? Arap sokaklarındaki milyonların arayışlarına umut üfleyebilecek bir 
örnek, bir lider, bir örgüt var mı?

TALİP KÜÇÜKCAN
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yakın tarihi ve kültürel ilişkiler olması-
na rağmen yayınevleri Türkiye üzerin-
de kitap yayınlama konusunda çekim-
ser davranmaktaydı. Bugün geldiğimiz 
noktada Arap aydınların, siyasilerin ve 
gazetecilerin Türkiye’ye odaklandıkları-
nı, ülkemizdeki her gelişmeyi günü gü-
nüne yakından takip etmeye başladıkla-
rını görüyoruz. Türkiye’ye duyulan bu il-
ginin kaynağında iki faktörün ön plana 
çıktığını söylemek mümkün. Bunlardan 
birincisi Arap dünyasının, yüzyılın ger-
çekleri ile yüzleşmeye başlamaları, top-
lumsal desteği olmayan baskıcı siyasi ya-
pıların zayıfladığını görmeleri ve Batının 
yeni sömürgecilik dalgasına karşı bölge-
sel güç merkezleri kurulması gerektiğini 
anlamış olmalarıdır. İkincisi ise değişim 
ve dönüşüm arayışındaki Arap dünyası-
na Türkiye’nin ilham kaynağı olabilecek 
başarılarıdır. Halkının çoğunun Müslü-
man olduğu, din ve demokrasiyi, İslam 
ve modern hayat tarzını uzlaştırmayı ba-
şaran Türkiye’nin özellikle 2002 yılın-
dan bu yana gösterdiği performans Arap 
dünyasının ülkemize bakışını olumlu 
yönde değiştirmiştir.

Arap dünyası arayışta

Arap dünyası yirmiden fazla devle-
te	 bölünmüş	durumda.	Üç	 yüz	milyon-
luk Arapça konuşan bir nüfus olmasına 
karşın bu demografik büyüklük ciddi bir 
bölgesel ve küresel güce dönüşebilmiş 
değil. Arap dünyası daha önceleri sos-
yalizmi ve Arap milliyetçiliğini kurtuluş 
reçetesi olarak denemiş ancak bu dene-
meler bir sonuç vermemiştir. Bazı Arap 
ülkeleri ise ABD ve Batı’nın yörüngesi-
ne girmiş, on yıl süren İran-Irak savaşı-
nı seyretmekle yetinmiş, son olarak Irak 

gibi önemli bir bölge ülkesinin işgal edil-
mesine ve yağmalanmasına kayıtsız kal-
mıştır. Bütün bunlar Arap dünyasında 
yeni arayışları tetikleyen, statükoyu sor-
gulayan, değişim taleplerini körükleyen 
bir zemin hazırlamıştır. Peki, böylesine 
dağınık bir siyasi haritada Arap dünya-
sına yol gösterecek bir ülke var mı? Arap 
sokaklarındaki milyonların arayışlarına 
umut üfleyebilecek bir örnek, bir lider, 
bir örgüt var mı? İşte bu soruların cevap-
larını arayan çok sayıda Arap aydını ve 
siyasetçi Türkiye tecrübesini merak edi-
yor ve önemsiyor. Arap dünyası, Türki-
ye nasıl oldu da askeri darbelerin her on 
yılda bir dibe çektiği bir ülke olmaktan 
kurtulup dünyanın on yedinci, AB’nin 
altıncı büyük ekonomisi olabildi sorusu-
nun cevabını arıyor. Türkiye’nin demok-
rasi ve insan hakları konusunda gerçek-
leştirdikleri reformları merak ediyor, as-
keri vesayetin nasıl çözüldüğünü, ka-
tılımcı bir demokrasi ve açık bir toplu-
mun nasıl inşa edildiğini öğrenmek isti-
yor. Kısacası, Araplar Türklerin demok-
rasi, İslam ve laikliği nasıl uzlaştırdık-
larını öğrenmek, bundan kendileri için 
dersler çıkarmak istiyorlar.

Dünyanın pek çok ülkesindeki 
değişim Arap dünyasında da ya-
kından takip edilmekte, farklı ül-
kelerin deneyimleri gözden ge-
çirilmekte ve bu deneyimlerden 
dersler çıkarılmaya çalışılmakta-
dır. Arap dünyasının en yakından 
takip ettiği ülke ise Türkiye’dir.”

“  
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Uluslararası başarılara gıpta ile 
bakılıyor

Türkiye’nin başarı hikâyelerini yakından 
takip eden Arap dünyası, ülkenin bütün 
dünyada itibarını yükselten söz konusu 
başarıların sırrını merak ediyor. Aslında 
bunun cevabı açık. Türkiye’de değişim is-
teyen geniş bir kitle var, bu değişim tale-
bini gören ve tabandan aldığı destekle si-
yaset yapan bir de lideri var. Türkiye’nin 
yükselen bir yıldız oluşu işte bu lider ve 
ekibinin aldığı riskler ve yürüttüğü poli-
tikalar ile doğru orantılıdır. Hatırlayalım, 
Türkiye en yakın komşuları ile daha ya-
kın zamana kadar küs idi. Çevre ülkeler-
den soyutlanmış, içine kapanmış, değişim 
taleplerini uzun süre göz ardı etmiş, teh-
dit ve korku girdabına saplanmaya ramak 
kalmıştı. Türkiye’nin ve içinde bulunduğu 
bölgenin yeni bir dile, yeni bir anlayışa ve 
yenilikçi politikalara ihtiyacı vardı. Ancak 
pek çok siyasi hareket ve politikacı cesa-
ret isteyen yeni adımları atamamıştı. Biri-
lerinin artık bu köhnemiş düzene “hayır!” 
demesi, eski alışkanlıkları ve köhnemiş fi-
kirleri geride bırakarak Türkiye’nin üze-
rine serpilmiş ölü toprağını temizlemesi 
gerekiyordu. 2002 seçim sonuçları bu açı-

dan büyük mesajlar taşıyordu. Millet artık 
siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa “hayır!” 
diyordu. Komşu ülkelerle biriken sorun-
ların, bölgede dondurulan sorunların çö-
zülmesini istiyordu. Bu nedenle iktidara 
yeni bir partiyi ve onunla birlikte yeni bir 
kadroyu taşıyordu. Bu kadro 2007 seçim-
lerinde de öncekine benzer bir başarı ile 
iktidarını korumayı başaracaktı. Türkiye 
bu yeni dönemde olgun ve gelişmiş de-
mokrasilerdeki bir pratiği de ülkeye taşı-
dı. Gelişmiş demokrasilerde siyasiler, dış 
politika kararları verirken halkın görüşü-
nü, hissiyatını ve tercihlerini de göz önü-
ne alır, bunu uygulamalara da yansıtırlar. 
Türkiye’de işte tam da bu oldu aslında. Si-
yasi liderler cesur kararlar almaya başla-
dı. Yenilikçi düşünceler ve projeler siyasi 
kararlara kaynaklık etmeye ve yön verme-
ye başladı. Dış politikanın önce Başbakan 
Başdanışmanı sonra da Bakan olarak dü-
menine geçen Ahmet Davutoğlu, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetin 
desteğiyle dış politika da Türkiye’yi oyun 
kuran bir ülke konumuna taşıdı.

İşte Türkiye’nin Arap dünyasına ilham 
kaynağı olmasının temelinde yatan en 
büyük etkenlerden biri bu. Yani vizyoner 
bir lider ile bu lidere ayak uydurabilen 
bir ekibinin var oluşu. Geçtiğimiz gün-
lerde Kahire’de yapılan “Arap Toplumla-
rı ve Türkiye Modeli” konulu toplantıda 
bir katılımcının söyledikleri yaşananla-
rı tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor: “Arap 
halkları uzun yıllar kendi coğrafyaların-
da kahramanlarını aradı. Ne var ki, Arap 
dünyasına umut veren bir kahramanı bu 
coğrafyada bir türlü bulamadılar. Arap 
sokakları kahramanlarını Türkiye’de bul-
du.” 

Sabah, 23 Ekim 2010

Dış politikanın önce Başbakan 
Başdanışmanı sonra da Ba-
kan olarak dümenine geçen Ah-
met Davutoğlu, Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Hükü-
metin desteğiyle dış politika da 
Türkiye’yi oyun kuran bir ülke 
konumuna taşıdı.”

“  
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The Middle East in the Western Media 
SETA, 21.10.2010 tarihinde düzenlemiş 
olduğu “The Middle East on the Western 
Media” başlıklı panelde New York Times’ta 
uzun yıllardır köşe yazarlığı yapmakta 
olan Roger Cohen’i konuk etti. İhsan 
Dağı’nın(ODTÜ) oturum başkanı olduğu 
panelin odak noktası Ortadoğu’daki son 
gelişmeler ve bunların Batı dünyasındaki 
yansımalarıydı.
 
Roger Cohen, Ortadoğu’nun en önemli 
meselesi olan İsrail-Filistin sorunundan 
ABD dâhil tüm dünyanın yorulduğunu 
ve iki-devletli bir çözümün bir biçimde 
mümkün hale getirilmesi gerektiğini 
söyledi. Bu yöndeki bir çözümün aslında İsrail için de olumlu olacağının altını çizen Cohen, bunun 
için Obama yönetiminin ilgili tüm kesimleri daha fazla teşvik etmesi ve daha ciddi adımlar atması 
gerektiğini ifade etti. Ancak 2012’deki seçimler sebebiyle Obama yönetiminin de radikal adımlar 
atamayabileceğini savunan Cohen, bölgede kalıcı barışın hala zor olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
Ortadoğu’da yapıcı ve aktif bir rol oynadığını söyleyen Cohen, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerin 
yakın gelecekte daha da önemli hale geleceğini ve bunun yeni güç dengesini şekillendireceğine 
inandığını savundu.
 
İran konusuna da değinen Cohen, Batı’nın İran’daki süreci tam olarak kavrayamadığını ve 
yaptırımların işe yaramayacağını söyledi. Cohen’e göre şu anda ne ABD ne de İsrail İran’a saldırabilir. 
Zira bölge için bunun maliyeti getirisinden çok olur. Afganistan ve Irak’ta ciddi sorunlarla boğuşan 
ABD yönetiminin İran’la girilecek bir çatışmayı kaldıramayabileceğini söyleyen Roger Cohen, 
İsrail’in de kolay kolay böyle bir çılgınlığa başvurmayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi. İran’a 
yaptırımların da çok büyük etkileri olacağına inanmadığını ifade eden Cohen, İran rejiminin bu tür 
yaptırımlara dayanıklı olduğunu söyledi.
 
Türk dış politikasının kendi yolunda ilerlediğini söyleyen Cohen, eksen kayması tartışmalarına 
katılmadığını da ekledi. Türkiye’nin Batı ve İslam dünyası arasında köprü konumunda bulunduğunu 
ve bölgesel barış için önemli işlev görebilecek potansiyeli olduğunu vurgulayan Cohen, AB’nin 
Türkiye’nin üyeliği konusundaki tutumunun ise hatalı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Batı’ya sırtını 
döndüğüne ilişkin söylemler bulunduğunu da kaydeden Cohen, Türkiye’nin NATO içinde önemli bir 
konumu bulunduğunu, Türkiye’nin kendine güvendiğini ve menfaatleri yönünde farklı politikalar da 
geliştirebildiğini ifade etti.
 
Gazze’ye yardım konvoyuna yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybeden Amerikan vatandaşı Furkan 
Doğan’a ABD’nin yeterince sahip çıkmamasını eleştiren Cohen, Amerikan pasaportu taşıyan herkesin 
bir ayrıcalığının olduğuna inandığını ama Furkan’ın öldürülmesinden sonra ABD kamuoyundaki 
sessizlik sebebiyle bu inancının bir nebze sarsıldığını ifade etti. “Bir ABD vatandaşının uluslararası 
sularda öldürülmesine karşın ABD’deki sessizlik beni rahatsız etti. Anavatanı neresi olursa olsun, 
ABD vatandaşlığını nasıl elde ederse etsin, ABD pasaportu taşıyan bir kişinin uluslararası sularda 
öldürülmesine karşı tepkisiz kalınmasına karşı çıktım” şeklinde konuşan Cohen, Türkiye ziyaretinde 
Furkan Doğan’ın babasını da ziyaret ettiğini açıkladı.
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kürt meselesi ve pkk’nın eylemsizlik kararı

PKK’nın 31 Ekim’de bitecek olan eylemsizlik kararının tekrar uzatılıp uzatılmayacağı tartı-
şılırken, örgüt tarafından eğitilmiş olduğu anlaşılan bir militanın Taksim Meydan’ında pat-
lattığı bomba, 15’i polis 32 kişiyi yaraladı. Örgüt, saldırıyı kınadığını ve olayın kendileri ta-
rafından gerçekleştirilmediğini açıklarken, PKK’nın bir kolu olan TAK (Kürdistan Özgürlük 
Şahinleri) saldırıyı üstlendi. 17 Ekim’de ise Diyarbakır’da PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya 
üye olmak suçundan 103’ü tutuklu 151 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada Kürt-
çe savunma yapmak isteyen sanıkların talebi reddedilirken, Kürtçe dili mahkeme heyeti 
tarafından kayıtlara “bilinmeyen bir dil” olarak geçirildi.

SETA YORUM

Kürt Meselesinde 
Aktörlük Mücadelesi 
Çözüm sürecinde adım atılabilmesinin yolu, artık aktör meselesinin ciddiyet-
le ele alınmasından geçmektedir. Çözüm süreci, bu kadar çok aktörün etkili 
olduğu mevcut şizofrenik yapı içerisinde ilerleyemez.

TAHA ÖZHAN

Kürt meselesinde geri dönüşü kolay ol-
mayan bir noktaya doğru gidiyoruz. Çö-
züm sürecinde yol alınmaya başlandığın-
dan beri, ortaya çıkan en sürpriz gerçek, 
Kürt meselesine yaslanarak var olan ya da 
Kürt meselesinin var ettiği aktörlerin, so-
runun kendisinden daha öncelikli hale gel-
meye başlamasıdır. Adeta çözülmeye çalı-
şılan Kürt meselesi öznelik sorunu karşı-
sında ikincil bir problem haline gelmiş du-
rumdadır. Demokratik açılım süreci tam 

da bu problemden dolayı Kürt meselesine 
ulaşamadı. Aradaki aktörlerle uğraşmak-
tan sorunun özüne yönelik adımlara sıra 
gelmedi. Bundan sonra da, aktörlük so-
runu kabul edilebilir bir noktaya çekilme-
diği müddetçe benzer bir son kaçınılmaz 
görünmektedir. Demokratik açılım, yirmi 
yıllık medya, seksen yıllık resmi tarih ka-
rartmasından sonra, Kürt meselesinin tar-
tışılmasını sağladı. Açılım süreci bu yö-
nüyle başlı başına bir yüzleşme pedagojisi 
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inşa etti. Kürt meselesi başta olmak üzere 
‘dokunul( a)mayanlar’ başlığı altındaki bü-
tün yakıcı sorunlara bir şekilde dokunul-
muş oldu. Gelinen noktada sorunun çözü-
münde umutlar korunmakla beraber, çö-
züme henüz uzak olduğumuz aşikâr. Çö-
zümü zora sokan, çözüm yönünde mesa-
fe almayı zorlaştıran dinamiklerin başında 
ise, aktörlük mücadelesi yer alıyor.

Aktörlük mücadelesine kurban 
edilen sorun!

Aktörlük meselesi devlet ricali tarafın-
da farklı, BDP tarafında farklı dinamikler 
üzerinden yürüyor. Devlet ricalinde yıllar-
dır yaşanan çok başlılık ve çözüm formül-
lerinin farklı aktörler tarafından provo-
ke edilme ihtimali son dönemde nispi bir 

azalma gösterdi. AB süreciyle başlayan sü-
reç, iktidarın kararlı tutumuyla devam etti.

Özellikle son iki yılda ‘darbelerle hesap-
laşma’ kararlılığıyla başlayan yeni süreç, 
YAŞ ve hemen ardından halkoylaması ile 
devam ediyor. Bu süreç boyunca yapılan 
hamlelerle sivil irade güçlendi, vesayetçi 
dinamikler ciddi anlamda zayıfladı ve Tür-
kiye biraz daha normalleşti. Bu sürecin bir 
diğer yansıması, ülkenin en yakıcı sorunla-
rı karşısında devlet aklını inşa edecek res-
mi aktörlerin asgari müştereklerde muta-
bakata varmak üzere birbirlerine yakınlaş-
maları oldu. Bu yakınlaşma, son yıllarda 
MGK bildirilerinde kendisini göstermeye 
başladı. Bu çerçevede, iktidar, muhalefet, 
TSK, MİT, Polis, yargı, medya ve hala bir 
şekilde var olduğu farz edilen devlet içi çe-
teler şeklinde sıralayabileceğimiz devletlü 
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aktörlerin, MGK bildirilerinde ortaya çı-
kan devlet aklı etrafında kümelenmeleri-
nin imkânı eskiye oranla artmış durumda-
dır. Bu süreç kolay yaşanmadı. Ancak AK 
Parti çoğu kez kapatılma, seçim kaybetme, 
darbeye maruz kalma, kara propaganda ve 
terör riskleri altında tedrici bir şekilde de-
mokratikleşme adımlarını atmaya devam 
etti.

Öte yandan, devlet ricalinde, Kürt mesele-
sine dair AK Partinin üstlendiği ezber bo-
zan dönüştürücü tavrı, Kürt siyasi cena-
hında görmek henüz mümkün değil. Bu 
cephede Kandil, İmralı, BDP, KCK, Avru-
pa şeklinde özetlenebilecek beş aktör ba-
şat rol oynamakta ve her birinin ayrı ayrı 
ikna	 edilmesi	 gerekmektedir.	 Üstelik	 her	
bir başlık altında da birden fazla aktör bu-
lunmaktadır. Özellikle, PKK ve BDP için-
deki farklı pozisyonların kolayca ortadan 
kaldırılamayacağı ve süreç içerisinde ayrış-
manın daha da derinleşebileceği açık. Bu 
görüş farklılıkları bir tarafa bırakılsa bile, 
beş aktörün kendi aralarındaki pozisyon 
farklılıkları hiç de yabana atılacak gibi de-
ğil. Reşadiye eyleminden mecliste Anaya-
sa oylamasını boykota, Geçitli katliamın-
dan halkoylamasını boykota varıncaya ka-
dar her aktör diğerini nesh ederek, bazıla-
rıyla da ittifak kurarak varlığını ve etkin-
liğini sürdürdü. BDP ve PKK cenahındaki 
aktör çeşitliliği yanında bu aktörlerin güç-
lerinin ve özgül ağırlıklarının birbirine çok 
yakın olması süreci olumsuz etkilemekte-
dir. Bu yakınlık dolayısıyla, belirli bir ak-
törün diğerleri rağmına liderliği üstlen-
mesi ve tek merkezli bir yapı ve politika-
yı inşa etmesi zor gözükmektedir. Bu ne-
denle, güç dengeleri, ittifaklar, uluslar ara-
sı müdahalelerin de desteğiyle çok hızlı de-
ğişmekte ve aktörlerin hedefleri süreklilik 
arz etmemektedir. Bu durum varsayılanın 
aksine, İmralı için de geçerlidir.

Çözüm sürecinde öncelik 
problemi...

Öyle ki aktörlük mücadelesi, Kürt mese-
lesinin çözüm sürecini de doğrudan et-
kilemektedir. Burada karşılıklı bir etkile-
şim bulunmaktadır. Çözüm sürecinin yö-
nelimi, aktörlük mücadelesini etkilediği 
gibi, aktörlük mücadelesindeki dengeler 
de çözüm sürecinin seyrini etkilemekte-
dir. Bu yapının çözüm süreci önünde cid-
di bir bariyere dönüştüğü açıktır. Bu ba-
riyeri ortadan kaldırmak bugün öncelik-
li mesele halini almış durumdadır. Şurası 
açık ki, ne dünyanın başka bir yerinde ne 
de Türkiye’de mezkur süreç ila nihaiye bu 
şekilde yürütülemez.

Devlet cenahında aktörlerin sayısının azal-
ması ve asgari müştereklerde buluşma-
ya başlaması, çözüm sürecinde yol almayı 
nasıl kolaylaştırdıysa, esaslı bir çözüm için 
aynı sürecin Kürtlerin aktörlüğü için mü-
cadele eden cenahta da yaşanması gereki-
yor. Nasıl devlet ricalinde, ‘şu aktörün ona-
yı olmadan olmaz, şu varken bu iş olmaz’ 
türü oturmuş yapılar yıkılmışsa; Kürt siya-
si cenahında da söylem ve karar düzeyinde 
temsil kabiliyeti yüksek yerli aktörler orta-
ya çıkmak zorundadır. Çözüm sürecinde 
adım atılabilmesinin yolu, artık aktör me-
selesinin ciddiyetle ele alınmasından geç-
mektedir. Çözüm süreci, bu kadar çok ak-
törün etkili olduğu mevcut şizofrenik yapı 
içerisinde ilerleyemez. Kürt siyaseti, biza-
tihi her gün tecrübe ettiği ve çok iyi bildi-
ği bu hakikatle açıkça yüzleşmez ise yarın 
yaşanacak provokasyonlar çok daha ağır 
olacaktır. Çözüm sürecinde bütün aktör-
ler ayakta kal(a)mayacaktır. Bu büyük bir 
komplonun sonucu değil, işin tabiatı gere-
ğidir 

Sabah, 23 Ekim 2010
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SETA YORUM

‘Dehşet dengesi’ 

“Dehşet dengesi” kavramı, geçmişte ABD 
ile SSCB arasındaki silahlanma yarışını ifa-
de etmek için kullanılan bir sözcük. Deh-
şet dengesi, terimi iki bloklu dünyada ta-
raflardan birinin nükleer silaha başvurma-
sı halinde, diğerinin de karşılık vereceği ve 
dünyanın yok olacağı tezine dayanıyordu. 
Nükleer rekabet, soğuk savaşı sürdürüle-
mez ve yönetilemez hale getirmişti. Bu tab-
lo paradoksal biçimde bir yandan savaş se-
çeneğinin güçlenmesine diğer taraftan ise 
barış çabalarının artmasına yol açıyordu. 
Türkiye’nin Kürt meselesi karşısındaki tav-
rı da “dehşet dengesi” kavramındaki du-
ruma benziyor. Meselenin geldiği hassas 
nokta, bir yandan barış ve çözüm umut-
larını güçlendirirken, diğer yandan düşük 
yoğunluklu savaşın sürmesine yol açıyor.

Son günlerde BDP, DTK, Abdullah Öca-
lan, Murat Karayılan ve Irak Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi’yle süren yoğun görüş-
me trafiği çözüm umutlarını yeniden güç-
lendirdi. Devletin çatışma yerine müzake-
reyi seçmesi, Ankara’da yaşanan önemli bir 
değişime işaret ediyor. Bu görüşmelerden 
neyin çıkıp neyin çıkmayacağını önümüz-
deki günlerde göreceğiz. Ancak 1993 ini-
siyatifinden sonra ilk defa sorun karşısın-
da mutabakat sağlanmış görünüyor. An-
laşıldığı kadarıyla referandum sonuçları-
nın sağladığı özgüvenle hükümet, devleti 
de yanına alıp amaçsız taktik manevralar-
dan vazgeçerek doğrudan meselenin üze-
rine gidiyor. Hükümetin beklentileri doğ-
ru biçimde yönetmesi durumunda başarı 
sağlamaması için herhangi bir neden yok.

Devletin çatışma yerine müzakereyi seçmesi, Ankara’da yaşanan önemli bir 
değişime işaret ediyor. Ancak 1993 inisiyatifinden sonra ilk defa sorun karşı-
sında mutabakat sağlanmış görünüyor.

HÜSEYİN YAYMAN
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Türkiye bu meselede duvara dayanmış 
durumda. Ya bu düşük yoğunluklu sava-
şı sonlandırıp kalıcı bir barış sağlayacak 
ya da çatışmaları devam ettirip çatışma-
ların genişlemesine sebep olacak. Geldiği-
miz noktada Kürt meselesi büyük bir baş-
kalaşım geçirerek, Türkiye’nin kendisiyle 
imtihanına dönüştü. Türkiye bu meselede 
büyük devlet psikolojisiyle değil de günü-
birlik taktik adımlarla hareket ettiği sürece 
öngörülmeyen büyük bedeller ödeyecek-
tir. Son 20 yılda yaşanan şiddet-göç sarma-
lı hem “ver kurtul” hem de “vur kurtul” se-
çeneklerinin anlamsızlaşmasına ve bir çö-
züm usulü olarak fonksiyonunu yitirmesi-
ne neden oldu.

Mahirlerin yolundan...
1990 şartlarının değiştiğini ve bölge hal-
kının siyasal bilinç düzeyi bakımından 
önemli mesafeler aldığını Ankara’nın bil-
mesi gerek. Barışın sağlanamaması halinde 
bu defa geçmişten farklı olarak ödenecek 
faturanın daha da yükseleceği açık. Sandık 
boykotuyla başlayan süreç, eğitim boyko-
tuyla devam etmesi önümüzdeki dönem-
de Selahattin Demirtaş’ın geçen hafta Ra-
dikal 2’ye verdiği söyleşide belirttiği vergi 
vermeme, askere gitmeme gibi sivil itaat-
sizlik eylemleriyle devam edebilir. Kürtle-
rin değiştiğini, artık eski Kürtler olmadı-
ğını, devlet eliyle oluşturulan yeni bir sını-
fın ve yeni bir sürecin başladığını görmek 
icap ediyor.
İdolü ve tarihsel referansları Mahir Çayan 
olan kurucu kadro yerine bugün Çayan’dan 
haberi dahi olmayan ancak daha radikal ve 
kendini öteki hisseden yeni bir kuşak geli-
yor. Mahirlerin yolu, Mahsun Korkmazla-
rın yoluna dönüşürken aynı zamanda böl-
ge halkı da dönüştü. Hal böyle olunca bek-
lentiler, algılar ve gelecek kurgusu da deği-
şiyor. Doğu mitinglerinde “halkların kar-
deşliği” diye yürüyen kitleler bugün “aza-

di” diye yürüyorlar. PKK, artık üçüncü ku-
şağı sokaklarda eğitiyor. Sorunun geldi-
ği nihai aşama, kalıcı barışın sağlanması-
nı zorunlu kılıyor. Aksi takdirde sorun her 
geçen gün daha da karmaşıklaşıp çözüm-
süzlüğe doğru evriliyor.
Kürt meselesinin uzun geçmişi, verilen 
kayıpların büyüklüğü ve yaşanan dram-
lar gözönüne alındığında çözüm ihtima-
li zor görünse de aynı argümanlar tek ça-
renin barış olduğunu gösteriyor. Proble-
min toplumsal arka planı ve finansmanın 
akıl almaz rakamlara ulaşması soğuk sa-
vaşın “dehşet dengesi” kavramında oldu-
ğu gibi taraflara yeni çatışmalar yerine, ba-
rış ihtimalini güçlendiriyor. Gelinen nok-
tada hem Türkler hem de Kürtler artık ça-
tışma ve yeni cenazeler istemiyor. Çözüm 
için atılan bunca adımdan sonra gelecek 
her cenaze öngörülmeyen duygu patlama-
larına ve yeni toplumsal sonuçlara yol aça-
bilir. Bu yüzden görüşme trafiğini yürü-
tenlerin toplumsal beklentiyi yükselttikle-
rini gözden uzak tutmaları ve yeni Habur 
sendromlarının yaşanmasına izin verme-
meleri gerekiyor.
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Şiddet isteyen...

Problemin son 30 yıllık öyküsü dahi han-
gi yöntemin çözüm, hangi yöntemin çö-
zümsüzlük olduğunu açık biçimde orta-
ya koyuyor. Bu aşamadan sonra çözüm-
süzlükte kim direnirse o blok tarihsel ola-
rak kaybedecek. Eylemsizlik sonrası şid-
det seçeneğine müracaat eden toplumsal 
meşruiyetini yitirecek ve hem Türkiye ka-
muoyunun hem de uluslararası toplumun 
tepkisini üzerine çekecek.

PKK’nın 32 yıldır dağda olması motivas-
yonunu azaltan bir etki yapması yanında 
son 10 yılda meselenin çözümüne yönelik 
atılan adımlar, örgütün neden hâlâ dağda 
olduğu sorusunun sorulmasına yol açı-
yor. Bu bağlamda devletin örgütü dağdan 
indirecek makul bir formülü acilen haya-
ta geçirmesi gerek. Örgütün dağda olma-
sı hem örgüt içindeki hem devlet içinde-
ki kontrol dışı grupların eylemsizliği sona 

erdirecek provakasyonlar yapmasına ze-
min hazırlıyor. Zaman ayarlı provokas-
yonlara izin vermemek için öncelikle ör-
gütün dağdan indirilmesinin yöntemi bu-
lunmalı.

1998 sonbaharında Öcalan’ın Suriye’den 
ayrılması ve 15 Şubat 1999’da Türkiye’ye 
getirilmesiyle “ova”ya inmesi gereken 
PKK, ekstradan 12 yıldır dağda durma-
ya devam ediyor. Öcalan görüşme notla-
rında her defasında izin verilmesi halinde 
örgütünü dağdan indireceğini söylemesi-
ne rağmen birileri PKK’nın Kandil’de dur-
masını, silah bırakmasından daha az teh-
likeli buluyor. Buradaki amacın ne oldu-
ğu tam olarak bilinmemekle birlikte, son 
10 yıldır Kürt meselesinin ciddi bir meta-
morfoz yaşadığı ve son dönemde ortaya 
çıkan toplumsal öfkenin çözümü zorlaş-
tırdığı görülüyor. Sorun hızla öteki soru-
nuna yol açarak toplumsallaşıyor 

Radikal İki, 3 Ekim 2010
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Between Defection and 
Collaboration: Kurdish 
Insurgencies in Turkey, Iran and 
Iraq

On Thursday, October 28, 2010, 
SETA Foundation at Washington 
DC hosted Kutbettin Kilic of 
Indiana University. The event 
was moderated by Kadir Ustun, 
Co-Director of Young Scholars 
on Turkey (YSOT) Program. 
Kutbettin Kilic addressed the 
various dimensions of public 
support for Kurdish political 
movements in Turkey, Iran and 
Iraq.

Kilic’s concern is to understand 
the relationship between 
ethno-religious identity and political behavior in Turkey, Iran and Iraq. In his talk, Kilic emphasized 
the importance of distinguishing between political allegiances and ethnic backgrounds. A certain 
ethnic background does not guarantee a specific political alignment.

Kilic argued that the public support for Kurdish political movements in these three countries varied 
depending on the religious affiliation of a given group. For instance, Alevi Kurds of Turkey lend 
their support to Kurdish political movements more than the Sunni groups because they have less in 
common with the majority religious affiliation (Sunni). In other words, Sunni Kurds may have more 
in common with Sunni Turks than Alevi Kurds.   

According to Kilic, there are two critical phases in constructing ethnic identities: “strategic action 
by political elites” and “strategic action on the ground”. The first one refers to the process of identity 
construction initiated by the elites to “hold or acquire power”. The second is that the ordinary 
people construct and hold onto an ethnic identity through everyday practices. As a result, the two 
conceptions of the Kurdish political identity diverge from one another. 

This is crucial, according to Kilic, because it is often assumed in the literature that there is always 
congruity between what elites and ordinary people conceive of a particular ethnic identity. Based 
on this understanding, it is assumed that by looking at ethnic identity, one can predict political 
support for the ethnic movements. Kilic goes on to state that cases under consideration in his 
research disprove this commonly accepted view.
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KCK Davası ve 
Kardeşliğin Dili 

Bayram öncesinde, yazdan kalma bir gü-
neşin altında Diyarbakır’da KCK dava-
sını ve yaşanan son gelişmeleri konu-
şup bölgenin nabzını tutmaya çalıştık. 
Diyarbakır’da hemen her yerde KCK da-
vası ve mahkeme heyetinin sarf ettiği ‘bi-
linmeyen dil’ konuşulurken, Ankara’nın 
gündemiyle bölgenin gündeminin farklı-
lığı dikkat çekiyordu.

Son yıllarda iyice belirginleşen gündem 
farklılaşması Kürt meselesinin çözümü 
bir yana, yönetiminin dahi ne kadar has-
sas bir noktaya geldiğini açıkça gösteriyor. 
Son otuz yıldır bölgede yaşanan düşük yo-

ğunluklu şiddet, hangi düşünceden, han-
gi meşrepten, hangi partiden olursa ol-
sun tüm insanları ‘aynılaştırarak’ benzer 
tepkiler verdiriyor. Sorunu çözmek adı-
na atılan bir yanlış adım, daha önce atı-
lan onca doğru adımı etkisizleştirip prob-
lemi daha da derinleştiriyor. Stratejiden 
yoksun günü birlik hamleler çözümün 
önünde ayrı bir psikolojik engel oluştu-
ruyor. Bunun en son örneğini KCK dava-
sında yaşadık. Atılan yanlış bir adım zin-
cirleme bir etki yaparak tüm olumlu geliş-
meleri örtüp, süreci zehirleyen bir etki ya-
pıyor. AK Partililerden BDP’lilere hemen 

Sorunu çözmek adına atılan bir yanlış adım, daha önce atılan onca doğru adı-
mı etkisizleştirip problemi daha da derinleştiriyor. Stratejiden yoksun günübir-
lik hamleler çözümün önünde ayrı bir psikolojik engel oluşturuyor. 

HÜSEYİN  YAYMAN
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herkes bu davanın yanlışlığı üzerinde du-
rurken, Diyarbakır’da bu davadan mem-
nun olan biriyle karşılaşmadım. Yanlış-
lığı üzerinde bu derece hemfikir olunan 
bir davadan nasıl bir sonuç çıkarsa çık-
sın, kimseyi memnun etmek mümkün ol-
mayacaktır. Demokratikleşme çabalarıy-
la sorun normalleşme yoluna girip, süreç 
olumlu bir noktaya ilerlemişken bazı bü-
rokratların ‘devleti kurtarmak’ için attığı 
bir yanlış bir adım tüm yapılanların anla-
mını yitirmesine ve Kürt siyasi kanadında 
“güvensizlik”duygusunun depreşmesine 
neden oluyor. Devlet her defasında süreci 
büyük bir eforla pozitif bir noktaya taşır-
ken bir sonraki adımda kendi eliyle ken-
di yaptığını bozuyor. AK Parti iktidarın-
da geçen sekiz yılda Kürt meselesine dair 
makro düzeyde adımlar atılmış olmasına 
rağmen henüz bir ‘güven’ tesis edilebilmiş 
değil. Güven tesis etmeden de bu mese-
lede mesafe almak mümkün olmasa ge-
rektir. KCK davası, PKK’yı güçlendiriyor! 
29 Mart 2009 yerel seçimleri sonrasında 
başlayan KCK operasyonlarında çok sayı-
da kişi gözaltına alındı ve bunların büyük 
kısmı tutuklandı. Çoğunluğu BDP’de si-
yaset yapan veya bölgedeki STK’larda faa-
liyet yürüten, aralarında seçilmiş belediye 
başkanlarının da bulunduğu davada ope-
rasyonları yapanların geldiğimiz noktada 
amaçlarına ulaşamadıkları, duruşmaların 
basit bir asayiş davasından çıkıp siyasi bir 
davaya dönüştüğü görülüyor. KCK dava-
sı, sonuçları itibarıyla PKK’nın elini daha 
da güçlendirip, dağdan inmelerin önünde 
fiili bir engel teşkil ediyor. Hepsinden öte 
dava sembolik bir anlam kazanarak silah 
bırakmayı zorlaştıran ve PKK’yı dağda 
kalmaya iten bir işlev görüyor. Daha ön-
ceki yazılarımda da belirttim Kürt mese-
lesinde devletin bir stratejisinin ve bir ey-
lem planının olmaması taktik adımlarla 

yön aramasına neden oluyor. Bu yaklaşım 
ise en çok PKK’nın ve şiddet isteyenlerin 
işine geliyor. Türkiye bir yandan PKK’yı 
dağdan indirmenin formüllerini ararken 
diğer yandan bir şekilde dağdan inmiş ve 
hayata tutunmaya çalışan bazı eski örgüt 
elemanlarını hapse atmak suretiyle inan-
dırıcılığını kaybediyor. 

‘Bilinmeyen dil’ ayıbı ve tanıdık bir 
zihniyet... 

Bölgedeki yargılamalarda Türkçe bilme-
yen vatandaşlar için ‘devletin tahsis etti-
ği tercümanlar’ aracılığıyla her gün onlar-
ca dava yürüten mahkeme, KCK davasın-
da bambaşka bir tavır aldı. Buradaki ‘dev-
letin tahsis ettiği tercüman’ ifadesi çok 
önemli. KCK davasına konu olan Kürt-
çe ifade verme talebi, aslında fiilen ve res-
men çözülmüş bir sorun. Halihazırda za-
ten Kürtçe savunma yapılıyor. Dolayısıy-
la, mahkeme heyetinin yanlış tutumu ‘açı-
lımı sabote etmek ve ‘iktidarı suçlamak is-
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teyenlerin’ ekmeğine yağ sürmekten öte-
ye bir anlam ifade etmiyor. KCK dava-
sında en başından bu yana yapılan yan-
lışlara ‘bilinmeyen dil’ ifadesiyle bir yeni-
si daha eklendi ve bir yandan Ankara’da 
tabular yıkılırken, diğer yandan bölge-
deki yanlış uygulamalar yüzünden süreç 
yeniden çıkmaza girdi. Devletin fiilen ve 
resmen çözdüğü bir sorun ‘kraldan çok 
kralcı’ bir anlayış yüzünden devleti ayıplı 
hale getirdi. ‘Bilinmeyen dil’ ayıbı Kürtle-
rin onurunu, Türklerin vicdanını yarala-
dı. Mahkeme heyeti belki farkında olma-
yarak 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında 
hazırlanan raporda Kürt vatandaşlarımız 
hakkında ‘kendini Kürt sananlar’ ifadesi-
ne benzer bir ifade kullanarak tarihe geç-
ti. Mahkeme, bu talihsiz ifadesiyle ‘res-
mi tezlerin ve altı boş ezberlerin’ ne ka-
dar derinlere işlediğini, çözümün aslında 
ne kadar zor olduğunu bir kez daha he-
pimize gösterdi. Bir taraftan binlerce yıl-
dır birlikte yaşayan iki kardeş halk, di-
ğer yandan devletin resmi televizyonun-
da 24 saat yayın yapan bir dil, hüküme-
tin devrim sayılabilecek adımları ve bü-
tün bunların yanına ‘bilinmeyen dil’ ifa-

desi. Türkiye’nin artık bu akıl tutulma-
sından kurtulması gerekmiyor mu? Yargı 
mevzuatının ayrıntılı hükümleri, sanıkla-
rın emniyette Türkçe ifade vermiş olmala-
rına karşın mahkemede Kürtçe ifade ver-
me çelişkileri, yaşananları değiştirmiyor. 
Tam da burada mahkeme heyeti kuru-
lan tuzağa düşmüş oluyor. Davanın içeri-
ğini, sanıkların suça bulaşıp bulaşmadık-
larını bir yana bırakıp sadece olayın so-
nuçları üzerinden bir akıl yürütme yapıl-
sa dahi hadise çok daha iyi anlaşılacaktır. 
Kelepçeli fotoğraf verilmesi en başta da-
vanın masumiyetine gölge düşürürken, 
bazı seçilmiş belediye başkanlarının tu-
tuklanması Kürt kamuoyunda infiale yol 
açtı. En son ‘bilinmeyen dil’ ayıbı ise kül-
lenen ve unutulmaya terk edilen davanın 
milyonlarca kişinin takip ettiği bir dava 
haline gelmesine neden oldu. Bunun ya-
nında BDP’lilerin açıklamalarıyla bundan 
sonra tüm davalarda Kürtçe ifade verile-
ceği Kürtçe savunma yapılacağını öğren-
miş olduk. Peki tüm bu operasyonların ve 
yürütülen davanın faydası nerede? Sonuç 
itibarıyla KCK davası, PKK’nın bir adım 
daha öne çıkması dışında hiçbir işe yara-
madı. KCK davası hakkında hüküm ver-
mek için operasyonların yapılmasına yol 
açan ‘nedenlere’ değil, ‘sonuçlara’ bakmak 
yeterli olacaktır. Bölgedeki güvenliği sağ-
lamak için yapılan tutuklamaların kendi-
si bugün çok daha büyük bir asayiş prob-
lemine yol açmış durumda. Kürt mesele-
si uzun zamandır dil meselesine indirgen-
miş ve anadilde eğitim konusu yaygın bi-
çimde tartışılırken böyle bir talihsiz ifa-
de, tarih dışı olmaktan öteye geçemeye-
cektir. Yeni Türkiye, ‘bilinmeyen dil’ tez-
leriyle, çözümün ve kardeşliğin dilini inşa 
edemez 

Sabah, 20 Kasım 2010

‘Bilinmeyen dil’ ayıbı Kürtle-
rin onurunu, Türklerin vicdanını 
yaraladı. Mahkeme heyeti bel-
ki farkında olmayarak 27 Mayıs 
1960 darbesi sonrasında hazır-
lanan raporda Kürt vatandaşla-
rımız hakkında ‘kendini Kürt sa-
nanlar’ ifadesine benzer bir ifade 
kullanarak tarihe geçti.”

“  
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güvenlik ve korku siyaseti

Korku, belli bir konu üzerine kamuoyunda ortak kaygılar oluşturabilir ve siyaseti bu kaygı-
lar yönlendirebilir. Mesela güvenlik üzerine oluşturulan korku siyaseti 1990’larda Kürt so-
rununun sadece bir terör meselesi gibi algılanmasına ve demokratik bir çözüm yerine gü-
venliğin sağlanması için köylerin zorla boşaltılarak yakılması gibi katı tedbirlerin alınması-
na yol açtı. Aynı şekilde laiklik ilkesi üzerine oluşturulan kaygılar insanların laik ve anti-laik 
şeklinde kutuplaşmasına yol açtı. Bu nedenle, Türkiye’nin gündemini meşgul eden Kürt 
Sorunu, Alevi Sorunu, Başörtüsü Sorunu, Kişisel Hak ve Özgürlüklerin kısıtlanması gibi so-
runların çözümü için, kaygıların bir kenara itilerek korkuların sarmalamadığı bir akıl ile çö-
züm aranması gerekiyor.

SETA YORUM

Avrupa Korkularına 
Hapsoluyor, Peki Türkiye? 
Slavoj Zizek, Avrupa’da yakın zamanda ortaya çıkan popülist ırkçı eğilimin, ileri-
ci liberalleri baskı altına aldığını, bunun sonucunda da bu yeni dönemde liberal-
lerin çok kültürlülük ve tolerans anlayışlarının içinin boşaldığını ifade etmektedir.

MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ

“1990’larda Komünist rejimlerin birer bi-
rer parçalanmasından sonra devlet gücü-
nün yaygın olarak, siyasetten uzak uz-
man bir yönetim eliyle ve çıkarların ko-
ordinasyonu yoluyla kullanıldığı bir dö-
neme girdik. Bu yeni siyaset tarzına bi-
raz tutku eklemenin, insanları etkin şe-
kilde harekete sevk etmenin tek yolu kor-
kudan geçmektedir: göçmen korkusu, suç 
korkusu, dinsiz ahlaksız cinsellik korku-

su, (yüksek vergilendirme ve kontrol yü-
küyle) aşırı büyümüş devlet korkusu, çev-
re felâketi korkusu, taciz korkusu (siyasi 
doğruluk korku siyasetinin liberal formu-
na örnektir).”

Bu cümlelerin yazarı Marksist sos-
yolog Slavoj Zizek, 3 Ekim tarihinde 
Guardian’da yayımlanan makalesinde 
Avrupa’da yakın zamanda ortaya çıkan 
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populist ırkçı eğilimin, ilerici liberalle-
ri baskı altına aldığını, bunun sonucun-
da da bu yeni dönemde liberallerin çok 
kültürlülük ve tolerans anlayışlarının içi-
nin boşaldığını ifade etmektedir. Bugü-
nün çok kültürlülük anlayışı içinde, öte-
kinin nasıl olması gerektiği üzerine ge-
tirilen sınırlamalarla ötekinin öteki ol-
maktan bile mahrum bırakıldığını dile 
getiren Zizek, böyle bir siyasi ortamda 
göçmenlerin varlığına karşı izlenen sis-
temli “detoksun” direkt barbarlıktan, in-
san maskeli bir barbarlığa geçişten başka 
bir şey olmadığını iddia etmektedir.

Zizek’in hareket noktası olan Avrupa’nın 
Judo-Hıristiyan ve kültürel değerler ek-
seninde bir kimlik ve ruh bulma arayı-
şında gün geçtikçe içe kapanması AB 
üyelik sürecindeki Türkiye tarafından da 
kaygıyla izlenmektedir. Bu kaygı, hemen 
her gün Avrupa’nın gidişatını eleştiren 
köşe yazılarında, televizyon program-
larında, Türk siyasetçilerin açıklamala-
rında vücut bulmaktadır. Hiç de yersiz 
olmayan bu endişelere karşın, Zizek’in 
perspektifiyle Türkiye’deki siyaset süreci-
ne göz atıldığında, aslında korku siyaseti 
üretmede Avrupa’dan çok da farklı olma-
dığını görmekteyiz. Bu noktada en iro-
nik olan ise, Avrupa’da yükselen milliyet-
çilik ve dindarlığa en çok eleştiri getiren 
kesimlerin, Türkiye’de benzer bir korku 
siyasetine sarılmış olmalarıdır.

Türkiye’de topluma korku salarak siya-
set yapmak ve siyasete etki etmeye çalış-
mak aslında yeni bir olgu değildir. An-
cak son zamanlarda Türkiye’nin siyasal 
ve ekonomik yapısında gerçekleşen dö-
nüşüme paralel olarak korkular, siyase-
te yön verme rekabeti içinde daha çok 
dile getirilmeye başlanmıştır. Daha bir-
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kaç yıl önce, AK Parti hükümetinin AB 
üyelik reformları kapsamında birçok ya-
sayı meclisten geçirmesi, milliyetçilerin 
topluma AB’nin Türkiye’yi böleceği ve 
sömürgeleştireceği fikrini empoze ede-
rek Sevr sendromunu hortlatmasına yol 
açmıştır. Bu çabaları hatırlamak için o 
zamanın gazetelerine göz atmak yeterli-
dir. Korkular üzerinden yürütülen bu si-
yaset, toplumun algısı üzerinde ciddi bir 
hasar bırakmış ve bunun neticesinde AB 
üyeliğine verilen destekte önemli bir dü-
şüş olmuştur. Hiçbir hükümetin toplum-
da baskın olan algıya kayıtsız kalmayaca-
ğı gerçeğinden hareketle AK parti hükü-
metinin AB politikası yavaşlama süreci-
ne girmiştir. Her ne kadar, müzakerele-
rin durma noktasına gelmesi, doğrudan 
Türk toplumunda AB’ye verilen desteğin 
düşmesine bağlanamazsa da, bu durum 
ilişkilerin seyrinde hükümetin göz önü-
ne aldığı önemli bir değişkendir.

Türk halkında AB’ye karşı korkuları kö-
rükleyen yine bu çevreler, ironik bir şe-
kilde Türkiye’nin Ortadoğu’da yürüttüğü 
aktif dış politika hamlelerini ise Batı’dan 

uzaklaşma olarak yorumlamaktadırlar. 
Bu sefer korku, Türkiye’nin Araplaşması-
na yol açacak ideolojik bir eksen kayma-
sı fikri üzerine inşa edilmiştir. Dış politi-
kada atılan her adımın karşısına yerleşti-
rilen yeni korkular, daha milliyetçi, daha 
az toleranslı ve daha içe kapalı bir Türki-
ye gerçeği ile bizleri karşı karşıya bırak-
maktadır.

Korkular sadece dış aktörlere karşı ege-
menlik kaybı kaygısı altında üretilme-
mektedir. Siyaset geliştirme kabiliyetin-
den uzaklaşılan her noktada yeni korku-
lar icat edilmekte ve bu yolla halkı hare-
kete geçirmenin, bir çıkar birliği sağla-
manın peşine düşülmektedir. Kürt kor-
kusu, azınlıklar korkusu, başörtüsü kor-
kusu, yargının ele geçirileceği korkusu, 
muhafazakârlık korkusu siyasi konjonk-
türe bağlı olarak devamlı olarak hortla-
tılmaktır. 2009 yılında büyük heyecan-
la topluma duyurulan Kürt Açılımı, böy-
le bir korku üretiminin baskısına daya-
namamış, sekteye uğramıştır. En temel 
kültürel hak taleplerini bile ayrılma iste-
mi olarak lanse eden milliyetçi çevreler, 
topluma bu derin korkuları yerleştirme-
de belirli bir başarı elde etmektedirler. 
Bu anlamda, SETA’nın Pollmark’la 2009 
yılında yürüttüğü ‘Türkiye’nin Kürt So-
runu Algısı’ adlı araştırmada ortaya çı-
kan bulgular, toplumun genelinde hâkim 
olan bir takım korkuların Kürt Sorunun 
çözümünde ne derece ciddi bir bariyer 
oluşturduğunu göstermesi açısından ol-
dukça ilginçtir. Örneğin araştırmada, 
‘Kürtler ayrı bir devlet kurmak istiyor 
mu?’ sorusuna Türklerin %71,3’ünün 
“evet” demesi, buna karşın ‘Ayrı bir dev-
let kurmak istiyor musunuz?’ sorusuna 
Kürtlerin sadece %30’unun “evet” deme-

‘Kürtler ayrı bir devlet kurmak 
istiyor mu?’ sorusuna Türklerin 
%71,3’ünün “evet” demesi, buna 
karşın ‘Ayrı bir devlet kurmak is-
tiyor musunuz?’ sorusuna Kürt-
lerin sadece %30’unun “evet” 
demesi korku siyasetinin ne de-
rece etkili olabileceğini ortaya 
koymaktadır.”

“  
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si korku siyasetinin ne derece etkili ola-
bileceğini ortaya koymaktadır.

Korkunun, etkin çözüm üretme konu-
sunda yetersiz kalınan her konuda, halk 
desteği sağlayacak ortak bir çıkar sun-
ması ve bol ateşli söylemlere izin verme-
si siyasetin olduğu her alana sızmasına 
imkân vermektedir. Tartışma program-
larının en iştah kabartıcı konularından 
biri olan başörtüsü de bunun son yıllar-
daki en çarpıcı örneklerinden biridir. La-
ikliğin başörtüsü ile birlikte ortadan kal-
kacağını ifade eden çevreler tarafından 
bu iddialar başörtüsüne izin verilmesi 
halinde açık öğrencilerin üniversitelerde 
eğitim hakkından mahrum bırakılaca-
ğı noktasına dahi taşınmıştır. Başörtüsü 
sorununa çözüm getireceği vaadinde bu-
lunan CHP yeni lideri Kılıçdaroğlu’nun 
yaklaşımı başlarda umut verice olsa da, 
devam eden günlerde sorunun ana mu-
halefet partisi hatta bir kısım liberaller 
tarafından ‘türban ile başörtüsü’ ayrımı 
ekseninde, bir adlandırma sorununa in-
dirgenmesi konunun içinin boşaltılma-
sından başka bir şey değildir. ‘Kimse-
nin eğitim hakkından mahrum bırakıl-
ması kabul edilemez ancak…’; ‘Örtün-
meye değil türbana karşıyım!’ cümlele-
ri ile başlatılan tartışmalarda başörtüsü-
nün ancak belli bazı sınırlar içerisinde 
tolere edilebileceği ortaya çıkmıştır. Bel-

li ölçüler içinde özgürleştirici gibi gözü-
ken bu yaklaşım, Avrupa’nın ötekini öte-
ki olmaktan dahi yoksun bırakan, öteki-
ni karakteristik tüm özelliklerinden sıyı-
rarak ardından özgürlükleri tanıdığı id-
diasında bulunan yaklaşımından pek de 
farklı değildir

Her ne kadar burada bahsi geçen korku-
lar somut bir gerçekliğe dayanmasalar 
da, burada asıl sorun korkuların algılar 
üzerinde etkili olabilmesi ve bu algıların 
siyaset sürecine yansıması, bunun sonu-
cunda da siyaseti dönüştürebilmesidir. 
Korkular maalesef bu dönüşümü daha li-
beral ve özgürlükçü eksende değil, daha 
kısıtlayıcı ve içe kapanık bir temelde ger-
çekleştirirler. Bölgesinde liderlik için oy-
nayan Türkiye’nin korkuların yol açtı-
ğı içe kapanma süreciyle karşı karşıya 
kalmasının maliyeti çok ciddi olacaktır. 
Türkiye’nin son on yıl zarfında geçirdi-
ği siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşüm 
her ne kadar ülkedeki kronik korkuların 
alevlendirilmesine ortam hazırlamış olsa 
da, Türk siyasetinin sorunlarıyla yüzleş-
mesini ve daha dışa dönük bir seyir iz-
lemesini sağlamıştır. Bunun neticesinde 
Türk halkı bugün, Avrupa’da siyaset ya-
pım sürecini giderek etkisi altına alan ve 
artan ölçüde dönüştüren korku siyaseti-
ne daha az prim vermektedir 

Sabah, 16 Ekim 2010
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SETA YORUM

İtirafçı Komutanlar ve 
Türkiye’nin Güvenlik Siyaseti 

Komutanların çarpıcı itirafları isimle-
rin ötesinde ülkenin ‘güvenlik’ siyasetinin 
toptan değiştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu 
isimlerin yaptıkları açıklamalar büyük bir 
yap-bozun parçaları gibi yan yana getiril-
diğinde ortaya vahim bir Türkiye manza-
rası çıkıyor. Emekli komutanların itirafla-
rı geçmişin karanlıklarında kalan dosyala-
rın yeniden açılmasını ve devletin toplum-
la yüzleşmesini zorunlu kılıyor. Sahnenin 
ardındaki ‘kuklacıların’ ifşa edilmeleri ge-
rekiyor.
Devleti, tarih ve toplum önünde ayıplı hale 
getiren hadiseler için devlet, milletten özür 
dilemeli ve toplumla yüzleşmelidir. Te-

mel mesele ülkenin güvenlik paradigması-
nı ve milli güvenlik siyaset belgesini kök-
lü biçimde değiştirerek derin yapılanmala-
rı topyekûn tasfiye etmektir.
Kamuoyunun uzun süredir tartıştığı ancak 
bazı kesimler tarafından ‘komplo teori-
si’ olarak nitelenen kimi iddiaların emekli 
komutanlar tarafından itiraf edilmesi, tar-
tışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Or-
general Sabri Yirmibeşoğlu ve Albay Arif 
Doğan’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin 
ulusal güvenlik siyasetinin kimlere emanet 
edildiği sorusunun yeniden sorulmasına 
yol	açtı.	Ülkenin	güvenliğinin	‘rutin	dışına’	
çıkmaya hevesli kimi isimlere havale edil-

Devleti, tarih ve toplum önünde ayıplı hale getiren bu olaylar için devlet, 
milletten özür dilemeli, gerçekleri araştırma komisyonu kurup kendisiyle 
yüzleşmelidir.

HÜSEYİN  YAYMAN
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mesi, zaman içinde problemin kendisin-
den daha büyük sorunlara neden oldu. Bu 
tür yöntemler sorunu çözmek yerine yapı-
sal hale getirdi.
Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nun 
Kıbrıs’ta bazı camileri bombaladıklarını ve 
Albay Arif Doğan’ın JİTEM’i kurduğunu 
itiraf etmesiyle yeniden alevlenen tartışma, 
bir dönem Türkiye’nin Gladio’ya nasıl tes-
lim olduğunun açık delilleri oldu. Bu ko-
mutanların yaptıkları hukuksuzluklar bir 
yana, bunları maharetmiş gibi anlatmala-
rı ve uzatılan her mikrofona uzun açıkla-
malar yapmaları olayı daha da vahim hale 
getiriyor. Adı geçen isimlerin hem bu yüz 
kızartıcı filleri işlemeleri hem de hiçbir şey 
olmamış gibi bunları ifşa etmeleri ülkenin 
güvenliğinin kimler tarafından idare edil-
diğini ortaya koydu.
Bu tartışmalar ülkenin ‘güvenlik siyaseti-
nin’ ve ‘güvenlik sektörünün’ yeniden yapı-
landırılmasının ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri başta olmak üzere MİT ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uzun süre-
dir ertelenen reformlarının vakit geçirme-
den tamamlanması ve bu kurumların dün-
yaya açık, rekabet edebilir, çağdaş bir yapı-
lanmaya kavuşturulmaları gerekiyor. Gü-
venlik sektöründe yapılacak köklü düzen-
lemelere paralel olarak ‘milli güvenlik si-
yaset’ belgesi tamamen değiştirilmelidir. 
Aksi takdirde atılacak her adım, mevzi ve 
günü kurtarmaya dönük olacaktır.

Güvenlik sektörü yeniden 
yapılandırılmalıdır
Emekli olduktan sonra önemli itiraflarda 
bulunan komutanların açıklamaları kişi-
sel görüşleri veya şahsi değerlendirmele-
ri olarak kabul edilemeyecek kadar önem-
li ve ciddidir. Komutanların çarpıcı itiraf-
ları isimlerin ötesinde ülkenin ‘güvenlik’ 
teriminin toptan değiştirilmesini zorun-
lu kılıyor. Bu isimlerin yaptıkları açıkla-

malar büyük bir yap-bozun parçaları gibi 
yan yana getirildiğinde ortaya vahim bir 
Türkiye manzarası çıkıyor. Genelkurmay 
Başkanlığı’nın bu itiraflar karşısında bir 
açıklama veya özeleştiri yapmaması doğal 
olarak kuşkulara neden oluyor. Genelkur-
may Başkanlığı’nın açıklama yapmama-
sı, yapacağı açıklamanın vereceği zarardan 
daha büyük zararlara yol açıyor.
Bir yandan kendi camilerini bombalayan 
komutanlar, diğer yandan darbenin meş-
ruluk kazanması için şartların olgunlaş-
masını bekleyen darbeci generallerin iti-
rafları ülkenin nasıl bir akıl tutulması ya-
şadığını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. 
Devleti toplum ve tarih önünde ayıplı hale 
getiren bu açıklamalar en başta bu ülkenin 
tarihine, adı geçen kurumların geleneği-
ne ve devlet aklına hakaret niteliği taşıyor. 
Devleti koruma sorumluluğunu taşıyanlar, 
bu uygulamalarıyla devlete en büyük zara-
rı yine kendileri veriyorlar.
Devletin terörle mücadele dâhil olmak 
üzere, toplumsal veya siyasal bir problem 
karşısında realize edilebilir bir yol harita-
sının olamaması güvenlik sistemini kişi-
lere bağımlı hale getiriyor. Sistemin olma-
ması, kişilere bağlı, hukukun ve kuralların 
dışlandığı bir yapı oluşturup, keyfiliklerin 
önünü açıyor.
Emekli komutanların itirafları geçmişin 
karanlıklarında kalan dosyaların yeniden 
açılmasını ve devletin toplumla yüzleşme-
sini zorunlu kılıyor. Türkiye yakın tarihi 
bu türden iddialarla dolu olmakla birlikte 
bu olayların kendisinden çok “hangi amaç-
la ve kim tarafından” yaptırıldığının orta-
ya çıkartılması daha büyük önem arz edi-
yor. Yani sahnenin ardındaki ‘kuklacıların’ 
ifşa edilmeleri gerekiyor. Türkiye’nin bir 
dönem Gladio’nun antrenman sahası ha-
line getirilmesinin işbirlikçilerinin deşif-
re edilmeleri gerekiyor ki toplumun dev-
let hakkındaki kuşkuları ortadan kalksın. 
Gladio’nun hangi siyasetçi, işadamı, aka-
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demisyen ve gazeteciyi angaje ettiği açık-
lanmalı ki kimin hangi maksatla konuştu-
ğu net biçimde görülebilsin.
Mersin’de bayrak yakma girişimiy-
le ortaya çıkan provokatörler İnegöl ve 
Dörtyol’da yeniden ortaya çıkarken top-
lum hangi olayın gerçek hangisinin kur-
maca olduğunu ayırt edemez hale geldi. 
Bu anlamda komutanların itirafları ol-
dukça aydınlatıcı ve tüm kuşkuları gide-
rici bir işlev gördü. Olayları daha iyi yo-
rumlayabilmek için bazı komutanların 
yakın dönemde yaptıkları açıklamaları 
hatırlamakta fayda bulunuyor.
Kenan Evren: 12 Eylül darbesini yapan Or-
general Kenan Evren, daha sonra verdi-
ği mülakatlarda darbenin toplumsal meş-
ruiyetini sağlamak için sokak çatışmaları-
na göz yumduklarını itiraf etmişti. Evren 
darbe sonrasında birçok insanı zindanlar-
da çürütmekle kalmamış bir okul ziyareti 
sırasında ani bir kararla Kürtçe konuşmayı 
yasakladığını ilan etmişti. Yıllar sonra yap-
tığı açıklamada bu kararın yanlış olduğunu 
itiraf eden Evren, bu defa da Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde Kürtçe bilen memur 
görevlendirilmesinin faydalarından bahse-
debilmiştir. Bir uçtan bir uca savrulabilen 
bir devlet başkanı ve bir asker. Burada bir 
yanlışlık yok mu?
Sabri Yirmibeşoğlu: Özel Harp Dai-
resi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kuru-
lu Genel Sekreterliği dâhil birçok önem-
li görevlerde bulunan Orgeneral Sabri 
Yirmibeşoğlu’nun ‘Kıbrıs’ta camileri bom-
baladık, Alevilerin üzerine salmak üze-
re sakallı timlerimiz vardı’ itirafları aslın-
da fazla söze gerek bırakmıyor. Orgeneral 
Yirmibeşoğlu’nun bu açıklamaları 6-7 Ey-
lül olayları başta olmak üzere 1978 Maraş 
ve Gazi Mahallesi dosyasının yeniden açıl-
masını zorunlu kılıyor.
Altay Tokat: Hakkâri Dağ Komando Tugay 
Komutanlığı ve Asayiş Bölge Komutanlı-

ğı görevlerinde bulunan Korgeneral Altay 
Tokat verdiği bir mülakatta, bölgeye yeni 
gelen memur ve hâkimlerin işlerini ciddi-
ye alıp hizaya girmeleri için evlerinin yakı-
nına birkaç bomba attırdığını itiraf etmişti.
Arif Doğan: Orgeneral Teoman Koman 
dahil olmak üzere birçok üst rütbeli asker 
JİTEM’in olmadığını söylerken Albay Arif 
Doğan’ın açıklamaları tartışmalara son 
noktayı koydu. Arif Doğan’ın JİTEM’i ve 
JİTEM’in eylemlerini itiraf etmesi yanın-
da Veli Küçük hakkında ağza alınmayacak 
sözler sarf etmesi yaşananları tüm çıplaklı-
ğıyla gözler önüne serdi.

Hakikatleri araştırma komisyonu 
kurulmalıdır 
Sözü uzatmaya gerek yok. Türkiye’de son 
yarım yüzyılda meydana gelen olaylar gün 
yüzüne çıkarıldığında ülkenin nasıl bir 
alacakaranlık kuşağına sokulduğu iyice su 
yüzüne çıkacaktır. Maraş ve Çorum olay-
ları, 1 Mayıs 1977 Taksim hadisesi, Ecevit’e 
suikast düzenlenmesi, Bingöl’de 33 erin 
şehit edilmesi, Eşref Bitlis, Uğur Mumcu, 
Bahriye	Üçok,	Ahmet	Taner	Kışlalı,	Bahti-
yar Aydın, Rıdvan Özden cinayetleri, 1992 
Nevruz hadiseleri, Musa Anter’in öldürül-
mesi, Güneydoğu’da meydana gelen fai-
li meçhuller... Listeyi uzatmak mümkün. 
Maalesef Türkiye’nin yakın tarihi bu tür-
den kirli eylemlerle dolu.
Devleti, tarih ve toplum önünde ayıplı 
hale getiren bu olaylar için devlet, millet-
ten özür dilemeli, gerçekleri araştırma ko-
misyonu kurup kendisiyle yüzleşmelidir. 
Bunun yanında güvenlik paradigması ye-
niden yapılandırılarak yurttaşlar tehdit ol-
maktan çıkarılmalı ve milletle-devletin ba-
rışması sağlanmalıdır. Aksi takdirde tak-
tiksel hamlelerle göreceli iyileştirmeler 
sağlansa da son tahlilde mevcut anlayış 
kendini yeniden üreterek yoluna devam 
edecektir 
Zaman, 14 Ekim 2010
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türk-amerikan ilişkilerinin geleceği

ABD yeni Başkanı Obama’nın ilk denizaşırı ziyaretini 2009 yılı Nisan ayında Türkiye’ye yap-
ması, Türkiye-ABD ilişkilerinde yakın bir iş birliğinin başlayabileceğini düşündürtmüştü. 
Fakat Ankara’nın İsrail ve İran konularında kendi politikasını takip etmesi nedeniyle ilişkiler 
mesafeli bir şekilde devam ediyor. Ayrıca ABD’de gerçekleşen ara seçimlerde Cumhuriyet-
çilerin Demokratları yenmesi, temel olarak ikili ilişkileri etkileyecek bir etki yaratamayacak 
olsa da, Ermeni Soykırımı tasarısı konusunda Türkiye’yi zor günlerin beklediği anlaşılıyor.

SETA YORUM

Washington’da Neler 
Oluyor? 
Dış politika tarzları birçok açıdan benzeşen Erdoğan-Obama döneminde ne-
den sorunlar yaşanıyor? “Model Ortaklık” hedefiyle başlayan ilişkilerde ne-
den negatif gidişat var?

NUH YILMAZ

2009’un nisan ayında ABD Başkanı Ba-
rack Obama ilk ikili kıta-aşırı seyahatini 
Türkiye’ye yapınca, çalkantılı geçen oğul 
Bush döneminden sonra Türk- Ameri-
kan ilişkilerinde yeni ve olumlu aşamaya 
girileceği beklentisi oluştu. Aradan ge-
çen 1.5 yılda Washington- Ankara iliş-
kilerinde beklentilerin aksi yönde işa-
retler çoğaldı. Dış politika tarzları birçok 
açıdan benzeşen Erdoğan-Obama döne-

minde neden bu tür sorunlar yaşanıyor? 
“Model Ortaklık” hedefiyle başlayan iliş-
kilerde neden negatif gidişat var?

Bu soruların Türk- Amerikan ilişkileriy-
le ilgilenen neredeyse herkes tarafından 
dile getiriliyor olması, ilişkilerde birtakım 
sorunların olduğunun işareti. Bu konuda 
herkes hemfikir. Sorunun ne olduğu konu-
sunda ise tespitler muhtelif. Sorunu tespit 
etmek için ilk yapılması gereken, ilişkilerin 
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neden iyi gitmediği sorusu ile bu soruya 
verilen cevabı birbirinden ayırmak olmalı. 
Zira ilki, durum tespitini içerirken, ikincisi 
siyasi bir pozisyondan kaynaklanan çözüm 
teklifidir. Şu anda yaşanan sorun ya da so-
runların anlaşılmamasının nedenlerinden 
biri de, durum tespiti yapanların kendi çö-
züm önerilerini de analizin parçası haline 
getirmeleri ve bu çözüm önerilerine de si-
yaset yapıcıların itibar etmemesidir.

O halde analizi mümkün olduğunca du-
rum tespiti düzeyinde tutmak çok daha 
faydalı olacaktır. İlişkilerin neden iyi ol-
madığı konusunda çeşitli cevaplar mev-
cut. Ancak bu cevaplar neden-sonuç 
ilişkilerini karıştırmaktan ya da olanla-
olması gerekeni ayıramamaktan kaynak-
lanan zaaflardan muzdarip. Bu nedenle 
ben kendi cevabımı vermeden önce, ve-
rilen cevapların ne olduğundan çok, ce-

e k i m  1 0
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vapları sınıflandırmaya çalışacağım. Buna 
göre verilen cevapları üçe ayırabiliriz:

1. Sorunları saptırarak temennilerini ger-
çeklik haline getirmeye çalışanlar,

2. Sorunları psikolojik baskıya çevirerek 
siyasi kazanç elde etmek isteyenler,

3. Sorunları soğukkanlı bir şekilde tespit 
etmeye çalışanlar...

Temennilerini gerçek olarak 
sunanlar
Washington’daki birtakım çevrelerin tek 
gündemi ilişkilerin kötü gitmesi. Bu kesi-
min hesabı son derece basit: Türkiye’nin 
İsrail konusundaki tavrını hükümet tavrı 
olarak gören bu kesimler, İsrail’i dokunul-
maz ve hatasız görerek, Türkiye’de fark-
lı bir iktidar olursa ilişkilerin düzeleceği-
ne inanıyor. Bu nedenle Türk-Amerikan 
ilişkilerinin kötü gitmesi ile Türkiye iç si-
yasetinde hükümete karşı muhalefetin 
mevzi kazanabileceğini hesaplıyor. Ade-
ta meşhur “çelişkiler keskinleşsin” şeklin-
de ifade edebilecek bir negatif propagan-
da sarmalına giren bu kesimin gözü başka 
bir şey görmüyor. Ancak bu noktada dik-
katli olmakta fayda var. Zira bu çevrelerin 
uzun zamandır dile getirdiği, ilk zaman-
lar saçma görünen birtakım argümanlar, 
yaşanan sorunlardan dolayı algıyı dönüş-

türmeyi başararak sahadaki durum hali-
ne de geliyor. Bir başka deyişle, bu çev-
relerin temennileri, uzun süren çaba ve 
orantısız güçleri sayesinde Washington’da 
oldukça yaygınlık kazandı. Halen düşün-
ce kuruluşları, alt düzey memur ve diplo-
matlar, konuyu yakından bilmeyenler ve 
medya çevrelerinde yankı bulan bu yak-
laşım, özellikle de Kongre aracılığıyla yö-
netim üzerinde de baskı oluşturmaya baş-
ladı.

Siyasa yapıcılar

İkinci pozisyon biraz daha karışık: Buraya 
genelde orta ve orta üst kesime dahil olan 
diplomat ve yöneticiler ile karar vericile-
ri katabiliriz. Aslında bu kesim, en kritik 
kesim sayılabilir. Bu kesimin iç içe geçmiş 
iki sorusu var: 1. Türkiye nereye gidiyor? 
2. İstenen talepleri elde etmek için Türki-
ye ile nasıl bir ilişki kurmak gerekir? Son 
zamanlarda medyada da yer alan Türki-
ye temalı toplantılar büyük oranda bu so-
rulara cevap verme amaçlı olarak düzen-
leniyor. Bu kesimler henüz karar verme 
noktasına gelmedi. Ancak bu kişilerin 
Türkiye ile ilgili soru sormaları başlı başı-
na ilişkilerde yaşanan sorunun gösterge-
si olarak görülebilir. Somut sorunlara so-
mut çözüm peşindeki bu kesimlerin ideo-
lojik argümanlarla kaybedecek zamanı ol-
madığını göz önünde bulundurursak, bu 
soruları sormaları bile kayda değer. Yine 
tam da bu nedenden dolayı bu soruları 
sormalarının da ikili bir anlamı olduğu-
nu akılda tutmakta fayda var: Bir yandan 
yeni Türkiye’den ihtiyaç duyduklarını na-
sıl alabileceklerini, Türkiye ile nasıl pazar-
lık edebileceklerini anlamaya çalışıyorlar. 
Öte yandan, bu soruları ve Türkiye ile iliş-
kilerin çok da iyi gitmediğini sızdırarak, 
psikolojik baskı oluşturup, bu pazarlıkta 
ellerini güçlendirmeye çalışıyorlar.

Ne Türkiye ile doğrudan sorunu 
olan ne de karar alma ve siya-
sa yapma baskısı taşımayan bu 
kesimler konuyu anlamaya çalı-
şıyor. Bu kesimlerin konuya yak-
laşımı temennilerden ve ideolo-
jik önyargılardan öte somut ana-
lizlere dayanıyor.”

“  
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Soğukkanlı analistler

Son grupta ise sorunları soğukkanlı şekil-
de takip eden, kendi adına ideolojik he-
sabı olmayan, konuya nesnel yaklaşmaya 
çalışan tecrübeli analist ve siyasi gözlem-
ciler var. Ne Türkiye ile doğrudan soru-
nu olan ne de karar alma ve siyasa yap-
ma baskısı taşımayan bu kesimler konuyu 
anlamaya çalışıyor. Bu kesimlerin konuya 
yaklaşımı temennilerden ve ideolojik ön-
yargılardan öte somut analizlere dayanı-
yor. Bu yaklaşıma göre de Türk-Amerikan 
ilişkileri ciddi sorunlarla karşı karşıya. 
Buna karşın sorunun kaynağı Türkiye’nin 
siyasi ya da ideolojik eksen kayması değil. 
Bu kesimler sorunları net ve somut bir şe-
kilde tespit ederek, somut sorunların ne-
den ortaya çıktığını anlamaya, sorunları 
ve nedenlerini alt alta yazarak, çözümün 
ne olabileceğini tespit etmeye çalışıyor. 
Bu yaklaşımın önemini şöyle tespit etmek 
mümkün: Eğer sorunların kaynağı ideo-
lojik olarak görülürse, çözümü de ideolo-
jik olarak tanımlamak gerekir. Somut so-
runların somut çözümleri ne olabilir diye 
sorulursa o zaman bu ideolojik düzey aşı-
larak, alternatif ve yaratıcı çözüm önerile-
ri üzerinde çalışılabilir.

Ne yapmalı?

Şu anda Washington’dan bakan ya da 
Washington’a bakanların, karşılarına çı-
kan analizleri biraz da bu gözle değer-
lendirmesi gerekir. Bu üç yaklaşımın or-
tak olduğu tek bir nokta var: İlişkilerde-
ki sorun. İlişkilerde sorun olduğunu tes-
pit etmekle, bu sorunun kaynağını tespit 
etmek farklı olduğu gibi, çözüm önerile-
ri de farklı olacaktır. İdeolojik çerçeve aşı-
labilirse sorunun kaynağı birkaç başlık al-
tında toplanabilir: Türkiye’nin özne olma 

çabası ile belirlediği siyasa öncelikleri ko-
nusunda Washington’la yaşanan fikir ay-
rılığı; Türkiye’nin ABD ile pazarlık gü-
cünün arttığını düşünerek hareket etme-
sinin Washington tarafından kabul gör-
memesi; Washington’un Türkiye’nin öz-
nelik iddialarını abartılı bularak kendi le-
hine olan eski ilişki tarzını sürdürmek is-
temesi; Türkiye’nin diplomaside alışılma-
dık ölçüde açık bir dil kullanarak muha-
taplarının da böyle davrandığını varsay-
masından kaynaklanan karşılıklı ileti-
şim sorunları; Türkiye’nin “değer eksen-
li pragmatizm” şeklinde özetlenebilecek 
dış politikasının temelinde yer alan “dış 
politikada tutarlılık ve güvenilirlik vur-
gusunun Washington’da yankı bulmama-
sı; Türkiye’nin İsrail ve İran konusunda-
ki tavrının, asimetrik iletişim dezavanta-
jının da etkisiyle ideolojik ivme kazana-
rak ikili ilişkilere gölge düşürmesi. İlişki-
lerdeki sorunun aşılması için, Türkiye’nin 
de ABD ile ilişkilerin nereye gittiğini aci-
len ve açıkça tartışması gerekiyor. Bu tar-
tışma somut analiz ve bilgilere dayanıp, 
kamusal bir şekilde yapılmadığı sürece 
ideolojik yaklaşımlar tartışmayı belirle-
meye devam edecek 

Sabah, 9 Ekim 2010

Bu kesimin hesabı son derece 
basit: Türkiye’nin İsrail konusun-
daki tavrını hükümet tavrı ola-
rak gören bu kesimler, İsrail’i do-
kunulmaz ve hatasız görerek, 
Türkiye’de farklı bir iktidar olursa 
ilişkilerin düzeleceğine inanıyor.”

“  
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SETA YORUM

Obama Rüyasının Sonu 
mu? 

Salı günü ABD’de 2010 ara seçimleri yapıl-
dı. Seçim sonuçları Obama Yönetimi’nin 
rakibi Cumhuriyetçiler karşısında geri-
lediğini gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl 
ABD yönetimi koalisyon gibi çalışacak. 
Cumhuriyetçilerse iç siyaset ve ekonomi 
başta olmak üzere birçok konuda daha 
fazla söz sahibi olacak. ABD devlet yapı-
sında dış politikanın oluşumu neredeyse 
tamamen yürütmede olduğundan, yeni 
seçim sonuçlarının dış politikadaki izdü-
şümü nispeten kısıtlı olacak. Kongre’deki 
yeni dönemde İsrail Lobisi’nin biraz daha 
güçlendiğini göreceğiz. Türk-Amerikan 

ilişkileri açısından bu değişikliğin büyük 
bir etkisi olmayacaktır. Türkiye için ge-
çen dönemden kalan riskler devam ede-
cek, asıl problem ise İsrail ve İran konu-
sunda yaşanacaktır. Türkiye’yi bu nokta-
da zorlayacak 3 ana konu ise silah satışla-
rı, büyükelçi ataması ve soykırım karar ta-
sarısı olacaktır.

İç siyaset ve ekonomiye etkisi

ABD’de her iki yılda bir seçim yapılır. Ara 
seçimlerde, diğer seçimlerden farklı ola-
rak başkanlık için oy kullanılmaz. Bu se-

Yeni Kongre yapısı İsrail Lobisi’ne daha yakın olduğundan, Kongre’den Tür-
kiye aleyhine daha fazla ses duyulacak, bu seslerle Türkiye iç siyasetine etki 
edilmek istenecektir.

NUH YILMAZ
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çimlerle Kongre’nin alt kanadı Temsil-
ciler Meclisi üyelerinin tamamı iki yıllı-
ğına, Kongre’nin üst kanadı Senato’nun 
üçte biri altı yıllığına, süresi biten Valiler 
ise dört yıllığına seçilir. Son seçimlerde 
bu üç alanda da Cumhuriyetçilerin ezi-
ci bir galibiyetine şahit olduk. ABD siya-
si sisteminde ara seçimler başkanın halk 
nezdindeki popülaritesini göstermesi açı-
sından önemlidir. Ancak dış politika ka-
rarları yürütme tarafından alındığından, 
ara seçimler temel değişikliklere yol aç-
maz. Başkanların ara seçimlerde kaybet-
mesi ise neredeyse vaka-ı adiyedendir. 
Daha önce hem Ronald Reagan hem de 
Bill Clinton ara seçimlerde ağır birer ye-
nilgi tatmışlardı. Yine de Obama’nın ya-
şadığı bunlardan çok daha ağır, neredeyse 
bir hezimet. Bunun en önemli nedeni ise 
ekonomi. Obama’ya 2008’de seçimleri ka-
zandıran ekonomik kriz bu sefer de büyük 
bir seçim yenilgisi yaşattı. Seçim sonuçla-
rının doğrudan etkisi Obama’nın bütçe 
için başvuracağı Temsilciler Meclisi’nde 
hissedilecektir. Cumhuriyetçiler isteme-
dikleri her türlü bütçeye müdahale ede-
bilecek, ek koşullar getirebilecek, isteme-
dikleri konulara para ayrılmasını engelle-
yebilecekler. Temsilciler Meclisi’nde ko-
misyon başkanlıkları Cumhuriyetçilere 
geçeceğinden, bu komisyonlara bakan-
lar, bürokratlar, generaller sık sık davet 
edilecek, kendilerine halkın gözü önünde 
uzun ve zorlayıcı sorular sorularak Oba-
ma yıpratılmaya çalışılacaktır. ABD sis-
teminde dış politikada söz Senato ile yö-
netim arasında paylaşılmıştır. Nispeten 
daha elit bir meclis olan Senato, büyükel-
çiler başta olmak üzere birçok üst düzey 
görevlinin onaylanmasının yanı sıra, bel-
li uluslararası anlaşmaların imzalanma-

sı noktasında da önemlidir. Bu neden-
le de dış politika yapımında Senato’nun 
kısmi öneminden bahsetmek mümkün. 
Senato’da hâkimiyet halen Demokratlar-
da olduğundan, Obama’nın eli bu alanda 
rahat olacaktır. Bununla birlikte Temsilci-
ler Meclisi’nde bütçe sorunları yaşanacak, 
daha da önemlisi Cumhuriyetçiler muha-
lefet etmek istedikleri, hükümeti zor du-
ruma zor duruma düşürmek istedikle-
ri alanda tartışmalı isimleri ifade verme-
ye çağırarak Obama’yı zorlayabilirler. Bu 
seçimlerde İsrail Lobisi’ne yakın isimlerin 
güçlenmesi sık sık İran konusunda daha 
provakatif bir üslupla bu konunun tartı-
şıldığını gösterecektir bize. Aynı şekilde 
Filistin-İsrail meselesi konusunda ve hat-
ta Türkiye konusunda da somut bir karşı-
lığı olmayan ancak bolca gürültü çıkarma 
potansiyeline sahip oturumlar gerçekleşe-
cektir. Nihai tahlilde ise kısmen pazarlık 
yapmak zorunda kalsa dahi kontrol yine 
Obama’da olacaktır.

Bizi nasıl etkiler?

Türkiye’nin şu an itibariyle Kongre ile il-
gili 3 ana meselesi var: Büyükelçi atan-

Başkanların ara seçimlerde kay-
betmesi ise neredeyse vaka-ı 
adiyedendir. Daha önce hem 
Ronald Reagan hem de Bill Clin-
ton ara seçimlerde ağır birer ye-
nilgi tatmışlardı. Obama’nın ya-
şadığı ise neredeyse bir hezi-
met; nedeni ise ekonomi.”

“  
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ması, silah satışları ve soykırım karar ta-
sarısı. Bağdat Büyükelçiliğine atanan An-
kara Eski Büyükelçisi James Jeffrey 31 
Temmuz’da ayrıldığından beri yerine yeni 
bir büyükelçi getirilmiş değil. Obama Yö-
netimini atamak istediği Francis Ricci-
ardone ise Senato’dan ara seçimler önce-
si onay alamamıştı. Ankara’ya büyükel-
çi atanması, demokratların daha güçlü 
olduğu dönemde dahi gerçekleşmemiş-
ken, bu dönemde atanması daha da zor 
olacaktır. Obama, ya uzun süre bu konu-
da bekleyecek ya da başka bir ismi tercih 
edecektir. Ancak her halükarda bu alan-
da yeni durum söz konusu değil. Bu ko-
nuyu asıl sorun etmesi gereken ise ABD 
Yönetimi olmalıdır. Silah satışları konu-
sunda asıl sorunu oluşturan İsrail Lobi-
si idi. Geçen dönemde de Türkiye’nin is-
tediği bilinen ve satışı için Kongre onayı 
gereken yüksek teknoloji ürünü silahların 
satışı konusunda ciddi bir değişiklik ol-
madı. Zira bu satışlar neredeyse İsrail-
Türkiye ilişkisine odaklandığından, asıl 
mesele Kongre’nin mevcut yapısı değil, 
Türkiye-İsrail ilişkileridir. O nedenle de 
bu konunun ara seçim sonuçlarından po-
zitif ya da negatif etkilendiğini söylemek 
mümkün değildir. Ancak hâlihazırda İs-

rail Lobisi’ne yakın isimlerin artması, si-
lah satışını bu konuya daha da irtibatlı 
hale getirmiştir. Öte yandan Demokratla-
rın İsrail’le ilişkisi daha organik ve kate-
gorik iken, Cumhuriyetçilerin ilişkisi ulu-
sal güvenlik söz konusu olduğunda daha 
pragmatiktir. Bu da Türkiye’nin ABD gü-
venlik mimarisinde doldurduğu yere göre 
şekillenecektir. Bu nedenle Türkiye-ABD 
güvenlik ilişkileri olumlu bir mecraya gir-
dikçe Türkiye’nin Kongre’deki ağırlığı-
nın da paralel şekilde artacağını düşün-
mek gerekir. Soykırım tasarısı konusun-
da ise Türkiye daha iyi durumda denile-
bilir; zira yeni Meclis sözcüsü John Boeh-
ner Türkiye’nin pozisyonuna daha yakın 
durmakta. Ancak Dışişleri Komisyonu’na 
başkan olan ailesi İstanbul kökenli Sefa-
rat, kendisi Kübalı İlena Ros-Lehtinen 
soykırım tezlerine mesafeli olsa da İsra-
il Lobisi’ne ve Likud çizgisine oldukça ya-
kın bir isim olarak öne çıkıyor. Daha ön-
ceki başkan Berman’ın Beyaz Saray’a ya-
kınlığı kendi başına hareket etmesini nis-
peten engelliyordu. Ros-Lehtinen ise bu 
konuda Obama’ya rağmen adım atmaya 
daha temayüllü olacaktır.

Sonuç olarak, ara seçimlerin ne ABD dış 
politikasına ne de Türk- Amerikan iliş-
kilerine doğrudan etkisi olacaktır. Yeni 
Kongre yapısı İsrail Lobisi’ne daha yakın 
olduğundan, Kongre’den Türkiye aleyhi-
ne daha fazla ses duyulacak, bu seslerle 
Türkiye iç siyasetine etki edilmek istene-
cektir. Ancak bu etki de, soykırım tasarı-
sı dışında, genelde sadece ses çıkarma dü-
zeyinde kalacaktır. Yine de bu dönemde 
Türkiye aleyhine son derece sürpriz ko-
nularda, beklenmedik oturumların yapıl-
ma ihtimali oldukça yüksektir 

Sabah, 6 Kasım 2010

Kongre’deki yeni dönemde İsra-
il Lobisi’nin biraz daha güçlen-
diğini göreceğiz. Türk-Amerikan 
ilişkileri açısından bu değişikli-
ğin büyük bir etkisi olmayacaktır. 
Türkiye için asıl problem ise İs-
rail ve İran konusunda yaşana-
caktır.”

“  
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bir başarı hikayesi: türkiye ekonomisi

Ekonomik gelişme ve kalkınmanın dünyayı Kuzey ve Güney olarak ikiye böldüğü sınır, 
Çin’in gelişen ekonomisinin Almanya ve Japonya’yı geçerek dünyanın ikinci büyük ekono-
misi olmasıyla bulanıklaşmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda Hindistan da Çin’i takip ede-
rek büyükler ligine girecek gibi gözüküyor. Türkiye ise Balkanlar ve Orta Doğu’nun en bü-
yük ekonomisi olma yolunda ilerlerken, bu başarıya, 1990’lardaki ekonomik büyümeyi en-
gelleyen yüksek enflasyonun 2000’lerde tek haneli rakamlara düşürülmesi önemli katkı 
sağlıyor.

SETA POLICY BRIEF

Distributional and Welfare 
Implications of the Recent 
Disinflation in Turkey 
Motivated by the availability of better data on financial system characteristics 
and distributional measures, this brief explores the distributional and welfare 
impacts of the recent reduction in inflation on the Turkish economy.

ENES SUNEL

Introduction 

Emerging economies that have a record 
of high inflation rates have been experi-
encing disinflation since the mid-1990s. 
The goal of this brief is to shed light on 
potential policy measures in regards 

to the distributional and welfare con-
sequences of this recent disinflation in 
emerging economies. These policy mea-
sures arise as the outcome of an effort to 
reconcile the disinflation phenomenon 
with the characteristics of the financial 
system of an emerging economy. 
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Empirical literature on the household 
portfolio heterogeneity convey that (i) 
the likelihood of holding interest-bear-
ing assets increases with income and 
wealth. (ii) Poor individuals tend to use 
cash for a larger portion of their total 
transactions than the rich. (iii) The poor 
are more likely to consider inflation as a 
top national issue. These findings lead to 
the classical idea that inflation acts as a 
regressive consumption tax for the poor.

The focus of this brief on adverse effects 
of inflation is confined to: (i) wealth 
eroding effect and (ii) asymmetric taxa-
tion of consumption that manifests itself 
as an increase in the real transactions 
costs incurred (due to lower demand 
for real balances). This approach obvi-
ously rules out the redistributive role of 
inflation among parties of nominal debt 
contracts that is, surprise inflation being 

desirable for debtors at the expense of 
creditors due to deflation of the nominal 
debt. However, financial dollarization 
feature of emerging economies dampen 
this channel. As it is exemplified by find-
ings of the related empirical literature 
in Section 3, an important fraction of 
financial assets in emerging economies 
are denominated in foreign currency. 
In a financially dollarized small open 
economy, the real return of foreign cur-
rency denominated deposits is ultimate-
ly determined by exogenous factors, that 
is, the world interest rate. Therefore, a 
higher degree of financial dollarization 
would cause the real return of interest-
bearing assets to be less responsive to 
the domestic inflation rate and therefore 
mute the redistribution among nominal 
contract holders. 

Given the described characteristics of 
the financial system in emerging econo-
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mies, the monetary and fiscal interac-
tions (i.e. how the seigniorage revenues 
will be used in the consolidated govern-
ment budget) become essential. Such 
interactions govern the redistribution 
scheme linked to inflation taxation, 
which could potentially have strong 
wealth effects. There is already a strong 
view in the literature that inflation and 
fiscal deficits are positively correlated. 
Yet, one has to go deeper in analyzing 
the components of the fiscal deficit. To 
this end, if inflation tax revenues are 
used to finance aggregate transfers to 
households, then somewhat surprisingly, 
disinflation could be welfare “reducing”. 
This unusual implication of disinflation 
could emerge because of the fact that al-
though the poor hold a portfolio that is 
biased towards cash, in absolute terms, 
they hold less money than the rich, in 
part because they need less money to 
consume less, and they consume less be-
cause they are poorer. As a result, under 
disinflation, the poor are worse off be-
cause they lose a lump-sum transfer of 
the same size (regardless of wealth) as 
the rich, which is more than what they 
pay less (in inflation tax and transactions 
costs). Therefore, under disinflation, the 
government could be aggressively redis-
tributing wealth from the poor to the 
rich resulting in an aggregate welfare 
loss. On the other hand, if inflation tax 
revenues finance wasteful government 
expenditures, then the redistribution by 
government policy is shut down and dis-
inflation could become welfare “enhanc-
ing”. Welfare implications stemming 
from alternative redistribution schemes 
adopted by the government are analyzed 
in greater detail in Section 5. 

The rest of the brief is organized as fol-
lows. Section 2 documents the structural 

change episodes in emerging economies. 
Section 3 reviews the related literature 
on financial dollarization in relation 
to inflation. Section 4 provides data on 
some distribute features of the Turkish 
economy. Section 5 reflects on the wel-
fare consequences of structural changes 
in inflation and finally Section 6 men-
tions policy recommendations and con-
cludes.

Structural Changes in Inflation 

The aim in this section is to document 
that the level of inflation in emerging 
economies has declined substantially 
since the mid-1990s compared to the 
preceding two decades. Considering 
that such economies have been labeled 
as “chronic-inflation” economies, recent 
disinflation emerges as a phenomenon 
whose implications might be worth to 
explore. Table 1 displays the time series 
averages of annual CPI inflation rates for 
10 emerging and/or developing coun-
tries for two periods that represent (i) 
the inflationary period of the mid-1970s 
to the mid-1990s and (ii) the disinfla-
tionary period of the mid- 1990s to 2008, 
respectively. The particular break dates 
for each country are determined by run-
ning a structural break test (Chow test) 
on the level of inflation. A quick glance 
to the table suggests that whether ini-
tially high or low, inflation has declined 
at least by 50% in these countries. More-
over, the median decline in the average 
annual inflation rate among 84 emerg-
ing and/or developing economies dur-
ing the same period is 45%. This policy 
brief takes this phenomenon as given 
and reflects on the potential implica-
tions of it by paying particular attention 
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to the financial system characteristics of 
emerging economies. The next section 
documents dollarization in the chronic-
inflation economies as one of those im-
portant characteristics.

Distributional and Welfare 
Implications of Disinflation 

Structural changes in the inflation rate 
might have significant distributional 
and welfare consequences in emerging 
economies in which financial markets 
are rather underdeveloped, financial dol-
larization is predominant and asset port-
folio of consumers exhibits substantial 
inequality. Indeed, among the underly-
ing reasons of financial dollarization are 
an inflationary past and the absence of a 
rich menu of financial instruments that 
are easily accessed by any segment of the 
society. Given these features of emerging 
economies, from the perspective of con-
sumers, inflation has the following two 
adverse effects: (i) a wealth eroding effect 
and (ii) an increase in the inefficient real 
transactions costs incurred due to lower 
demand deposit holdings that facilitate 
transactions. If the portfolio of the poor 
is biased towards non-interest-bearing 
assets (simply cash), then inflation might 
have important wealth effects on these 
individuals through inflation tax. 

Policy Recommendations and 
Conclusion 

Turkey has been experiencing disinfla-
tion, which manifests itself as a structur-
al change in the level of the inflation rate 
since the beginning of the new millen-

nium. Such radical changes in the level 
of inflation might have non-trivial dis-
tributional and welfare consequences in 
Turkish economy that is financially dol-
larized to a certain degree. In particular, 
demand deposits that are vulnerable to 
inflation represent an important fraction 
of total deposits owned by the poor. Giv-
en that the dollarized term deposits offer 
a return which is less vulnerable to infla-
tion, portfolio heterogeneity among the 
poor and the rich might drive substan-
tial welfare effects of inflation. Moreover, 
these welfare effects are either reinforced 
or dampened by the particular way that 
fiscal and monetary policymaking inter-
acts with each other. 

Following the guideline of normative 
analysis, it is possible to reach to the 
conclusion that inflation actually might 
not be bad for the poor if the govern-
ment accompanies inflationary finance 
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with fiscal policies that are well-crafted 
to redistribute resources from the rich 
to the poor. This could be achieved by 
increasing lump-sum transfers (that cru-
cially do not depend on anyone’s wealth) 
such as educational or precautionary 
health care services during inflationary 
episodes. On the other hand, if inflation-
ary episodes are only in accordance with 
expansions in the wasteful government 
spending, then the commonly known 
distortions created by high inflation will 
be at play, reducing the welfare of the ag-
gregate economy. 

For the case of Turkey, Table 5 illustrates 
a fact that has to capture the attention of 
policymakers. The distribution of social 
transfers appears to be such that as peo-
ple get richer, they earn more of social 
transfers income. This hints that trans-
fers in Turkish economy are not of re-
distributive nature but rather depend on 
economic actions of individuals. There-
fore, inflationary finance would not cre-
ate asymmetric wealth effects in favor of 
the poor. Instead, it would only increase 
inefficiencies such as price distortions 
or wealth eroding in the economy. As a 
result, if the central bank behaves reluc-
tant in stabilizing inflation further, then 
transfers schedule has to be redesigned 
to ensure redistribution. On the other 
hand, if the current transfers scheme is 
preserved, then the analysis in this brief 
suggests that the monetary authority has 
indeed a good reason to keep inflation 
lower.

Note that the analysis in this brief so 
far supposed that structural changes in 
the inflation rate occur instantaneously. 
However, from a policymaking point of 

view, it is hard to think so. Especially 
under flexible exchange rate regimes 
with inflation targeting, it would be re-
alistic to think of transitional dynam-
ics implications of gradual changes in 
inflation. Such dynamics of disinflation 
might drive strikingly different results 
compared to what is presented in Ta-
bles 6 and 7. For instance, consider the 
economy with lump-sum transfers that 
respond to inflation. In that economy, 
as Table 6 illustrates, aggregate welfare 
is lower with inflation in part because 
seigniorage revenues and redistributive 
transfers are lower when the inflation is 
low. However, if inflation drops gradual-
ly, since the aggregate economy is going 
to accumulate real balances over time, 
seigniorage revenues will follow an in-
creasing time profile before diminishing 
to the low-inflation regime level. If the 
fiscal side of the government responds 
to this time profile of inflation tax rev-
enues by increasing lump-sum transfers 
over time, the government would be able 
to alleviate the transfer-income loss of 
the poor, mitigating the adverse welfare 
result. On the other side of the coin, if 
wasteful government spending increases 
over the transition phase, adverse wealth 
effects are going to be induced and the 
welfare gain of disinflation that is pre-
sented in Table 7 would shrink. There-
fore, as far as the analysis in this brief is 
concerned, under the presumed finan-
cial market characteristics of an emerg-
ing economy, it is utmost important for 
fiscal and monetary policymakers to 
coordinate in the determination of fiscal 
outlays composition and the timing of 
adjustments to inflation targets 

Policy Briefin tam metni için www.setav.org
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SETA YORUM

Küresel Dengesizlikler 
Dengesi 

Dünya sistemine dair milenyumun ilk on 
yılında en fazla duyduğumuz şey ‘yük-
selen güçler’ oldu. Elimizde bir istatis-
tik yok ama ‘küreselleşme’ ile kafa kafaya 
geldiğini söylesek abartmış olmayız.

Özellikle 11 Eylül sonrası yaşanan tartış-
maların başucunda üç husus bulunmak-
taydı: ‘Yükselen güçler, çok kutupluluk 
veya taraflılık, post-Amerika’. Bu üç tar-
tışmanın da aslında tek bir ekseni bulun-
maktaydı: II. Dünya Savaşı sonrası ku-
rulan küresel düzenin artık fiilen işlev-
siz hale geldiğinin ilan edilmesi ihtiyacı.

Modern dünya sisteminin küresel ekono-

mi politik paradigması yeryüzünde düzen 
kurucu bir yapıdan olabildiğince uzaklaş-
mış bulunmaktadır. Son elli yıldaki düze-
nin de ağırlıklı olarak Kuzeye huzur, Gü-
neye nizam getirdiğini hesaba katacak 
olursak, bütün dünyayı kucaklamış bir dü-
zenin hiçbir zaman var olmadığını söyle-
memiz de gerekir. Lakin farklı bir zaman-
dayız. İnsanoğlu cari teknolojik imkanlar-
la ilk kez bütün dünyaya nimetlerini su-
nabileceği bir düzen kurabilir. Geçen haf-
ta yapılan G- 20 zirvesinde de ortaya çıktı-
ğı üzere, Kuzey mevcut ‘düzenin’ devamı-
nı, Güney ise yeni bir ekonomi-politik dü-
zenin inşasını arzuluyor. Bu iki zıt ve güçlü 

Son elli yıldaki düzenin de ağırlıklı olarak Kuzeye huzur, Güneye nizam getir-
diğini hesaba katacak olursak Kuzey mevcut ‘düzenin’ devamını, Güney ise 
yeni bir ekonomi-politik düzenin inşasını arzuluyor.

TAHA ÖZHAN
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akımın mücadelesinden yeni bir düzen ku-
rulacak. Kuzey sadece 7-8 yıl önce Güney-
Kuzey ekonomi-politik makasının 40-50 
yıl içerisinde kapanabileceğinin modelle-
mesini yapıyordu. 2007 küresel mali kriz-
den sonra mezkur makasın pekala on yıl 
gibi kısa bir sürede de kapanabileceği orta-
ya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Çin, ABD’nin 
II. Dünya Savaşı sonrası düzenin müstes-
na örnekleri olarak yatırımlarıyla var et-
tiği Almanya ve Japonya’yı geçerek dün-
yanın ikinci büyük ekonomisi oldu. Son 
üç yılda yaşanan gelişmeler, öncelikle süs-
lü ‘2050 Dünya’ füturistik raporlarının te-
ker teker ya revizyona ya da çöpe gitmesi-
ne yol açtı. Önce gelecek tahminleri ‘2025 
Dünya’ raporlarına dönüştü. Ardından da 
ABD ekonomisinin sadece Çin’in tarafın-
dan geçilmeyeceğini, benzer bir durumun 
üç vakte kadar Hindistan için de geçer-
li olacağı telaffuz edilmeye başlandı. 2025 
gibi, Brezilya, Çin, Endenozya, Hindistan, 
Meksika, Rusya ve Türkiye’nin kollektif 
büyüklüğü G-7 ekonomilerini geçebilecek. 
Benzer bir şekilde, 2020’ye erdiğimizde 
bu yükselen ekonomiler dünya GSH’nın 
%40’ını üretiyor olacaklar. Türkiye, Bal-
kanlar ve Ortadoğu’da; Çin, Doğu Asya’da; 
Hindistan Güney Asya’da; Brezilya Latin 
Amerika’da; Meksika Orta Amerika’da böl-
gelerinin en büyük ekonomileri haline ge-
liyorlar. 

Anlamsızlaşan uluslararası aktörler 
Yukarıda özetleyerek aktarmaya çalıştığı-
mız bütün gelişmeler sadece yeni bir dü-
zen ihtiyacına işaret etmiyor; aynı zaman-
da yeni düzenin şekillenmeye başladığı-
nı da gösteriyor. Eğer kısa ve orta vade-
de Kuzey, yeni düzenin kurulmasına yar-
dımcı olan bir lokomotif haline gelmez-
se, korkmamızı gerektirecek birçok geliş-
meye de gebe olduğumuzu söylemek gere-
kir. Öyle ki, Kuzey, müesses nizamın öm-
rünü ne kadar uzatabilirse o kadar kazana-

cağını düşünmektedir. Oysa düzenin ka-
ğıt üzerindeki tüm teori ve unsurları ya tı-
kanmış ya da çökmüş durumdadır. Küre-
sel sistem her tarafından ‘açık’ vermekte-
dir. Küresel ödemeler dengesizliğinin oluş-
turduğu devasa açıklar sadece finansal de-
ğildir. Mevcut küresel düzen siyasi ve eko-
nomik dengesizlikler üzerine oturmuş du-
rumdadır. Kuzeyin ekonomik gücü elinde 
bulundurduğu dönemlerde, cari dengesiz-
likler kamufle edilebiliyordu. Artık edile-
miyor. Küresel düzen namına arzı endam 
eden kurumsal yapılar da, ya fiilen işlevsiz 
hale gelmiş durumda ya da dünyanın kahir 
ekseriyetini tatmin etmekten uzak durum-
dalar. Dünya sistemine en derin müdaha-
leleri yapabilen BM, mevcut veto sistemiy-
le adalet dağıtmaktan ve sorun çözmekten 
çoktan uzaklaşmış durumda. Soğuk Savaş 
sonrası büyük bir tartışmanın ortasında 
kalan, dünyanın en büyük güvenlik şem-
siyesi NATO bugünlerde ne olması gerek-
tiğine karar vermeye çalışıyor. Neoliberal 
ekonomi-politik kurgunun küresel şemsi-
yesi olarak kodlanan Dünya Ticaret Örgü-
tü fiilen tıkanmış durumda. Küresel finan-
sal düzene tanzim edici müdahaleler yap-
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makla mükellef IMF yeniden küresel mali 
mimariyi inşa etmek bir yana; kendi var-
lığını tahkim etmekle meşgul. 1970’lerin 
petrol krizinin icat ettiği G-8 anlamsızla-
şınca, IMF’de de sorunlar çözülemeyince, 
son mali krizle zuhur eden G-20 ise kendi-
sine yol bulmaya çalışmaktadır. 

Kuzey-Güney geriliminde yeni 
düzen 
Hasılı kelam, küresel ekonomik ve siyasi 
düzen adına var olan kurumların tamamı 
ciddi bir bunalım içerisinde. Bunalımın bir 
yıkıma hızla dönüşmemesinin temel sebe-
bi paydaş aktör sayısının fazlalılığıdır. Hiç-
bir aktör krizin kendi eliyle tetiklenmesi-
ni istememektedir. Lakin orta ve uzun va-
dede gerek küresel ödemeler gerekse de si-
yasi dengesizliğinin ya da açıkların sürdü-

rülebilir olmadığı da aşikardır. Kısa vade-
de çözüm olarak dayatılan ise küresel den-
gesizlikler dengesinden başka bir şey değil-
dir. Kabaca son 10-15 yılın dünya düzeni-
ni de tarif eden cari durumun dayattığı tek 
şey çaresizliktir. Çaresizlik küresel denge-
sizlikler dengesinin bir süre daha aynı hal 
üzere olmasını sağlayacaktır. Lakin, orta 
vadede,dünya barışı ve yeni bir dünya dü-
zeninin ne olacağına, Kuzeyli güçlerin, kü-
resel ekonomi-politik paradigmanın dö-
nüşmesine ne kadar ‘rasyonel tepki’ vere-
ceğine bağlı olacak. En son küresel krize 
‘Ponzi çözümler’ düzeyinde rasyonel tepki 
vermişlerdi. Benzer bir tepki, II. Dünya Sa-
vaşı maliyetinin küreselleşmesi gibi bir fe-
laket doğurabilir 

Sabah, 20 Kasım 2010

Turkey in G-20: Toward a New Global Economic Order 
On Friday, October 08, 2010, SETA Foundation at Washington DC, Ali Vural Ak Center for Global 
Islamic Studies, and Center for Global Studies at George Mason University, hosted Ibrahim Turhan, 
Deputy Governor of the Central Bank of Turkey and Peter Mandaville, Co-Director of Center for 
Global Studies at George Mason University. The event was moderated by Cemil Aydin, Director of 
Ali Vural Ak Global İslamic Studies Center at George Mason University.

Peter Mandaville: What is the Turkish perspective on G-20?
Ibrahim Turhan: Up until the Asian crisis in the late 1990s, we had been accustomed to crises but it 
was different this time around given the global impact of the crisis.The G-20 was established as a 
way for the developed economies to contain the effects of crises in the less developed economies. 
The realization that we needed a new financial architecture was voiced by the IMF and the G-20 was 
established. With the most recent crisis as the US has been at the epicenter of the crisis, the G-20 
was reinvented. The developed countries’ concern shifted from simply “containing the periphery” to 
“sharing the burden”. We have had “international” institutions but not truly “global” ones. “It is not 
easy to transition to the new reality.” With the emerging economic powers, the center is shifting 
from the core to the periphery. The G-20 can be the platform to discuss and adjust to this new reality.
Turkey is the 17th largest economy and set to become the 16th next year according to the unofficial 
numbers. You may consider Turkey as part of the South. But Turkey’s ties are mainly to the North. 
Turkey is the only south & east country with most of its ties to the North. The growing young 
population is an important asset as well as the 11% economic growth rate, which has surpassed 
even China this year. Instead of strengthening the South-South relations only, Turkey can play a 
unique role by contributing to North-South cooperation.
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0There are risks, however, such as growth 
and interest rate differentials, which may 
cause capital flows to go towards emerging 
markets. Emerging markets may not be able 
to absorb these flows. Emerging economies 
may devaluate their currencies to make up 
for the adverse effects of distortion in capital 
flows in and out. Advanced economies have 
been consumers and importers during the 
last decade while the emerging economic 
markets have been heavily dependent on 
exports. If emerging economies are given 
more institutional power in international 
organizations, they may be more inclined to 
balance their exports and imports. We are in a situation where the developed economies do not 
want to give up their some of their power in institutions such as the G-20 and emerging economies 
are blaming them for this, refusing to cooperate on global financial issues.
Peter Mandaville: Turkey’s ties are diversifying and the country is establishing more linkages to 
India, China, and the Middle East. What is Turkey’s geo-economic posture?
Ibrahim Turhan: Two thirds of Turkish trade was with the EU and US until the most recent economic 
crisis. The crisis led Turkish exporters to other markets such as the Middle East, Africa, and Latin 
America. Trade relations with India and China are still relatively new. Turkey traded a mere 8% with 
its immediate neighbors until this government came to power in the early 2000s. Before then, we 
considered most of our neighbors enemies (Greece, Russia, Armenia, Iran etc.) We almost declared 
war on Syria at the time. Over the past decade, however, things have changed. We are in a position 
to have offered financial support to Greece during their most recent financial troubles. Turkey is the 
only country who can speak to all parties in Iraq. Our economic and political relations with Russia, 
Iran, Syria, Greece have all improved immensely. In our relations with our neighbors, we advise them 
to adopt good financial practices. Turkey learned through crisis the importance of good governance, 
transparence, accountability. We strongly believe in the importance of these. Many countries in the 
region are trying to replicate Turkey’s example; Turkey can be a role model as a success story.
Audience: Could Washington and Ankara cooperate on the Chinese currency “manipulation” in my 
view?
Ibrahim Turhan: The Turkish market is impacted by the Chinese goods just like other countries. China 
is not a democratic country, thus making it difficult to predict its behavior. China isn’t going to allow 
appreciation of the currency in the short term. Asking China to allow currency appreciation without 
offering them something is not going to work in the foreseeable future. As I mentioned earlier, the 
global financial system needs to address the concerns of the emerging economies by giving them 
more representation when it asks them to adopt certain financial practices. In that sense, emerging 
markets have responsibilities but they also need to be given more representation. In the global 
economic system, we need to balance “competition” with “cooperation”. Overspending, stretching 
natural resources, global hunger, and destroying the environment are the main problems caused by 
everyone collectively. Instead of blaming one another about who cause these problems more and 
who should take the first steps, we need to cooperate now, not later.
Cemil Aydin: Is there a North-North versus South-South opposition in G-20? How can they cooperate?
Ibrahim Turhan: There are no set block really and there are disagreements between the US and the 
EU on certain issues just as there are disagreements between countries of the South. For example, 
Turkey and Brazil’s relations increased South-South cooperation but they do not always agree since 
their economic models are different. Turkey can be a catalyzer between North and South, instead of 
strengthening South-South, which may pose the danger of “creating a club within the club”.
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Turkey’s history of democratization is also 
a history of constitutional amendments. 
This is so because the last two Turkish con-
stitutions of 1961 and 1982 were penned 
under the military regimes. As such, a 
restrictive civil rights regime and institu-
tionalization of the power of the unelect-
ed bodies vis-à-vis representative organs 
characterized these military-made consti-
tutions.
The notion of ‘reform’ in Turkish politics, 
therefore, has meant amending the consti-
tution. In this spirit, the 2010 constitution-
al reform package, prepared and approved 

by the parliament, was put to a popular 
referendum this past September 12th – the 
very date that thirty years ago a military 
junta took over the civilian government 
and subsequently put in place Turkey’s 
latest constitution. The outcome was over-
whelmingly in favor of the amendments, 
as 58 per cent of the electorate supported 
the reform package. This popular vote 
brings Turkey’s political regime ever closer 
to the European standards of democracy 
and human rights.
While the main opposition parties trans-
formed the referendum into a vote of con-
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fidence for the ruling party, at the end of 
the day, the liberal/democrat/conservative 
alliance, led by the AK party, emerged suc-
cessfully from the referendum.
The result of the referendum most cer-
tainly had considerable political implica-
tions. It demonstrated that there exists a 
very strong social base for a pro-reform 
political movement. From now on, the 
AK Party leadership is expected to be 
bolder with democratic reforms. It should 
abandon any hesitation and revitalize its 
reformist agenda which includes a brand 
new constitution and a program to address 
the Kurdish question. It appears that after 
eight years in power, the ruling AK Party is 
still the most formidable and popular po-
litical movement in Turkey. Given the fail-
ure of its opponents in six electoral tests for 
the last seven years, one can safely predict 
another term in office for the AK Party af-
ter winning the next elections due in 2011.
Out of this, one can argue that Turkish pol-
itics has entered a new stage of predictabil-
ity under the leadership of the AK Party. 
Continuity and stability seem to character-
ize the post-referendum Turkey.
This depiction of Turkish politics does not 
mean that all of Turkey’s political, eco-
nomic, and social forces will engage in a 
consensual political process. On the con-
trary, because true democratization and 
economic development unsettle the status 
quo and established interests, it will not 
be a surprise to witness lively debates and 
political competition. But the days of tur-
moil, chaos and even uncertainty will most 
probably be gone.
Stability and continuity are likely to go 
hand in hand with a process of change. 
Therefore, a “new Turkey” experienc-
ing “change with stability and continuity” 
awaits us. The short-term outcome of this 
change is twofold: (1) economic develop-
ment and (2) democratization.
As for the first outcome, the crisis is over. 
Turkish economy is now expected to grow 

faster than any European economy, com-
peting with China on this score. Turkey is 
poised to become a rising star of the global 
economy. As such, it is no longer a burden 
for its partners, particularly the EU, but an 
asset. A strong and expanding economy 
is the corollary to Turkey’s rising profile 
in regional affairs. Turkey, today, holds a 
unique position, which allows it to carry 
out an active regional policy supported by 
its flourishing economy, dynamic society, 
and stronger democracy.
As for the second outcome, democratiza-
tion has at least two central themes: a new 
constitution and finding a solution to the 
Kurdish question. The ruling party has 
committed itself to working towards a new 
constitution. All other political parties, in 
one way or another, express the need to 
draft a completely new constitution based 
on Turkey’s civilian forces. In the run up to 
the next election, a brand new constitution 
will, therefore, remain high on the agenda.
Pandora’s Box has been opened on the 
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Kurdish question. The process of “demo-
cratic opening” concerning the Kurdish 
problem cannot be reversed. The referen-
dum results vindicated the ruling party’s 
“democratic initiative” seeking to solve 
the Kurdish question. The BDP, the main 
pro-Kurdish party, managed to hold onto 
its constituency, but could not dominate 
the whole region. Moreover, it faced ever-
growing pressure from the Kurdish grass-
roots movements, civil society, and the 
emerging Kurdish bourgeoisie to ensure a 
ceasefire and lasting peace. All these may 
have pushed the BDP to settle for a more 
active role in mediating the political pro-
cess and finding a solution. So, conditions 
are ripe for the “second democratic initia-
tive” to be built upon the experiences of 
the “first.”
The current issue of Insight Turkey features 
commentaries and articles that presents 
various perspectives on the “new Turkey”.

Insight Turkey, Vol. 12, No. 4
Commentaries
Turkey’s Role in the Middle East: An 
Outsider’s Perspective | Volker Perthes
Owing to a changing geopolitical 
environment and a new foreign policy 
approach, Turkey’s policies towards and 
role in the Middle East have undergone 
substantial changes since 2003. The 
most important facets, from a European 
perspective, are Turkey’s efforts to improve 
relations with its direct Middle Eastern 
neighbors, and to play a mediating role 
between different, sometimes quite difficult, 
players in the Middle East. In general, Turkey 
has been more successful in improving its 
relations with proximate neighbors than in 
settling disputes between other states and 
non-state actors in the Middle East. As long 
as Turkey maintains good relations with all 
players in the Middle East and understands 
the limitations to its role, it can substantially 
contribute to positive change in the Middle 

Eastern landscape. This will also allow more 
coordination and cooperation between 
Turkey and the EU with regard to their 
overlapping Mediterranean and Middle 
Eastern neighborhoods.

United States and Turkey: Allies at Odds? 
| Robert Wexler
Much has been said and written about US-
Turkish relations recently. The main reason 
for that is the fact that the relations have 
gone through a difficult period when clear 
disagreements over several issues have 
emerged. The “flotilla incident” and Turkey’s 
“no” vote at the United Nations Security 
Council as a nonpermanent member of 
the Council have given the appearance of a 
major row between the US and Turkey. Part 
of the reason for that is Turkey’s ambition 
to make decisions independently as a 
sovereign nation, which should be respected 
by her allies. The US and Turkey may have 
differences of opinion with respect to Israel 
and Iran. However, I would argue that the 
areas of cooperation, especially in Iraq 
and Afghanistan, can only be described 
as exceptional. Instead of focusing on 
differences, we need to strengthen and 
highlight areas of cooperation based on our 
mutual interests.

Constitutional Referendum: Farewell to 
the ‘Old Turkey’ | Doğu Ergil
This commentary studies the results of the 
constitutional referendum that took place 
on September 12, 2010. It argues that the 
results underscore the Turkish people’s 
determination to do away with the current 
constitutional order created by the military 
regime following the 1980 coup and to write 
a new constitution that responds to the needs 
of contemporary Turkey. The commentary 
situates the positioning of the political 
parties in the constitutional referendum in 
the background of the structural changes 
that Turkish society has been going through 
in recent decades. It thus argues that the 
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main cleavage in Turkish politics is no longer 
the traditional left-right ideological axis. 
Rather, the main line of division is between 
the static and reactionary forces comprising 
the old elites who seek to maintain their 
conventional privileges, and the progressive 
forces from the periphery who seek to gain 
political representation commensurate with 
their newly acquired wealth. 

Democratization and Europeanization 
in Turkey After the September 12 
Referendum | Emiliano Alessandri
The recent reform of the Turkish constitution 
makes Turkey a more democratic country 
according to European Union standards. 
This does not mean, however, that Turkey 
is automatically closer to its goal of EU 
membership as a result of the September 
12 referendum. Dynamics surrounding 
the latest reforms confirmed that, over 
the years, Turkey’s democratization and 
Europeanization processes have become 
less and less the product of a deliberate 
effort coherently pursued by Turkish elites 
than the uncertain outcome of what is 
primarily a struggle for power involving 
actors representing different segments of 
the Turkish state and society. A democratic 
Turkey as a full member of the EU remains 
a possibility in the medium-to-long term 
but one that seems to increasingly depend 
on a combination of favorable developments 
— a renewed interest in the EU in Turkey 
and vice versa, a constructive engagement 
between the government and opposition 
parties on the future reform agenda, as well 
as a sustainable solution to the Kurdish issue 
— which at the moment look far from likely. 

The New Leader for the Old CHP: Kemal 
Kılıçdaroğlu | Tanju Tosun
The CHP constitutes a crucial place in 
Turkish political life. From its establishment 
to its closure after the military intervention 
of September 12, 1980, the CHP occasionally 
became a partner of coalition governments 

and came to power alone. The party was 
reopened and became more powerful 
after merging with the SHP in the 1990s. 
After the resignation of Baykal from party 
chairmanship in May 2010, whether new 
party chair would be able to extend the party 
base and become electorally successful has 
been started to be discussed. The new party 
chair Kılıçdaroğlu has a differentiated view 
of society, politics, democracy and freedom 
compared to Baykal. But then, the main 
problem is whether this difference would 
be able to turn the CHP into an alternative 
political power against the AK Party.

Articles
Turkey’s Illiberal Judiciary: Cases and 
Decisions | Vahap Coşkun
Turkey is moving toward achieving an ever-
greater level of democracy by removing the 
remnants of restrictive and paternalistic 
administrative structures. The judiciary in 
Turkey has been one of the most influential 
instruments of state power in maintaining 
these structures. In the wake of the recently 
passed constitutional amendments, the 
question of whether the current government 
is trying to create a docile judiciary for its 
political purposes has been widely circulated. 
However, such questioning misses one of the 
most crucial motivators of the much needed 
reform package, i.e., the undemocratic 
record of the Turkish judiciary. The Turkish 
judiciary has traditionally considered itself as 
one of the guardians of the Turkish republic 
alongside the military. It has consistently 
delivered undemocratic decisions in the 
name of protecting the state. This article 
focuses on many examples of restrictive and 
paternalistic judiciary decisions in order to 
highlight the judiciary’s undemocratic role in 
the Turkish political system.

Constitutional Court: Its Limits to Shape 
Turkish Politics | Cenap Çakmak and 
Cengiz Dinç
This paper argues that the Turkish 
Constitutional Court acts within a set of 
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limitations which significantly affect its final 
judgments. The court’s major consideration 
and motivation in its deliberations over 
political cases has primarily been to guard the 
regime and order, as defined and outlined by 
a fairly prostate interpretation. To study the 
Court’s involvement in political cases, this 
study examines two types of cases, which will 
help identify the parameters restricting the 
Court’s ability to proceed with its expected 
role. In party closure cases, the Court has 
considered the probable threat posed by the 
political party under review; accordingly, 
its rulings have mostly been in line with 
the prosecutor’s indictment. The same also 
applies to cases concerning the headscarf 
ban, a sensitive issue that could be seen as a 
fault line in Turkey’s social and political life. 

The Armenian Community and the AK 
Party: Finding Trust under the Crescent 
| Vahram Ter-Matevosyan
This article aims to explore one of the critical 
and relatively understudied dimensions of 
Turkish politics: the complex characteristics 
of interactions between the Armenian 
community (mainly Gregorian Orthodox 
Christians) and the incumbent government 
of the Justice and Development Party. Two 
interrelated questions are raised below: 
Why did the relationship between the 
AK Party and the Armenian community 
become an important topic to discuss? What 
repercussions did the assassination of Hrant 
Dink in 2007 have on relations between 
the Turkish government and the Armenian 
community? The answers to these questions 
can help us better understand why a majority 
party with Islamic roots produced more 
reliable bonds for the Christian minority 
than previous governments with their more 
secular backgrounds and political agendas. 
I argue that the Armenian community in 
Turkey is in a constant quest for a secure 
socio-political climate where it can safely 
preserve its cultural, ethnic and religious 
identity. Hence, the political agenda of the 

AK Party essentially matched the Armenian 
community’s aspirations for large-scale 
reforms, which paved the way for a period of 
vigilant collaboration that remained in effect 
until the assassination of Hrant Dink.

The Turkish Model: Acceptability and 
Apprehension | Emad Y. Kaddorah
Many actors have been interested in probing 
the approach that enabled Turkey to transform 
the country into a model of success within 
a few years. Ironically, this model is at the 
same time both a source of encouragement 
and apprehension for Islamic parties and the 
West. Although it presents an inspiration to 
Islamic parties and provides them with moral 
support and hope for change, this article 
investigates the considerations preventing 
them from reviewing their approaches to 
imitate the Turkish model. It assesses the 
Western interests and concerns over this 
model and discusses to what extent the West 
is interested in promoting such a democratic 
process elsewhere. Prior to analyzing these 
responses, it discusses the structure and 
elements constituting the Turkish model.

Turkey as a New Player in Development 
Cooperation | Musa Kulaklıkaya and 
Rahman Nurdun
The past six decades have witnessed 
Turkey’s evolution from an aid recipient to 
an emerging donor country. Turkey’s aid 
volume now far surpasses Poland and is 
only slightly behind South Korea. Turkey’s 
aid policy has undergone fundamental 
changes since the collapse of the former 
Eastern block. Connected to this geopolitical 
transformation, Turkey’s bilateral aid has 
become an effective instrument in advancing 
Turkish foreign policy objectives in recent 
years. This article examines how Turkey 
reached the status of an emerging donor 
in terms of international development 
cooperation and how this shift of status 
has shaped Turkish foreign aid policy. This 
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article also looks into the reorganization 
process of Turkey’s Official Development 
Assistance with a special focus on the Turkish 
International Cooperation and Development 
Agency (TIKA) and its ODA reporting 
policies. In addition, this article argues the 
political and strategic considerations as well 
as trade concerns with recipient countries 
are the main reasons motivating Turkey’s 
proactive foreign aid policy.

Turkey’s Darfur Policy: Convergences 
and Differentiations from the Muslim 
World | Mehmet Özkan and Birol Akgün
The effectiveness of the Muslim world in 
finding a solution to the Darfur conflict is 
open to debate. While many Muslim countries 
denied the existence of a genocidal conflict, 
arguing that the reports were a Western plot, 
some tried to go beyond the dichotomy of 
the West’s insistence on genocide and its 
outright rejection by the Muslim world. 
This article discusses Turkey’s Darfur policy 
in terms of ‘the war on terror’ discourse 
and Turkey’s developing multidimensional 
foreign policy and the restrictions arising 
from such a policy. It argues that Turkey’s 
approach has had the characteristics of both 
a convergence with and differentiation from 
that of the Muslim world. Turkey intended 
to go beyond current debates by creating 
a new ‘language’ on Darfur but failed due 
to its ineffective media policy and the 
limitations of its multidimensional foreign 
policy. Nevertheless, Turkey’s involvement 
may be seen as an example of passive quiet 
diplomacy in a highly complex international 
environment.

Making of a New State in the Balkans: 
Kosovo | Mehmet Öcal and Ayşe Aslıhan 
Çelenk
Kosovo is one of the last states in the 
Balkan puzzle to gain its independence. The 
disputed region that declared independence 
on February 17, 2008 is still a “quasistate,” a 

country with limited sovereignty, divided into 
a Serbian dominated north and an Albanian 
south. The international community has 
committed itself to the political and financial 
responsibility of securing peace in Kosovo 
and in the Balkan region at large. Yet 
neither the UN nor the EU has been able to 
undertake the necessary measures to prevent 
a possible partition of the new state. Besides a 
number of unresolved juridical and political 
issues, the country also has to deal with 
negative macroeconomic developments. Due 
to the lack of legal clarity, and the so-called 
reconfiguration of the tasks, competences 
and responsibility areas of the international 
organizations, only very modest steps have 
been made to integrate the country in the 
stabilization and association process of the 
accession to the EU.

Geo-Economics of European Gas 
Security: Trade, Geography and 
International Politics | Mert Bilgin
This paper hypothesizes that analyzing 
the geo-economic and energy security 
characteristics of gas supplies to Europe may 
help in understanding the features of regional 
and international relations with regard to 
selected countries. The paper highlights the 
significance of natural gas in the New Energy 
Order, and points to the importance of 
supply security for the EU. It looks at Russia, 
Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iran, 
Iraq, Egypt, Libya and Algeria as suppliers 
and Turkey as a transit country in an 
emerging gas corridor to Europe. It examines 
supply-side opportunities, which promote 
new fields of international cooperation 
based on gas trade, and addresses certain 
restraints that may reduce the likelihood of 
further regional cooperation. Economic and 
geographic factors create new opportunities 
for regional trade and international relations. 
This geoeconomic aspect, however, takes 
place with international security issues 
varying from case to case. 
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1 KASIM 2010
•	 Numan	 Kurtulmuş,	 yeni	 kurulacak	 partisi-

nin kurucular kurulu toplantısında yaptığı ko-
nuşmada, partisinin adının ‘’Halkın Sesi Parti-
si’’, ambleminin ise Osmanlı medeniyet güneşi 
olacağını belirtti. 

•	 Dört	 yıl	 aradan	 sonra	 18.	Milli	Eğitim	Şurası	
1–5 Kasım 2010 tarihlerinde ‘’Eğitimde 2023 
Vizyonu’’ adı altında toplandı. 

2 KASIM 2010
•	 2–3	Kasım	 2010	 tarihlerinde	Afganistan	Böl-

gesel Ekonomik İşbirliği Konferansı (RECCA) 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

3 KASIM 2010
•	 CHP	Genel	Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu,	Mer-

kez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı son-
rasında yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılığı’nın uyarıları doğrultusunda 
Kurul’un yeniden oluşturulduğunu, buna karşı 
parti içerisinden tepki gösterilmesinin anlam-
sız olduğunu belirterek, “Partideki korku im-
paratorluğunu yıktık, bundan sonra 

•	 Türkiye’deki	 korku	 imparatorluğunu	 yıkaca-
ğız. Halkımı seviyorum, gücümü halktan alı-
yorum” dedi. 

•	 Danıştay	8’nci	Ceza	Dairesi,	ilköğretimden	uy-
gulanan Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nın ka-
demeli olarak kaldırılmasına ilişkin Milli Eği-
tim Bakanlığı kararının yürütmesini durdurdu. 

•	 Basın	Konseyi,	Hürriyet	gazetesi	yazarı	Oktay	
Ekşi’nin yazdığı bir yazı nedeniyle uyarılmasını 
kararlaştırdı. 

•	 Başbakan	Erdoğan	3–4	Kasım	2010	tarihlerin-
de Kosova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

4 KASIM 2010
•	 Yargıtay	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 CHP’nin	

yeni MYK listesini onayladığını duyurdu. 
•	 NATO	Genel	Sekreteri	Anders	Fogh	Rasmus-

sen, NATO’nun Lizbon zirvesi öncesinde te-
maslarda bulunmak üzere Rusya’ya bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 

5 KASIM 2010
•	 CHP	 Genel	 Sekreteri	 Önder	 Sav	 görevinden	

alındı.
•	 Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu,	Yargıtay	 4’ncü	

Hukuk Dairesi’nin, Ergenekon soruştur-
ması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet 
Haberal’ın yargılamayı yürüten hâkimler hak-
kında yaptığı suç duyurusu üzerine verdiği taz-
minat ödenmesine ilişkin kararını onayladı. 

6 KASIM 2010
•	 Askeri	Yüksek	İdare	Mahkemesi	(AYİM),	Hak-

kari Çukurca’da mayın döşenmesi yoluyla 6 as-
kerin ölümüne sebebiyet nedeniyle Tuğgeneral 
Zeki Es’in tutuklanmasını kararlaştırdı. 06 Ka-
sım 2010: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül resmi temaslarda bulun-
mak üzere İngiltere’ye bir ziyaret gerçekleştir-
di. Gül ziyaretinde köklü düşünce kuruluşla-
rından Chatham House tarafından ‘Yılın Dev-
let Adamı’ ödülüne layık görüldü.

7 KASIM 2010
•	 Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	Kenan	Evren	

ve dönemin kuvvet komutanlarıyla ilgili yapı-
lan suç duyuruları üzerine başlattığı soruştur-
mada “görevsizlik” kararı verdi.

•	 Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 seçimle-
rin ardından aylardır hükümetin kurulamadı-
ğı ve parlamentonun toplanamadığı Irak’ta si-
yasi grupların temsilcileriyle görüştü.

•	 Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	Erbil’de	11	
Mart tarihinde hizmete giren Türk başkonso-
losluğunun resmi açılışını yaptı.

•	 Azerbaycan’da	genel	seçimler	yapıldı.

8 KASIM 2010
•	 CHP	ve	DSP’de	görev	yapmış	78	eski	milletve-

kili, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek kendisine ve 
yeni yönetime desteklerini açıkladı. 

•	 AB	Türkiye	ilerleme	raporu	açıklandı.

9 KASIM 2010
•	 CHP	 Genel	 Başkanı	 Kemal	 Kılıçdaroğlu’nun	

yeni MYK’ de görev vermediği eski genel sek-
reter Önder Sav, görevini Süheyl Batum’a dev-
retti.

•	 BDP	Grup	Başkanvekili	 Bengi	Yıldız,	 partisi-
nin Meclis grup toplantısında Kürtçe konuşma 
yaparak, KCK davasında Kürtçe’den ‘bilinme-
yen bir dil’ şeklinde söz edilmesine tepki gös-
terdi. Yıldız, bundan sonra TBMM’deki bütün 
grup toplantılarında açılış konuşmalarını Kürt-
çe yapacaklarını açıkladı.

•	 Türk	Dışişleri	 Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	 res-
mi temaslarda bulunmak üzere İtalya’yı ziyaret 
etti.

10 KASIM 2010
•	 Görevinden	 istifa	eden	Diyanet	 İşleri	Başkanı	

Ali Bardakoğlu’nun yerine Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Görmez’in atanmasına ilişkin karar 
Resmi Gazetede yayımlandı. 



675

•	 Türkiye, Avrupa Sanal Suçlarla Mücadele 
Sözleşmesi’ni Strasbourg’ta imzaladı.

11 KASIM 2010
•	 Merkez	bankası,	hızlı	kredi	genişlemesi	ve	uya-

rılan ithalat talebi kanalıyla cari dengede bo-
zulmaya yol açması ve finansal istikrara ilişkin 
risklerden dolayı gecelik borçlanma faizlerinin 
%5,75’ten %1,75’e indirilmesine karar verdi.

•	 Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	resmi	temaslar-
da bulunmak üzere Türkmenistan’a bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 

12 KASIM 2010
•	 BDP	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş,	

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde toplanan Parti-
sinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararla-
rını açıkladı. Demirtaş,”Aldığımız kararla, bun-
dan sonra yargılanan bütün BDP’liler; kolluk, 
gerek savcılık ve gerek mahkemelerde kendi 
ana dilini kullanacaklardır” dedi.

13 KASIM 2010
•	 Türkiye	ile	Güney	Kore	arasında	nükleer	ener-

ji santrali yapımı konusunda anlaşma sağlana-
madı.

•	 Seul’da	 gerçekleştirilen	 G-20	 Zirvesinde	 Baş-
bakan Erdoğan, ABD Baş-kanı Obama ile ikili 
görüşmede bulundu. Görüşmelerin gündemini 
füze kalkanı projesi oluşturdu.

19 KASIM 2010
•	 Portekiz’in	 başkenti	 Lizbon’da	 19–20	 Kasım	

2010 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zir-
vesinde NATO ülkeleri ile Rusya anlaştı. 

•	 NATO	 zirvesi	 Portekiz’in	 başkenti	 Lizbon’da		
19–20 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Zirvede ittifakın yeni konsepti kabul edildi.

22 KASIM 2010
•	 Milli	Güvenlik	Siyaset	Belgesi	yeniden	yazıldı.
•	 İçişleri	Bakanı	Beşir	Atalay	ve	Savunma	Baka-

nı Vecdi Gönül, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) 
Personel Kanunu 65’nci maddesine dayana-
rak, Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Tümge-
neral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah 
Gavremoğlu’nu açığa aldı. 

23 KASIM 2010
•	 Açığa	 alınan	 generaller	 yürütmeyi	 durdurma	

istemi ile Askeri İdare Mahkemesine başvurdu. 

24 KASIM 2010
•	 Başbakan	Recep Tayyip Erdoğan resmi temas-

larda bulunmak üzere 24–25 Kasım 2010 tarih-
lerinde Lübnan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

25 KASIM 2010
•	 6084	Sayılı	Avrupa	Konseyi	Çocukların	Cinsel	

Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleş-
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu-
na Dair Kanun, TBMM’de kabul edildi. 

•	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Cumhurbaşkanı	 Ab-
dullah Gül resmi temaslarda bulunmak üzere 
İsviçre’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

•	 Irak	Devlet	Başkanı	Celal	Talabani,	Başbakan	
Nuri El Maliki’yi yeni hükümeti kurmakla res-
men görevlendirdi. 

26 KASIM 2010
•	 MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli,	yaptığı	ya-

zılı açıklamada, 2 general ve 1 amiralin hükü-
met tarafından açığa alınmasının Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ni yıpratmaya yönelik bir girişim ol-
duğunu ileri sürdü. 

•	 Türkiye,	Suriye,	Ürdün	ve	Lübnan	arasında	Dı-
şişleri, Ulaştırma, Enerji ve Kültür ve Turizm 
Bakanları’nın katıldığı Yüksek Düzeyli Dörtlü 
İşbirliği Konseyi toplantısı yapıldı.

28 KASIM 2010
•	 Halkın	Sesi	Partisi’nin	Ankara’da	yapılan	1’nci	

olağan kongresinde, Numan Kurtulmuş genel 
başkanlığa seçildi.  

•	 Wikileaks,	 ABD	 Dışişleri	 Bakanlığı’na	 ait	
2004–2010 arası gizli yazışmaları yayınlamaya 
başladı.  

•	 ABD	Dışişleri	Bakanlığı’na	ait	2004–2010	arası	
gizli yazışmaların Wikileaks tarafından yayın-
lanmaya başlaması ile ortaya çıkan yazışmalar 
Türkiye-ABD ilişkilerinde sarsıntıya yol açtı.

29 KASIM 2010
•	 Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı	Taner	Yıldız,	

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev’in, 
Akkuyu Nükleer Santral inşaatıyla ilgili Rusya 
ile yapılan devletlerarası anlaşmaya onay verdi-
ğini açıkladı.

•	 Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	Davutoğlu,	 ABD’deki	
temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom 
Donilon ile Beyaz Sa-ray’da görüşmeler yaptı.

30 KASIM 2010
•	 Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	AGİT	Liderler	

Zirvesi’ne katılmak amacıyla Kazakistan’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 
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mali kural ve ekonomik düzen

Mali kurallar genel olarak gelir-gider, bütçe açıkları gibi ekonomik faktörlere orta ve uzun 
vadede hedefler ya da sınırlamalar getirerek sürdürülebilir bir maliye politikası oluşturul-
masını sağlıyor. Kısmen 1999 yılından beri ekonomide uygulanan Mali Kural, 2001 krizi-
nin ardından ekonomiyi yeniden yapılandırmak için genişletildi ve böylece 2008 küresel 
ekonomik krizinin Türkiye’de daha az yaşanmasında rol oynadı. Uygulamanın olumlu etki-
si nedeniyle Mali Kural, yasa tasarısı haline getirilerek 18 Haziran’da Meclis’te kabul edildi. 
Hâlihazırda Mali Kural uygulaması, Türkiye ekonomisinde güven ve istikrarı sağlama açı-
sından başarılı gözüküyor.

SETA ANALİZ

Türkiye’de Mali Kural: 
Olsaydı Ya Da Olacaksa

K
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Mali kurallar, geçen 20-25 yıllık süreçte artan bütçe açıklarını kapatmak ve 
uzun dönemde maliye politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 
uygulanan kurallar bütünüdür.

AHMET ŞENGÖNÜL & MEHMET SONGUR

ÖZET | Merkez Bankası’nın kamuyu fi-
nanse etmesi ve sürdürülemez borç dina-
mikleri, kamu sektöründe mali disiplin-
sizliğe (yüksek bütçe açıklarına) neden ol-
maktadır. Mali disiplinsizlik, özel sektö-
rün de üretimini etkilemektedir. Bu du-
rum, 2001 krizinin ortaya çıkmasının baş-
lıca nedeni olmuştur. Kriz sonrasında uy-
gulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Ge-
çiş Programı ve sonrasında 2002 Kasım 

seçimlerinde iktidara gelen AK Parti hü-
kümetinin istikrarlı ekonomi politikaları 
mali disiplinin sağlanmasında önemli rol 
oynamıştır. 
2007 yılında Amerikan konut piyasaların-
da oluşan finansal kriz, 2009 yılında de-
rinleşerek kısa sürede tüm dünyada etki-
sini göstermiştir. 2009 yılında dış ticaret-
te yaşanan olumsuzluklara ilaveten, özel-
likle çoğunluğu portföy yatırımları ve doğ-
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rudan yatırımlar şeklinde ekonomik bü-
yümeye katkıda bulunan yabancı serma-
yenin, çoğunlukla ABD piyasalarına akı-
şı Türkiye’de de ileride olası bir finansman 
ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bununla 
birlikte yaşanan süreçte büyüme hızının 
düşmesi ve bütçe açıklarının artma eğili-
mine girmesi de önemli mali sorunlar ola-
rak gündemde yerini almıştır.
Bununla beraber, küresel ekonomik kriz 
ile birlikte olası bir 2001 öncesi mali disip-
linsizlik ortamına sürüklenmesinin önüne 
geçmek, 2001 sonrasında uygulamaya ko-
nulan mali disiplin politikalarını yasal gü-
vence altına almak, orta ve uzun vadede 
maliye politikasında istikrarı sağlamak ve 
güveni arttırmak için mali kural tartışma-
ları başlamıştır. Mali Kural tanımsal ola-
rak, ekonominin siyasal iklimden etkilen-
meden, yasal çerçevelerle sınırları çizilmiş, 
maliye politikası çerçevesinde otokontrol 
mekanizması ile yönetilmesidir.
Bu çalışmanın temel amacı, son zamanlar-
da ülke gündeminde sıkça konuşulan Mali 
Kural’ın, teorik bir çerçeve içerisinde mali 
disiplinin sağlanması ve ekonomik istikra-
rın yakalanmasında ne derece etkin oldu-
ğunu iki yönlü (geçmişe ve geleceğe yöne-
lik) olarak analiz etmektir. Böylece geçmi-
şe yönelik analiz ile 2002’den bu yana zım-
nen de olsa uygulanan Mali Kural’ın eko-
nomideki etkisi ölçülürken, geleceğe yöne-
lik analiz ile Mali Kural’ın ekonomi üzerin-
deki olası etkileri ortaya konulacaktır.

Giriş
Maliye politikası aracılığı ile devletin eko-
nomiye müdahalesi, 1929 buhranı sonra-
sı ivme kazanan Keynesyen görüşü ile ik-
tisat literatürüne girmiştir. Ancak bu ma-
liye politikalarının 1970’lerde ortaya çı-
kan stagflasyon olgusunu çözememesi ne-
deni ile maliye politikalarının kullanılma-
sı tartışılır hale gelmiştir. Bunun en önem-
li nedeni ise uygulanan maliye politikaları-

nın ihtiyari olmasıdır. Bununla birlikte son 
20- 25 yılda maliye politikalarının uygu-
lanmasında ihtiyariliğin mi yoksa mali ku-
ralların mı daha etkili olabileceği üzerin-
de yoğunlaşılmıştır. Özellikle maliye poli-
tikalarındaki ihtiyariliğin uygulanmasının 
olumsuz sonuçlar doğurması, yani önem-
li konjonktürel dalgalanmalar yaşanmış 
olması ve ekonomik istikrarsızlığın ger-
çekleşmesi bağlamında bu tarz politikala-
ra olan ilgi azalırken mali kurallara yönel-
me başlamıştır.
Mali kurallar, geçen 20-25 yıllık süreçte ar-
tan bütçe açıklarını kapatmak ve uzun dö-
nemde maliye politikalarının sürdürüle-
bilirliğini sağlamak amacı ile uygulanan 
kurallar bütünüdür. Mali kuralların dün-
ya genelinde kamu mali yönetiminde hız-
la yer etmesinde, özellikle 1980’li yılların 
sonlarına doğru yaşanan krizler ve sürdü-
rülemez hale gelen kamu borç dinamiği et-
kili olmuştur.
Türkiye’de zımnen de olsa sayısal mali ku-
ral uygulamaları, 1999–2008 arası dönem-
de IMF ile yürütülen üç stand-by antlaş-
masında da önemli bir yer tutmuştur. Bu-
nunla birlikte, iç hukukumuzda mali ku-
ral uygulamalarına örnek olarak, beledi-
yelerin borçlanma, borç stoku ve perso-
nel harcamalarına ilişkin kanunla belirle-
nen tavanlar verilebilir. Ayrıca 2000’li yıl-
ların başında BDDK ve TMSF, özellikle fi-
nansal kesimde kural koyucu rol üstlene-
rek, finansal piyasaların düzenlenmesin-
de önemli rol oynamışlardır. Bununla bir-
likte 2007 yılında ABD mali piyasalarında 
gündeme gelen ve daha sonra 2008 yılın-
da da tüm dünyada etkisini gösteren küre-
sel mali kriz, ekonomide olası risklere kar-
şı çıpa olması için mali kural kavramı gün-
deme gelmiştir.

Dünyada ve Yükselen Piyasalarda 
Mali Kuralı Uygulayan Ülkeler 
1990’lı yılların başlarından itibaren birçok 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, birbirin-
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den bazı farklılıklar arz eden çeşitli maliye 
politikası kuralları uygulamaya başlamış-
tır (Günaydın ve Eser, 2009).13 Mali Ku-
ralların uygulanmaya başlanması ile birlik-
te 1990 yılında, mali kuralı uygulayan ülke 
sayısı 7 iken, bu sayı 2009 yılı sonunda 90’a 
yükselmiştir (Kesik ve Bayar, 2010).14 Gü-
nümüzde uygulanmakta olan mali kural 
politikaları, hem planlama hem de uygu-
lama açısından oldukça çeşitlidir. Anglo-
Sakson ülkeleri (Avustralya, Kanada, Yeni 
Zelanda ve İngiltere) uygulamada yoğun-
laşırken, Avrupa Kıtası ve yükselen piyasa 
ekonomileri (Arjantin, Brezilya, Kolombi-
ya, Peru, Hindistan gibi) genellikle sayısal 
değerlere (hedefler ve limitler) daha fazla 
yoğunlaşmışlardır (Kopits, 2001).
Mali kuralların düzenlenme yöntemleri de 
ülkelerin yapılarına göre farklılık göster-
mektedir. Anayasa, yasalar, çeşitli hukuki 
düzenlemeler, siyasi irade beyanları veya 
uluslararası anlaşmalar, mali kurallar için 
yasal zemin oluşturmaktadır. ABD, İsviçre, 
Almanya ve Polonya’da uygulanan kurallar 
anayasal bir zorunluluk gerektirirken, İn-
giltere, Yeni Zelanda, İspanya, İsveç ve Ka-
nada gibi bazı Latin Amerika ülkelerinde 
yasal düzenlemeler, uygulama için yeterli 
olabilmektedir. Avrupa Birliği’nde ise üye 
ülkeler Maastricht Kriterlerine ve İstikrar 
ve Büyüme Paktı gibi Uluslararası anlaş-
ma kurallarına uymakla yükümlüdürler. 
Japonya’da hükümet kararı, Norveç’te Mali 
İstikrar Tüzüğü, Hollanda ve Endonezya’da 
siyasi karar ve rehberler, mali kuralların 
uygulanmasını sağlayan düzenlemelerdir 
(Kesik ve Bayar, 2010).
Avrupa Birliği’nde mali kurallar, Avrupa 
Parasal Birliği kapsamında Maastricht Kri-
terleri çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu-
rada Maastricht Kriterleri ile ülkelerin bir-
çok mali uygulamaları belirli sayısal hedef-
ler ve limitlerle sınırlandırılmıştır. Maast-
richt Kriterleri’nin yanı sıra, her bir Avru-
pa Birliği ülkesinde en az bir mali kural uy-
gulaması ve politikası yapılmaktadır.

Türkiye gibi yükselen piyasa ülkelerin-
den bazılarında gerçekleştirilen mali ku-
ral uygulamalarına bakıldığında, örneğin 
Arjantin’de, 1990’lı yılların başından iti-
baren kamu maliyesi alanında birçok ya-
pısal reform gerçekleştirilmiştir. 1993 yı-
lında Kamu Mali Yönetimi Kanunu yürür-
lüğe girmiş, kamu mali yönetimine ilişkin 
olarak sayısal mali kurallar belirlenmemiş, 
fakat mali disiplinin sağlanması hususun-
da Maliye Bakanlığı, bazı yetkilerle dona-
tılmıştır. 1998 yılında Mali Konvertibilite 
Kanunu ile ilk defa sayısal kurallar uygu-
lanılabilir hale gelmiştir. Ayrıca konjonk-
türel dalgalanmaların kamu maliyesi üze-
rindeki etkilerini azaltabilmek amacı ile 
Mali İstikrar Fonu oluşturulmuştur. Ancak 
söz konusu kanun uygulamada pek başa-
rılı olamamıştır. Bunun en önemli nedeni 
ise 1997 Asya Krizi ve ardından gelen 1998 
Brezilya devalüasyonudur. Sonraki süreç-
te, Arjantin ciddi bir daralma yaşamıştır. 
2002’deki moratoryum ilanı ile kamu borç-
larının yeniden yapılandırılması ile birlik-
te 2004’te artan büyüme sürecine giren 
Arjantin’de, yeni mali kurallar tartışılmaya 

m a l i  k u ra l  v e  e ko n o m i k  d ü z e n
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başlanmış ve bu çerçevede Mali Sorumlu-
luk Kanunu çıkartılmıştır. Söz konusu Ka-
nun çerçevesinde, faiz dışı harcama artışı 
GSYH büyüme oranıyla sınırlandırılmış, 
bütçe açığına ilişkin GSYH’ya oran olarak 
bir tavan belirlenmiştir (Kaya, 2009).

Sonuç ve Öneriler
2008 yılında ABD konut piyasalarında ya-
şanan bozulma ile birlikte gelen küresel 
mali kriz, Türkiye’yi de etkilemiş ve 2002 
yılından 2007 yılına kadar istikrarlı bir bi-
çimde büyüme gösteren ekonomide, kısmi 
aksaklıklar yaşanmaya başlanmıştır. Özel-
likle bu yıllarda mali disiplin sağlanmaya 
başlanmasına rağmen, krizin etkisi ile mali 
disiplinin sağlanmasına yönelik uygula-
nacak politikaların kanunlar çerçevesin-
de belli yaptırımlara dayandırılmasını ön-
gören mali kural kavramı ülke gündemine 
gelmiştir.
Son kriz ortamına gelinceye kadar yukarı-
da da verilen istatistikî verilere bakıldığın-
da bütçe açıklarının %1’lerin altına düştü-
ğü ve büyüme oranlarının da yüksek se-
viyelerde olduğu aşikardır. Bu bağlamda 
mali kuralın yasalaşmaması, ülkenin son 
yıllardaki deneyimleri doğrultusunda pek 
önemli olmamakla birlikte; mali kuralın 
yasalaşması, bütçeden yapılacak harcama-
ların bir anlamda yasalar tarafından denet-
lenebilmesi olanağını sağlayacaktır. Bu ne-
denle, mali kuralın kısa dönemli bir poli-

tika olmadığı, uzun dönemde ülke ekono-
misinde etkin olacağı göz önüne alındı-
ğında, hükümetler değişse bile, mali disip-
linden taviz verilmemesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır.
Tüm yukarıdaki durumlar göz ardı edile-
rek yapılan bu çalışmada, Türkiye için dü-
şünülen mali kural uygulamasına ilişkin 
iki farklı analiz gerçekleştirilmiştir. Birin-
ci olarak geçmişe yönelik, yani 2002 – 2010 
dönemini mali kural formülü ekseninde 
değerlendirerek yapılan analiz sonucun-
da, mali kuraldan ziyade ekonomik büyü-
menin yüksek oranlarda seyrettiği dönem-
lerde bütçe açıklarının düştüğü, ekono-
mik büyümenin yavaşladığı dönemlerde 
ise bütçe açıklarının yükseldiği gözlemlen-
miştir. Ele alınan dönemde, mali kural ile 
hesaplanan, olması gereken bütçe dengesi 
açığının GSYİH’ya oranı rakamları ile ger-
çekleşen bütçe dengesi açığının GSYİH’ya 
oranı arasındaki fark, özellikle 2001 kri-
zi sonrası, yani 2002, 2003 ve 2004 yılla-
rında yüksek olurken, bu farklılığın daha 
sonraki dönemlerde azalmaya başladığı, 
ancak 2008 ve 2009’da küresel mali krizin 
etkisi ile tekrar yükselme eğilimine girdi-
ği görülmüştür. Bu bağlamda, birinci ola-
rak, kriz dönemlerinde artan, istikrar dö-
nemlerinde azalan bütçe açığı yerine, eko-
nomik yapı göz önüne konularak oluştu-
rulan kurallara dayalı, yaptırım gücü olan 
ve en önemlisi yasaları arkasına alan mali-
ye politikaları oluşturmanın daha verimli 
olacağı ortadadır. Ancak burada en önemli 
soru yaptırım gücünün ne olacağı ve kime 
uygulanacağıdır.
Diğer taraftan, orta vadeli program bağla-
mında belirlenen GSYİH büyüme hedefle-
ri gözetilerek yapılan geleceğe yönelik mali 
kural uygulamaları analizinde, 2010–2013 
yıllarında GSYİH’daki 2011 yılından itiba-
ren kademeli artış, bütçe dengesi açıkların-
da azalmayı da beraberinde getirmektedir. 
Bu bağlamda, diğer şartların sabit kaldığı 
varsayımı altında, yine burada da ekono-

Türkiye’nin geçmiş bütçe poli-
tikaları uygulamalarına bakıl-
dığında, bütçe dengesi ile borç 
stoku arasındaki ilişki şeffaf ve 
denetlenebilir olmalı ve belki de 
en önemlisi, tutarlı bir biçimde 
kurulmalıdır.”

“  
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mik istikrarın bütçe açıklarında bir azal-
mayı meydana getirdiği söylenebilir. Ana-
lizin 2014 ve 2015 yıllarına yönelik yapılan 
kısmında ise, öncelikle bütçe dengesi açı-
ğının GSYİH’ya oranına ilişkin Mali Kural 
Kanun Tasarısı’nda belirlenen hedefe ulaş-
mak için, ne kadar bir büyümenin gerçek-
leşeceği, 2015 yılında ise denk bütçe varsa-
yımından yola çıkarak, ne kadarlık bir bü-
yüme gerektiği, diğer şartların sabit kalma-
sı varsayımı altında hesaplanmıştır. Bura-
da elde edilen büyüme rakamları, ulaşıla-
mayacak rakamlar olmayıp, 2011- 2013 
döneminde hedeflenen rakamlara ulaşıl-
ması imkansız değildir. 
Yapılan iki analizde de mali disiplinin sağ-
lanması adına kuralların önemli oldu-
ğu sonucuna varılmakta, yalnız bu kural-
lar yerine getirilmediğinde, karar uygula-
yıcılara uygulanacak yaptırımın niteliğinin 
önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle ku-
ralları yerine getirecek ve hükümetler üze-
rinde baskı oluşturacak yaptırımları, yasal 
çerçevede ele almak daha doğru olacak-
tır. Fakat Türkiye’de yasa yapma zorluğu ve 
yasa yapıldıktan sonra gerekli olsa dahi ya-
sanın değiştirilememesi, ayrı bir risk unsu-
ru oluşturmaktadır.
Öte yandan Türkiye’nin geçmiş bütçe poli-
tikaları uygulamalarına bakıldığında, büt-
çe dengesi ile borç stoku arasındaki ilişki 
şeffaf ve denetlenebilir olmalı ve belki de 
en önemlisi, tutarlı bir biçimde kurulma-
lıdır. Böylece, 2001 krizinde etkin rol oy-
nayan mali disiplinsizlik ve sürdürülemez 
borç dinamiği sorunları ile karşı karşıya 
kalma ihtimali oldukça zayıf olacaktır. 
Bunun yanında ortaya konan mali kural 
formülünün işlevini yerine getirmesinin 
en önemli koşullarından biri, gerekli tek-
nik ve kurumsal alt yapı yetersizliğinin gi-
derilmesidir. Bu çerçevede, teknik ve ku-
rumsal altyapı yetersizliği giderilmeden 
ortaya konan mali kural, etkisiz olacaktır. 

Bu nedenle, mali kuralın etkin olabilme-
si için, kamu maliyesinde etkinliği arttıra-
cak önlemler, bir an önce alınmalıdır. Bu 
amaçla, vergi denetimi sağlanmalı, kayıt 
dışı ekonomi ile mücadele edilmeli, mali 
kuralla ilgili gerekli veriler sağlıklı ve gü-
venilir biçimde toplumun her kesimi ta-
rafından ulaşılabilir hale getirilmelidir. Bu 
bağlamda, sadece bir formüle indirgenmiş 
mali kural yetersiz olmakla birlikte, gerek-
li teknik ve kurumsal altyapı oluşturuldu-
ğunda, devlet önüne daha rahat bakabile-
cek ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak 
için etkili çalışabilecektir.
Öte yandan Türkiye’nin geçmiş bütçe poli-
tikaları uygulamalarına bakıldığında, büt-
çe dengesi ile borç stoku arasındaki ilişki 
şeffaf ve denetlenebilir olmalı ve belki de 
en önemlisi, tutarlı bir biçimde kurulma-
lıdır. Böylece, 2001 krizinde etkin rol oy-
nayan mali disiplinsizlik ve sürdürülemez 
borç dinamiği sorunları ile karşı karşıya 
kalma ihtimali oldukça zayıf olacaktır.
Tüm bunların yanında mali kural, iç eko-
nomideki sorunlardan etkilenebileceği ka-
dar, dışsal şoklarla da karşı karşıya kalabi-
lir. Bu noktada mali kural istikrar dönem-
lerinde (ör: 2002- 2007) en etkin bir biçim-
de uygulanarak, eşik büyüme oranı olan 
%5’in üzerinde yakalanan büyüme orta-
mında mali kuralın söylediği tasarruf mik-
tarları elde edilmelidir. Yani mali kuralın, 
dışsal sok karşısında yetersiz kalmasını ön-
lemek ve dışsal şokların etkilerini azaltmak 
için, istikrar dönemlerinde yüksek oran-
larda büyüme rakamları yakalanmalıdır.
Son olarak, mali kuralın yasalaşması ve 
uygulamaya konulması, tek başına sürdü-
rülebilir bir kamu maliyesinin sağlanması 
açısından yeterli olmamakla birlikte, kamu 
maliyesine ilişkin yapısal reformlara de-
vam edilmesi, Türkiye’de zımnen de olsa, 
mali kuralların etkin bir biçimde uygula-
nabilme gücünü arttıracaktır 
Analizin tam metni için www.setav.org
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ABSTRACT | The ongoing debate on 
Turkey’s so-called axis shift could well 
be analyzed through a foreign trade per-
spective. Therefore, our analysis will dis-
cuss Turkey’s changing direction, if any, 
in terms of its trade orientation, i.e. trad-
ing partners, relative trade shares and 
changes in import-export volumes, and 
domestic structural changes in trading 
goods with regards to the global shifts in 
world trade. Foreign trade by itself does 
not possess full explanatory power in de-

SETA POLICY REPORT

Whither Axis Shift: 
A Perspective From 
Turkey’s Foreign Trade
The multi-dimensional approach with a theoretical background re-defining 
the country’s position as central rather than peripheral or acting as a bridge 
brought Turkey forward to a new era.

MEHMET BABACAN

fining country-wide, regional or global 
economic orientation while internation-
al investments and financial movements 
have equally significant importance in 
that regard. Still, it accounts for an im-
portant portion of defining a country’s 
economic performance and orientation. 
Whether measured by total trade volume 
or exports only, the role of foreign trade 
in growth is evident for many countries. 
Changing patterns or direction in Tur-
key’s exports and imports could there-
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Development Party’s (AK Party) term 
depict the new face of Turkey’s foreign 
trade policy clearly. All in all, the report 
argues that Turkey’s trade partners are 
subject to change as the whole global 
economy shifts, i.e. to the East.
In the first section, a brief introduction 
to modern Turkey’s foreign trade in a 
historical perspective will be provided. 
The second section will analyze the 
changing structure in the country’s for-
eign policy with special reference to for-
eign trade in the last decade, particularly 
during the AK Party’s ruling term (2002-
2010), regarding the aforementioned di-
mensions. Third section will discuss the 
scope of regional and worldwide changes 
in trade patterns and analyze the recent 
shift in Turkey’s trade orientation under 
the light of Asian economic and political 
rise in early 21st century.

Introduction
Turkish economy has gone under variety 
of analyses, based on different perspec-
tives. Depending on the analytical tools 
employed however, the scope of and the 
inferences from the analyses change dra-

fore serve as a well-qualified parameter 
in order to assess the so-called shift in 
the country’s orientation. With that re-
gards, a more competitive and stronger 
industrial sector along with an increas-
ingly effective commercial service sector 
indicate an upgrade in the foreign trade 
structure of countries. A more diversi-
fied trading pattern both in terms of 
goods and destinations is also elusive for 
an open economy.
For Turkey, in particular, the strength 
of the export sector is observed to gain 
much from the increasing efficiency in 
the modes of production as well as di-
versified trade zones and countries with-
in the last decade while still bearing the 
prolonged structural problems inherited 
from the early Republican era. Structural 
issues such as import dependency in 
intermediate goods or lack of quality of 
labor in key sectors due to the deficien-
cies in human capital will not take the 
center stage as the key point highlighted 
in this study is that Turkey has adapted 
a new multi-dimensional approach in 
foreign trade while remaining within 
the boundaries of the global paradigm in 
post-Washington consensus period.
The report underlines the fact that Turk-
ish trade sector has maintained its long-
standing direction towards the major 
European Union (EU) member countries 
with only minor setbacks while new di-
mensions in bilateral trade have emerged 
not only due to the changing foreign pol-
icy considerations in Turkey but also the 
turn of the tide in global economy within 
the last decade. Several indicators such 
as the worldwide expansion of Turkish 
Airlines operations or the visa-free travel 
to numerous countries which have con-
nected new Turkish business elite to the 
rest of the world under the Justice and 
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matically. This study aims at building its 
arguments on the changing structure of 
Turkey’s foreign trade while pointing out 
the structural continuities since the early 
Republican era at first. Rather than pro-
viding a complete historical perspective 
here, a brief introduction to the history 
of modern Turkey’s trial with foreign 
trade finds itself a place for the sake of 
the analysis. Each decade since the proc-
lamation of the Republic will be subject 
to a quick review with regards to the for-
eign trade perspective and performance 
of the “state” in general rather than the 
“businessmen” in particular.
In the period of 1923 to 1930, Turk-
ish foreign trade ran considerable defi-
cits except 1930. Foreign trade in 1923 
was around 36 million US Dollars, for 
instance, while it recorded a surplus of 
nearly 2 million US Dollars. The ba-
sic components of the export items in 
that decade were agricultural products 
as expected, which constituted some 
86 percent of the total. The structure of 
Turkey’s foreign trade in terms of export 
destinations however was considerably 
similar to that of 2000s as the main trad-
ing partners were UK, Italy, France, Ger-
many and the US. For the most of 1930s 
and 1940s however, Turkey could be as-
sessed as a closed economy (almost an 
autarky regime), partly due to domestic 
dynamics such as the rise of “etatism”, 
or state capitalism and partly due to the 
global depression, followed by the Sec-
ond World War. For the last decade in 
the first half of 20th century, Turkey had 
a significant inward orientation in terms 
of foreign trade as the efforts for domes-
tic industrialization gained momentum. 
Despite the heavily subsidized industrial 
infrastructure however, Turkish export 
sector did not show much of develop-
ment under the rule of Republican Peo-

ples’ Party (CHP), or “the founder” of 
the Republic by their definition.
With the CHP’s defeat in 1950 general 
elections, the Democrat Party (DP) be-
gan a new era of raid liberalization in 
many aspects, including foreign trade. In 
the early decade (1950-52), 65 percent of 
the import goods were gradually allowed 
though efforts came to a dead end due 
to shortage of foreign exchange. Tem-
porary shocks in the agricultural sec-
tor added up to the ongoing difficulties 
regarding Turkish exports such as the 
fixed exchange rate and strong subsidy 
policies in the last couple years of the de-
cade. Turkish exports declined from 345 
million US Dollars in 1957, down to 247 
million US Dollars in 1958. Again, some 
70 percent of the export revenue was 
from agricultural products within the 
decade. Followed by the military coup 
of 1960, Turkey’s export sector was once 
again hit in the 1960s while the same 
period witnessed the rise of “planned 
development” via five-year develop-
ment plans. Import substitution was the 
touchstone in industrialization strategy. 
Export volumes surpassed the five-year 
development goals in that decade al-
though the structure of Turkey’s export 
sector almost remained unchanged or 
even deteriorated. During the period of 
1960-1970, agricultural products made 
some 80 percent of the total export rev-
enue. 1970s however marked an era of 
foreign exchange shocks, oil crisis, dete-
riorating fiscal balances and increasing 
total debt stock for the country. In that 
period however, the export share of in-
dustrial products surged to 27 percent 
despite the continuing weight of agricul-
tural sector in the export sector.
Until the early 80s therefore, one could 
easily claim that Turkey’s export sec-
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tor has under-developed, compared to 
the Western and Eastern rivals such as 
Italy, Greece and South Korea. In short, 
since the early 1930s, like in many Latin 
American and Asian economies, a domi-
nant public sector along with a market-
enemy ideology of ‘etatism’, Turkey re-
mained a relatively closed economy until 
1950s. 1960s and 1970s witnessed two 
decades of back and forth with an im-
port substitution based industrialization 
strategy which aimed at establishing ba-
sic industrial sectors such as chemicals, 
metals, automotive and durable goods 
with limited foreign participation.
A new wave of outward oriented eco-
nomic move came in 1980s however, led 
by the former president Turgut Ozal’s 
Motherland (Anavatan- ANAP) Party 
which ruled for the most of the decade. 
Following the Washington consensus in 
late 1970s, Turkey witnessed significant 
reforms in opening up its economy to 
international markets as well. Import 
substitution policy was abandoned and 
the new “export-oriented” industrializa-
tion policy was adapted. Early attempts 
to promote exports, such as formation 
of Foreign Trade Capital Companies 
were partly successful due to the lack of 
adequate monitoring mechanisms. Still 
however, Turkey’s new outward-looking 
business elite emerged during the de-
cade which could be argued as consti-
tuting the grassroots of current stars of 
emerging exporters. Trade liberalization 
was followed by financial liberalization 
which brought the country closer to 
the EU markets and marked 1987 as the 
key date for Turkey’s application for full 
membership to the then European Com-
munity (EC). Accompanied by favor-
able global conditions for the emerging 
economies, Turkey’s exports totaled 12.9 
billion US Dollars in 1990, dramatically 

higher than 2.3 billion US Dollars of 
1979. The share of industrial goods in to-
tal export volume also surged incredibly, 
reaching at 80 percent by 1990.
An important bracket for the period 
could well be the argument that Tur-
key’s relations with the Arab world laid 
its foundations under the rule of Ozal’s 
Anavatan. “One of the reflections of this 
new interest was an increasing number 
of Arab students studying in Turkey as 
well as booming tourism and trade be-
tween Turkey and the Arab world.”3 For 
the mid-1990s and early 2000s however, 
country’s financial and fiscal fragility, 
paired by political instability led an in-
ward contraction, or rather autism in the 
ruling elites’ focus on every dimension, 
including foreign policy and therefore 
trade. With the political instability in 
place for almost a decade, Turkey had 
a period of poor economy management 
which resulted in the republican history’s 
most severe financial crisis in 2001. Dur-
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ing that decade, first three years which 
ended with the Stability Pack of 1994, 
exports witnessed a nominal increase of 
only 18 percent. In 1995, Turkey became 
a member of the World Trade Organiza-
tion and the Customs Union with the 
EU. Turkish exports continued to por-
trait a sluggish performance in the sec-
ond half of 1990s, partly due to the South 
East Asian crisis.
End of the decade and early 2000s were 
drastically destructive due to the massive 
earthquake in 1999 and the banking cri-
sis of 2000-1. By the year 2000, Turkey’s 
total export volume reached around 27.8 
billion US Dollars while the composition 
of exports was in favor of manufacturing 
goods by far with a share of 91.2 percent. 
Organization for Economic Co-opera-
tion and Development (OECD) coun-
tries in that year were the leading export 
markets with a share of 68.4 percent as 
the share of EU members exceeded 52 
percent of the total export volume. In 
2001, Turkey was badly hit by its worst 
financial crisis which was coupled with 
the significant shrink by 4.1 percent in 
total world merchandise exports. Thanks 
to the dramatic devaluation in the ex-
change rate and the compensation of 
the dramatic output losses incurred in 
1999 and 2000 however, Turkish exports 
surged by 12.8 percent, reaching at 31.3 
billion US Dollars in 2001.

The period of 2002-2008 under the AK 
Party rule marked yet another break-
through in terms of Turkey’s foreign policy 
as well as trade orientation. The multi-
dimensional approach with a theoreti-
cal background re-defining the country’s 
position as central rather than peripheral 
or acting as a bridge brought Turkey for-
ward to a new era. The sharp rebound in 
Turkey’s export performance manifested 
itself in the continuous surge in total ex-
port volume which reached at 36 billion 
US Dollars in 2002; around 47.3 billion US 
Dollars in 2003; 63.2 billion US Dollars in 
2004; 73.5 billion US Dollars; and 85.5 bil-
lion US Dollars by 2006. During the period 
of 2004-2006, government undertook the 
Exports Strategic Plan which was a road-
map for Turkey’s new export orientation as 
well as rising targets. The Plan targeted a 
total export volume of 75 billion US Dol-
lars by the end of 2006 while it was exceed-
ed by more than 10 billion. Turkey ranked 
22nd in terms of exports during the period 
of 2004-2006, compared to its previous 
position at 25th in 2002, according to the 
World Trade Organization statistics.
Exports witnessed robust growth rates, 
by 25.3 percent in 2007 and 23.1 per-
cent in 2008. Total volume therefore 
reached at 107.2 billion US Dollars and 
132 billion US Dollars in 2007 and 2008, 
consecutively. The share of industrial 
sector in exports was 115.2 billion US 
Dollars as of 2008. It was still the EU-
27 countries by far that constituted the 
main export destination for Turkey in 
2008 as the exports to the EU members 
reached at 63.4 billion US Dollars, with 
an increase of 4.9 percent and a share of 
48 percent out of the total. Due to the 
global financial crisis erupted in 2008 
however, Turkey’s main export markets 
as well as the world economy as a whole 

The multi-dimensional approach 
with a theoretical background re-
defining the country’s position as 
central rather than peripheral or 
acting as a bridge brought Tur-
key forward to a new era.”

“  
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were negatively affected so total export 
volume decreased by a significant 22.6 
percent, down to 102.1 billion US Dol-
lars in 2009, as shown in Figure 1 below. 
It was still above the previously targeted 
98.5 billion, envisioned by the Mid-
term Economic Program (2010- 2012). 
Exports to the EU-27 countries faced a 
sharp decline of 25.8 percent in 2009, 
reaching at 47 billion US Dollars. Two 
significant developments emerged with-
in the second half of the decade howev-
er. Turkey’s exports to the Middle East-
ern –especially to the Gulf Cooperation 
Council (GCC) - and African countries 
witnessed dramatic increases. The share 
of African economies in Turkey’s exports 
for instance witnessed a strong increase 
of 12.3 percent, reaching at 10.2 billion 
US Dollars in 2009, where trade volume 
in almost all main export destinations 
fell drastically.

Conclusion
Turkey is emerging as a pivotal state 
with its vibrant economy and increas-
ingly stable domestic political scene in 
the first decade of the 21st century. The 
present report provides an intuitive 
while descriptive understanding to the 
evolving nature of and the debates hov-
ering around Turkey’s new foreign policy 
structure through foreign trade perspec-
tive over the period of 2002-2010. A de-
tailed and careful analysis reveals that 
the so-called ‘axis shift’ debate becomes 
obsolete once the factual indicators are 
put forward in the economic sphere. 
From the number of flights to overseas 
to the mutual visa-exemption agree-
ments and the cross-border commercial 
ties; all indicators related to Turkey’s 
changing trade environment are subject 

to an attentive survey in order to have a 
healthier apprehension over the issue.
Turkey’s recent comparative orientation 
towards East does not only stem from 
its own policy choices but also reflects 
an indispensible necessity due to the 
evolving nature of the world political 
and economic makeup. Therefore, this 
analysis puts forward the argument that 
Turkey does not fit into an ‘axis shift’ de-
bate while the term that would best coin 
the recent developments might be an ‘ex-
pansionary axis’ or a new ‘axis creation’, 
if not much assertive. The ongoing trend 
in Turkey’s recent foreign policy and 
therefore foreign trade rapprochement 
seems to have entered into a new phase 
that would be irreversible, provided the 
current global trends prevail in the me-
dium and long-terms.
Since the current trade deficit is unsus-
tainable in the long-run, Turkey’s recent-
ly discovered trade relations which usu-
ally yield trade surpluses are of crucial 
importance for a balanced path for for-
eign trade. Such a structural break would 
only have long-term positive contribu-
tion to the aggregate economy. As long 
as Turkey’s engagement with the Euro-
pean markets on economic grounds and 
the EU on the political, the current level 
of bilateral trade with the EU-27 club 
will get closer to reach its full potential 
as its contribution to Turkey’s economic 
growth. The relatively less-utilized mar-
kets however provide a broad set of op-
portunities in terms of its ‘value-added’ 
in foreign trade. Given the lack of proper 
setting in its trade with the EU and the 
current imbalances in bilateral trade 
with countries such as China, Turkey’s 
elusive quest for new trade partners and 
regions is indispensable 

Policy Reportun tam metni için www.setav.org
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kosova: balkanların en genç ülkesi

Başbakan Erdoğan, 2008’de bağımsızlığını kazanan Kosova’ya ilk resmi ziyaretini 3 
Kasım’da gerçekleştirdi. Erdoğan, ziyaretinde bağımsızlık öncesi olduğu gibi sonrasın-
da da Kosova’ya her türlü katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. 11 Temmuz’da 
Uluslararası Adalet Divanı’nın tavsiye kararı ile bağımsızlığını meşrulaştıran Kosova, hâlâ 
pek çok ülke tarafından tanınmayı bekliyor. Ülkeler, resmî bakımdan olmasa da Kosova’nın 
bağımsızlığını tanımadan önce Sırbistan ile uzlaşma ihtiyacı hissediyor. Türkiye ise yapı-
cı dış politikasıyla Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkileri güçlendirme potansiyeli taşıyor.

SETA POLICY BRIEF

Kosovo and Turkey: 
What Lies Ahead? 
Kosovo’s political puzzle has two pieces. First, there is the quest for inde-
pendence. Second, there is the recognition by the international community of 
Kosovo’s declaration of independence.

DOĞA ULAŞ ERALP

Introduction 
When the International Court of Jus-
tice (ICJ) gave its advisory opinion and 
affirmed the legality of the Republic of 
Kosovo’s declaration of independence on 
22 July 2010, Kosovo’s supporters in the 
international community expected an in-
crease in the number of States recognizing 
its independence. This has yet to happen. It 
is an unspoken truth that Kosovo needs a 
compromise with Serbia to receive interna-

tional recognition. In the immediate future 
such a compromise seems out of reach. 
The upcoming talks between Belgrade and 
Pristina that would be mediated by the 
good offices of the European Union are ex-
pected to formulate a compromise. Turkey 
should continue to maintain friendly rela-
tions with both countries by enhancing its 
role as a facilitator between the two coun-
tries. Moreover, Turkey can contribute to 
bridging relations between Belgrade and 

K
as

ım
 2

01
0



689

Pristina by identifying ways of cooperation 
on technical issues concerning the living 
standards of all Kosovar citizens without 
getting entangled on the issue of recogni-
tion. Turkey can play a complimentary and 
even crucial role that could actually ease 
the task of the EU.

Turkey’s Support for Kosovo 
Kosovo’s political puzzle has two pieces. 
First, there is the quest for independence. 
Second, there is the recognition by the in-
ternational community of Kosovo’s decla-
ration of independence. The first piece of 
the political puzzle found its place when 
Kosovo declared its independence in Feb-
ruary 2008. The second piece of the puzzle 
for Kosovo is to secure recognition from 
as many actors in the international com-
munity as possible. Only via recognitions 
Kosovo can become a full fledge partici-

pant and take on an active role in interna-
tional bodies.
From the outset, Turkey’s support for 
Kosovo’s independence was very clear and 
strong. Turkey supported Kosovo’s inde-
pendence for a number of reasons. The 
Turkish government’s position was that to 
achieve lasting peace in the Western Bal-
kans the final status of Kosovo needed to 
be resolved through independence. In ad-
dition, Turkey recognized that the Kosovar 
Albanian leadership could not simultane-
ously and effectively implement the state 
building reforms requested by the inter-
national community while the process 
remained open-ended and there was no 
clear final status deadline.
This ambiguity only led to further ten-
sions, as the riots of March 2004 proved. 
The recognition of a breakaway state by 
the Turkish government can be viewed as 
a controversial decision because of Tur-
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key’s own Kurdish problem. Neverthe-
less, it was a logical if not a brave decision. 
Turkey argues that Kosovo’s declaration of 
independence is a unique case and it is the 
optimal solution for regional peace in the 
Western Balkans. The overarching goal 
of Turkish foreign policy in the Western 
Balkans is to ensure conditions for sustain-
able peace and development. Therefore, 
it is not paradoxical for Turkish foreign 
policy to defend the territorial integrity of 
Bosnia-Herzegovina while supporting the 
right of self-determination of Kosovar Al-
banians from Belgrade. Both policies serve 
to maintain peace and assert Turkey’s pres-
ence in the region.
The newly forming European External 
Action Service and Baroness Catherine 
Ashton, who is both the EU High Repre-
sentative for Foreign Affairs and Security 
Policy and the Vice President of the Euro-
pean Commission, need a success story. 
The mediated talks between Belgrade 
and Pristina could provide such an op-
portunity. However, there are a remaining 
five EU member states who do not want 
to recognize Kosovo’s independence. As 
a consequence, the European Union has 
no official position towards Kosovo’s sta-
tus, aside from an occasional statement of 
support of a ‘European future’ for Kosovo. 
This is an immediate challenge for HR 
Ashton, as she will struggle to formulate 
a common EU position in its capacity as 
mediator. Turkey’s position is very clear. 
Turkey’s optimal position in the medi-
ated talks would be to provide support for 
the EU on the issue of recognition. But it 
should not engage directly on the issue of 
recognition any further than to provide its 
good offices. Turkey can easily play a much 
more active role on technical issues such as 
customs, trade, communications, electric-
ity, and transportation by providing know-
how and technical expertise. Turkey can 

also play a facilitator’s role in seeking cre-
ative options on collaboration between the 
parties. The United States, which is mainly 
preoccupied in finding an exit plan from 
Afghanistan, would welcome a more ac-
tive Turkey in the negotiations on Kosovo. 
Turkey’s involvement could remove some 
of the burden from the U.S.’ already over-
crowded foreign policy agenda.
During the mediated talks between Bel-
grade and Pristina some dramatic options 
could come to the table such as a possible 
land swap between the Serb-dominated 
region of Northern Mitrovica in Kosovo 
with the Albanian dominated parts of Ser-
bia in the Presevo valley. Although both 
Kosovar and Serbian officials officially 
oppose to such an option, it remains an 
option of compromise. However, Turkey’s 
position would be to uphold the principle 
of Kosovo’s territorial integrity. Any other 
stance on this issue would weaken Turkey’s 
position in Bosnia Herzegovina where Re-
publika Srpska politicians are considering 
holding a referendum on independence to 
which Turkey strongly opposes.

Background: Kosovo Independence 
and Its Aftermath 
The struggle of the Albanians in Kosovo 
for independence is not new. At the end 
of the Second World War, Kosovar Alba-
nians were forced to settle for the status of 
‘province’ under the Socialist Federation of 
Yugoslavia. Even in the best of times, the 
relationship between Kosovo and Belgrade 
remained uneasy. During the political up-
heaval of the 1960s, the Kosovar Albanians 
began to demand political and social free-
doms within Yugoslavia. The 1974 Con-
stitution gave extensive autonomy status 
to Kosovo, which was almost on the same 
level as the equal political liberties enjoyed 
by the six republics that formed the So-
cialist Federation of Yugoslavia. With the 



691

death of Tito in 1980, the Yugoslav lead-
ership initiated a gradual process of re-
centralizing the governing of Kosovo back 
to Belgrade. The 1981 Pristina University 
riots against the repressive policies of Bel-
grade and the Albanian demands for fur-
ther political autonomy that followed the 
demonstrations were used by Milosevic as 
a justification and platform for his nation-
alist agenda as he rose to power in 1987. 
When Slobodan Milosevic stripped Koso-
vo off its constitutional autonomy in 1989, 
he also banned the use of the Albanian lan-
guage in schools and in public institutions.
Kosovar Albanians, under the leader-
ship of Ibrahim Rugova, responded by 
non-violent resistance. They set up their 
own parallel universities and institutions 
boycotting the Yugoslav ones.1 In the be-
ginning of the nineties, Kosovo province 
emerged as the flashpoint of possible con-
flict as Yugoslavia began to disintegrate. 
When the republics began to declare their 
independence from the federation and the 
Yugoslav army tanks marched first on Slo-
venia, then Croatia, and lastly on Bosnia-
Herzegovina, the Kosovar Albanians chose 
to stick to a non-violent political struggle. 
During this period, the UN General As-
sembly resolutions repeatedly called for 
the restitution of Kosovo’s autonomy. 
However, Belgrade refused, arguing that 
it was ‘an internal matter.’2 Basically, the 
political crisis led to systematic discrimi-
nation of Kosovar Albanians human rights 
and liberties, which later deteriorated into 
a humanitarian disaster. The Dayton Peace 
Agreement signed in December 1995, 
which put an end to the war in Bosnia, 
did not make any explicit reference to the 
Kosovo problem. This omission very much 
dismayed the Kosovar Albanian leader-
ship, and as a response they strengthened 
their armed struggle. As the Kosovo Lib-
eration Army (KLA) intensified its armed 

struggle against the Yugoslav police force 
in the province, Belgrade began to enforce 
very harsh martial law measures against 
Kosovo’s Albanian population, culminat-
ing in the massacre of civilians and the 
flight of thousands of Albanians out of 
Kosovo to neighboring countries.3 

Policy Recommendations for 
Turkey 
- Defend the territorial integrity of Koso-

vo and oppose any form of land swap. 
Any such attempt could trigger a new 
wave of inter-ethnic tension across the 
Western Balkans, especially in politi-
cally fragile Bosnia-Herzegovina. 

- Assume the good offices and a role as 
‘communicator’ between Kosovo and 
Serbia on the issue of recognition by 
encouraging an unofficial version of the 
trilateral consultation mechanism be-
tween Serbia and Bosnia-Herzegovina. 

- Facilitate dialogue between the parties 
on cooperation and on technical issues 
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by taking a guarantor role for invest-
ments in the region. The Turkish De-
velopment Agency (TIKA) could play 
this role. 

- Encourage direct investment in Koso-
vo’s mining sector by making more 
effective use of the Turkish-Kosovo 
Business Council. Kosovo has huge and 
almost unexploited reserves of coal, 
lead and zinc, lignite, bauxite, and nick-
el. 

- Russia is a key partner of Serbia. Turkey 
should encourage joint Russian-Turk-
ish business ventures in Serbia. Joint in-
vestments in energy and infrastructure 
projects in Serbia will provide a sense of 
security to the government in Belgrade 
to adapt a more constructive approach 
in the upcoming talks with Pristina. 

- The South Stream pipeline project is of 
immense importance for the future of 

economic stability of the Western Bal-
kans and Serbia in particular. Turkey 
has given its approval to have its territo-
rial waters in the Black Sea used for the 
project. In return, Ankara should ask 
for a more active role for BOTAS (Turk-
ish Petroleum Pipeline Corporation) in 
the possible implementation phase in 
Serbia. 

- Keep paying attention to the needs of 
the Kosovar Turkish community. A tru-
ly multi-ethnic Kosovo would be pos-
sible as long as Turkish minority rights 
are preserved along with the smaller 
Romani community. 

- Support the NATO vision for Serbia 
and Kosovo more vocally. A shared 
NATO vision will ease tensions be-
tween the parties on the issue of bor-
ders and security sector reform 

Policy Briefin tam metni için www.setav.org
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10 Future of Kosovo: Achieving Peace and Stability in the Balkans
On Tuesday, September 21, 2010, the SETA Foundation at Washington DC hosted a panel discussion 
following the International Court of Justice (ICJ)’s recent ruling that Kosovo’s declaration of independence 
was not in violation of international law. Panelists addressed the implications of this decision for peace 
and stability in the Balkans and in the immediate vicinity of Kosovo.
Daniel Serwer (US Institute of Peace), Charles Kupchan (Council on Foreign Relations), and Doga Ulas 
Eralp (Sabanci University) were featured in the panel. The discussion was moderated by Kadir Ustun, 
Research Coordinator at SETA Foundation at Washington D.C.
Daniel Serwer gave his analysis first. Serwer noted the fact that the International Court of Justice’s (ICJ) 
decision as to the legality of Kosovo’s declaration of independence did not trigger a mass of recognitions 
by various states. Recognition is happening only to a small extent. However, the decision may still help 
Serbia to come to terms with Kosovo’s independence. Serwer pointed out that the only way for Pristina 
and Belgrade to move forward for good was to “settle the status of Kosovo” to the satisfaction of the 
Albanians. He identified “just and democratic rule” as a key component perhaps as important, if not 
more, as the recognition issue. Kosovo has to do its part by governing justly. Serwer said that although 
it might lead to further instability in the Balkans, he is now willing to consider the “partition” option, a 
position which he previously disagreed with.
Charles Kupchan drew attention to the “remarkable fact” that there has been virtually no violence in the 
aftermath of Kosovo’s unilateral declaration of independence. Despite minor disturbances in the North, 
kept at a minimum, the level of ease with which the declaration was met has been remarkable. For 
instance, the fact that Serbia did not mobilize troops to the border was a positive development helping 
prevent possible tensions from emerging in the region. Kupchan argued that the sides need to focus 
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10on “mundane issues” in order for them 
to interact. They may not be able to 
come to agreements right away, but 
starting from small steps could secure 
their interaction and lead to further 
understanding. Kupchan emphasized 
the importance of the timeline 
in terms of Serbia and Kosovo’s 
accession talks with the EU. If Serbia 
were to be accepted prior to Kosovo, 
that would create an undesirable 
situation. Arguing for the “partition” 
option, Kupchan said that it would 
potentially create a “win-win” situation. If Serbia were to get the North of Kosovo which is de-facto under 
their control, they might recognize Kosovo. For Kosovo, this could work because a good chunk of their 
land is under Serbia’s control. Although we do not like the “ethnic partition” idea, it might be the scenario 
that would work in this case. By making a comparison to “China-Taiwan model,” Kupchan argued that 
recognition may not be all that essential. Serbia and Kosovo can develop relations while Serbia does not 
actually formally recognize Kosovo.
Doga Ulas Eralp said that the Kosovo issue has already been resolved since Kosovo has already declared 
its independence unilaterally. The issue, today, revolves around Kosovo’s recognition by the international 
community. Eralp drew attention to the fact that there are only seventy countries recognizing Kosovo 
and five members of the European Union still do not recognize Kosovo’s independence. In the form of 
a “land swap” or further partitions some deal has to be struck. Eralp mentioned many economic and 
social problems such as Kosovo being one of the major hubs of human smuggling. As for the prospects 
of rapprochement between Serbia and Kosovo, Eralp said that Turkey could play the role of a “facilitator.” 
Citing Turkish business investments in Serbia and activism in the Balkans in general, Eralp emphasized 
the close connections Turkey has to the Western Balkans. The influence of the Albanian community in 
Turkey results in a higher level of interest in Kosovo on the part of Turkey.
In the Q & A session, panelists pointed out the language issue as a serious obstacle for the unity of 
Kosovo as most Kosovars do not speak Serbian and are not learning it either. For the unity of Kosovo in 
the long run, Serbians would have to study Albanian, which is not very likely. All panelists agreed that 
the economic prospects of Kosovo were less than perfect and it will take much longer for Kosovo to 
have economic viability. Serwer said that the economies on both sides were “devastatingly bad.” Added 
to this fact is the high rate of population growth in the South as opposed to an aging population in 
the North. Serwer responded to a question on the EU accession process by citing that there is a gap 
between the timelines it would take Serbia and Kosovo to reach the EU standards (5-10 years, 10-15 years 
respectively). This difference could create problems if Serbia were accepted as a member before Kosovo. 
However, clarity of borders is the main problem for the EU membership as the borders are one of the first 
things the European Union looks at in accession talks.
In his closing remarks, Eralp stated that the future of Kosovo lies with the EU although the US, Russia, 
and Turkey have important roles to play. EU could use its leverage on Serbia while the US could try to 
convince Russia on the matter. Turkey could facilitate talks as it has credibility (Turkey mediated talks 
between Serbia and Bosnia in the past) and good relations with both countries.
Kupchan pointed out that the EU, too, has high stakes in the resolution of the issue between Serbia and 
Kosovo. The resolution of the issue could become a watershed moment in EU’s history.
Serwer said that he is skeptical of the EU’s strength to keep Bosnia’s unity which may not be possible 
with respect to Kosovo either. Pointing out the fact that Kosovo has low priority for the American 
administration, Serwer said that the US would be willing for others, such as Turkey, to take the difficult 
role of mediation between Serbia and Kosovo.
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ukrayna seçimleri

Ukrayna’da 31 Ekim’de gerçekleştirilen yerel seçimler, devlet başkanı Yanukoviç’in iktida-
rını ve yetkilerini genişleten anayasal düzenlemelerin 7 Ekim’de mecliste onaylanmasının 
gölgesinde gerçekleşti. Batı dünyası ve muhalefet, Turuncu Devrim’in izlerini silen ve ikti-
darını pekiştiren devlet başkanı Yanukoviç’i kaygıyla takip ediyor. Bu bağlamda, yerel se-
çimler halkın hükümete verdiği güvenoyunu ölçmek için bir test kabul edilebilir. Henüz 
resmî olmayan sonuçlara göre ise Rusya’ya yakın bir otoriter çizgisi olan Yanukoviç’in yerel 
seçimlerde %36 oy alarak seçimi kazandığı görülüyor.

SETA YORUM

Ukrayna’da Tartışmalı 
Yerel Seçimler 
Ukrayna’daki yerel seçimler öncesi tek tartışılan konu seçim kanunu değildi. 
Ülkede özellikle basına yönelik baskıların arttığı, sansürün geri döndüğü yo-
lunda ciddi eleştiriler yapılıyor.

SELİN M. BÖLME

31 Ekim’de Ukrayna’da yerel seçimler ya-
pıldı. Her ne kadar FEMEN örgütü üyesi 
kadınlar, Putin’in Ukrayna’ya gelişini çıp-
lak eylemle protesto etmeseler Türk bası-
nının dikkatini çekmeyecek olsa da bu se-
çimler Ukrayna’nın önümüzdeki dönemi 
hakkında fikir vermesi açısından önem 
taşıyor. Yakın coğrafya içinde birbirleri-
nin istikrar ve güvenliğini etkileyecek iki 
ülkeden biri olarak Türkiye için de seçim 

sonuçları Ukrayna’nın nabzını tutmak açı-
sından önemli veriler içeriyor.

Tartışmalı Kanun Değişiklikleri ve 
İktidarın Artan Baskısı

İktidardaki Bölgeler Partisi ve daha önem-
lisi aynı partiden Şubat ayında Devlet Baş-
kanlığı koltuğuna oturan Viktor Yanuko-
viç için güven oylamasına dönüşen Uk-
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rayna yerel seçim sonuçlarının ne anlama 
geldiğini analiz edebilmek için son birkaç 
ay içinde ülkede yaşanan gelişmelere bak-
mak gerekli. Rusya’ya yakın bir çizgi be-
nimseyen Yanukoviç’in iktidara geldiğin-
den beri uygulamaya koyduğu politikalar 
Turuncu Devrim’in demokratik kazanım-
ları aşındırdığı gerekçesi ile hem ülkedeki 
muhalefet hem de Batılı devletlerce eleşti-
rilmekte. Aslında bu eleştiriler pek de yer-
siz değil. İlk önce 1 Ekim’de Ukrayna Ana-
yasa Mahkemesi 2004 yılında Turuncu 
Devrim’in akabinde hayata geçirilen Uk-
rayna Anayasasındaki değişiklikleri, altı 
sene sonra, Anayasaya aykırı bularak ip-
tal etti. Devlet başkanının yetkilerini kı-
sıtlayarak, parlamentonun gücünü artıran 
maddelerin iptalinin ardından Turuncu 
Devrimin izleri bir bir silinmeye başlan-
dı. Yanukoviç parlamentoda çoğunluğun 
Bölgeler Partisi’nde olmasını kullanarak 7 
Ekim’de ülkenin anayasasında önemli de-
ğişiklikler yapan yasanın geçmesini sağla-

dı. Bu yasa ile devlet başkanının yetkile-
ri fazlası ile genişletilirken, kendisine baş-
bakan ve bakanların yanı sıra çok sayıda 
üst düzey bürokratı (Başbakan, Bakanlar, 
Ukrayna Başsavcısı, Milli İstihbarat Teşki-
latı Başkanı, Yerel yöneticiler) parlamen-
tonun onayı ya da önerisi olmadan göre-
vinden alabilme yetkisi tanındı. Ayrıca 
yeni yasa ile yönetim, koalisyon değil ço-
ğunluk hükümetlerine bırakıldı. Böylelik-
le partilerin yanı sıra buna destek veren 
başka parti ve gruplardan bireysel katılım-
larla hükümet kurulmasına imkân tanına-
rak, çoğunluğu elinde bulunduran Bölge-
ler Partisi’nin ana partilerle koalisyon kur-
madan bireysel desteklerle iktidar olması-
nın yolu açıldı.

Yerel Seçimler öncesinde son bir adım 
daha atan Yanukoviç, Ağustos ayında yeni 
bir yerel seçim kanununun da parlamen-
todan geçmesine ön ayak oldu. Kanun 
büyük tartışmaları da beraberinde getir-
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di. Yeni Yerel Seçim Yasası yerel ve ulus-
lararası uzmanların yanı sıra Merkez Se-
çim Komitesinin bazı üyeleri ve muhalefet 
partilerinin eleştirilerine yol açtı. En çok 
tartışmalı olan seçimlere katılmak için se-
çim tarihinden geriye en az bir yıl önce 
tescil edilmiş bölgesel ve yerel parti teşki-
latlarına sahip olma şartı itirazlar sonun-
da geri çekildi. Başka bir tartışmalı konu 
ise kanunun Bölgesel Seçim Komisyonun-
da sadece parlamentoda bulunan partile-
rin bulunmasına imkân vermesiydi. Bu 
da otomatik olarak yeni kurulan ve par-
lamentoya seçilememiş partilerin komis-
yon dışında kalması anlamına geliyordu. 
Bu madde de geri çekilmek zorunda kal-
dı. Ancak tartışmalar dinmedi. Çünkü ka-
nun, komisyonlara girecek toplam 18 kişi-
den 15’i Ukrayna Parlamentosunda temsil 
edilen partilerin yerel şubelerinden, geri 
kalan 3 kişi diğer partilerin yerel şubele-
rinden kura ile belirlenmesini öngörüyor-
du. Bu durum ise iktidar partisi adına açık 
bir avantaj yaratmaktaydı. Ayrıca yeni se-
çim kanunu, ittifak kurarak ya da bağım-
sız olarak seçimlere girmeyi yasaklayarak, 
parlamentoda çoğunluğu elinde bulundu-
ran Bölgeler Partisi adına bir başka avan-
taj daha sunuyordu. Kanundaki düzenle-
me nedeniyle Bölgeler Partisi’nin seçim 
kurullarında hissedilir şekilde ağırlığının 

olması uluslararası gözlemciler tarafından 
da en çok eleştirilen konulardan biri oldu. 
Bunun dışında Merkez Seçim Kurulunun 
yetkilerini artıran kanunun kurulun siyasi 
kararlar almasına olanak sağladığı eleşti-
rileri de ciddi soru işaretleri doğurdu. Ay-
rıca Ukrayna’nın altına imza attığı birçok 
anlaşma ile de yeni yasadaki kısıtlamalar 
çelişmekte. Yasa, Avrupa Komisyonu Ve-
nedik Komisyonu tarafından ortaya ko-
nan seçimle ilgili yasalarda seçimlere bir 
yıldan az süre kalmışken değişiklik yapıl-
masını onaylamayan ilkelere de aykırı.

Ukrayna’daki yerel seçimler öncesi tek tar-
tışılan	konu	seçim	kanunu	değildi.	Ülke-
de özellikle basına yönelik baskıların art-
tığı, sansürün geri döndüğü yolunda cid-
di eleştiriler yapılıyor. Paris merkezli Sınır 
Tanımayan Gazeteciler Örgütüne göre son 
bir yıl içinde Ukrayna basın özgürlüğü lis-
tesinde 41 sıra gerileyerek Irak’la aynı se-
viyeye geldi. Muhalefet özellikle Timoşen-
ko, partisi Batkivşiana üzerinde baskı ol-
duğunu seçim sürecinde sıklıkla dile getir-
di. Nitekim seçimler öncesinde Kiev’deki 
yetkili makamların başvurusu üzerine 
mahkeme kararı ile Batkivşiana üyelerinin 
Yanukoviç’in ofisi önünde gösteri yapma-
sı “ulusal güvenliği” tehlikeye attığı gerek-
çesi ile yasaklandı. Çeşitli bahanelerle mu-
halefetten bazı temsilcilerin tutuklanma-
sı, muhalif partilerin adaylarının tescille-
rinde çıkartılan zorluklar bu süreçte baskı 
yapıldığı iddialarını daha da güçlendirdi.

Seçim Sonuçları Ne Anlama 
Geliyor?
Tüm bunlardan dolayı yerel seçimler, 
Yanukoviç’in muhalefet ve Batılı ülkeler-
ce eleştirilen politikalarının halk nezdinde 
destek bulup bulmadığını ölçecek bir ba-
rometre olarak görüldü. Resmi seçim so-
nuçları henüz açıklanmamış olsa da, ba-

Seçimlerin halkın demokratik şe-
kilde iradesini yansıttığını söyle-
mek güç. Yerel seçimlerde ara-
dığını bulan Yuşenko, önümüz-
deki dönemde Ukrayna içindeki 
muhalefeti bastırmak için daha 
sert politikalar izleyecek gibi gö-
züküyor.”

“  
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sına yansıyan sonuçlar Rusya yanlısı Böl-
geler Partisi’nin ülkenin çoğu bölgesinde, 
özellikle orta ve doğusunda varlığını sağ-
lamlaştırdığını gösteriyor. Buna göre, Böl-
geler Partisi tüm ülkede oyların %36,2’sini 
alırken, en güçlü muhalefet partisi 
Timoşenko’nun Batkivşianası %13,1’de 
kaldı. Aşırı milliyetçi Svoboda özellik-
le Batı bölgelerinde Timoşenko’nun oyla-
rını böldü. Ardından gelen Değişim Cep-
hesi oyların %6,8’ini, Svoboda %5,1’ni, 
Güçlü Ukrayna %4,3’ünü aldı. Turun-
cu Devrim’in temel figürlerinden Viktor 
Yuşenko’nun partisi Bizim Ukrayna’nın 
ise %2,3 oyla seçimlerden ayrılması dev-
rimden geriye Ukrayna’da pek bir şeyin 
kalmadığını daha açık şekilde gözler önü-
ne sermekte.

2012’de yapılacak olan genel seçimlerin 
nabzını tutan bu seçimler, önümüzdeki 
dönemde Ukrayna’nın Rusya’ya daha ya-
kın bir çizgide daha otoriter politikalara 
boyun eğeceğini gösteriyor. Peki sonuç-
lar neden böyle oldu? Bunun en önemli 
sebeplerinden biri Turuncu Devrim sıra-
sında Ukrayna sokaklarını büyük demok-
ratik beklentilerle dolduran halkın hiçbir 
şekilde aradığını bulamaması. Yolsuzluk-
lar, ekonomik sorunlar, işsizlik, gelir dağı-
lımındaki adaletsizlik ülkede gitgide bü-
yürken halk devrimin kendi adına bir ka-
zanım sağlamadığını düşünüyor. Ayrıca 
mevcut sistem içinde bütün liderleri bu 
sırada görme ve deneme fırsatı yakaladı. 
Ancak başarısız iktidarlar halkın seçimle-
re duyduğu inancı iyice kaybetmesine yol 
açtı. Ukrayna’da son iki seçimde katılımın 
%60-65 seviyesinde kalması ve katılımcı-
ların çoğunun yaşlılardan oluşması da bu 
tespiti doğrular nitelikte.

Özellikle ekonomik sorunlar halkın sab-
rını tüketmiş durumda. Ukrayna bu sene 
104,5 milyar dolara ulaşan dış borcu ile 
Doğu Avrupa’nın en fazla borç alan ülke-

si. Bu borç ülkenin GSMH’sinin %40’ına 
karşılık geliyor. Ekonomisi büyük ölçüde 
tarım, hayvancılık ve hammadde ihraca-
tına dayanan Ukrayna küresel krizden de 
en	fazla	etkilenen	ülkeler	arasında.	Ülke-
de enflasyon %13 seviyesinde. Dünya Ça-
lışma Örgütü tarafından Ekim ayında ya-
yınlanan raporda Ukrayna, sosyal patlama 
riski yüksek ülkeler arasında gösteriliyor. 
Halk özellikle Rusya ile bozulan ilişkilerin 
ekonomik ve siyasi maliyetinin çok faz-
la olduğu kanaatinde. Rusya ile Ukrayna 
arasında 40 milyar dolarlık bir ticaret hac-
mi var ve bunun önümüzdeki yıl 50 mil-
yar dolara çıkması bekleniyor. Rusya’nın 
doğalgaz kozu da göz önüne alındığın-
da, Ukrayna için Rusya uzak duramaya-
cağı bir konuma oturuyor. Her ne kadar 
ülkenin batısında Ukrayna milliyetçiliği 
çok güçlü olsa da doğu ve orta kesimlerde 
Rusya ile iyi ilişkiler içinde olmayı destek-
leyen geniş bir kesim var. Yuşenko işte bu 
kesimin desteğini alıyor.

Ukrayna’daki yerel seçimler, gerek seçim 
kanunu gerek seçim süreci, gerekse yapı-
lış şekliyle pek çok eleştirinin hedefi oldu. 
Seçimlerin halkın demokratik şekilde ira-
desini yansıttığını söylemek güç. Öte yan-
dan her ne şekilde olursa olsun yerel se-
çimlerde aradığını bulan Yanukoviç, önü-
müzdeki dönemde Ukrayna içindeki mu-
halefeti bastırmak için daha sert politika-
lar izleyecek gibi gözüküyor. Bu sürecin 
Ukrayna’yı Rusya’nın kucağına iteceğine 
dair endişeler var. Bu da ülke içi siyasi tar-
tışmaların 2012’deki genel seçimlere kadar 
daha da alevleneceğini gösteriyor. Halkın 
asıl beklentisini oluşturan ekonomik so-
runların çözümü ise siyasi tartışmaların 
gölgesinde bir köşeye itilmiş durumda, bir 
türlü gelmeyen sırasını bekliyor 
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mahkeme hariri’nin katilini bulabilecek mi?

Beş yıl önce uğradığı bir suikast sonucu öldürülen Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri’nin 
ölümünü BM’nin de desteğiyle kurulan uluslararası bir mahkeme araştırıyor. Yakın za-
manda iddianamesini sunacak olan mahkemenin Hizbullah’ı suçlayacağı bilgisi Der Spi-
egel, Wall Street Journal, Kanada CBC gibi yayın kurumlarında dile getirildi. Bu iddia-
lar Lübnan’daki Hizbullah örgütünü kızdırmış görünüyor. Ülkede gerilim tırmanırken 
Hariri’nin ölümünü konu alan BBC’nin hazırladığı üç bölümlük belgeselin 21 Kasım’da ilk 
bölümünün yayınlanması beklenirken, herhangi bir gerginliği engellemek için yayın ile-
ri bir tarihe ertelendi.

SETA YORUM

Lübnan İç Savaşa mı 
Sürükleniyor? 
Söylentilerin gündemi tayin ettiği Lübnan’da gergin bir bekleyiş hakim. Suriye’nin 
Lübnan’dan çekilmesi, Hizbullah’ın siyasi sürece iştiraki ve 2008’deki Doha 
Anlaşması’yla sağlanan nisbi politik sukünet yerini iç savaş tartışmalarına bırakmakta.

UFUK ULUTAŞ

Lübnan Başbakanı Rafik Hariri’ye dü-
zenlenen suikastin üzerinden 5 sene-
yi aşkın bir süre geçti. Suikastin fai-
li meçhul olarak tarihe geçmesini önle-
mek için Birleşmiş Milletler, Lübnan hü-
kümetinin talebi üzerine Lübnan Özel 
Mahkemesi’ni kurdu. Failleri Lübnan 
ulusal yasalarına göre yargılamakla yü-
kümlü olan mahkeme, davanın soruş-
turma ve iddianame hazırlama kısmını 

da yürütüyor. Mahkemenin soruşturma-
yı ne kadar sağlıklı bir şekilde yürütebil-
diği ise büyük tartışma konusu. Bununla 
birlikte davanın ülkenin politik gerçek-
lerinden soyutlanamaması, dış aktörle-
rin tesirine açık olması ve dikkatlerin sa-
dece “olağan şüphelilerde” yoğunlaşma-
sı da mahkemenin salahiyetine dair soru 
işaretleri ortaya çıkarmakta.

İlk başlarda suçlamalar “olağan şüphe-
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li” Suriye üzerinde toplandı. Önce Suriye 
yanlısı olmakla suçlanan 4 Lübnanlı ge-
neral tutuklandı. Bu tutuklamalar bütün 
okların Suriye’ye çevrilmesine aynı za-
manda Lübnan’la Suriye arasında da so-
ğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu. Tu-
tuklanan generaller yaklaşık 4 sene son-
ra delil yetersizliğinden ve kilit tanıkla-
rın ifadelerindeki tutarsızlıklardan do-
layı serbest bırakıldılar. Bu serbest bı-
rakılma ve ardından Lübnan Başbakanı 
Saad Hariri’nin “Suriye’yi boş yere suç-
ladık” minvalindeki açıklamasıyla oklar 
diğer “olağan şüpheli” Hizbullah’a doğ-
rultuldu.

Bu arada mahkeme, davanın en önem-
li tanıklarından eski Suriye ajanı Mu-
hammad Zahir Al-Sadık’ın (Arapça’da 
doğru sözlü) aslında çok da doğru söz-
lü olmadığını ileri sürdü. Al-Sadık, sui-

kastten Şam yönetimini ve Lübnan’daki 
Suriye-Lübnan güvenlik yapılanması-
nı sorumlu tutuyor ve Hizbullah’tan ba-
zılarının suikaste lojistik destek verdik-
lerini iddia ediyordu. Hizbullah’ı suç-
lasa da Hizbullah’ın lider ekibinin sui-
kastten haberi olmayabileceğini de ifa-
de ediyordu. Dört sene tutuklu kaldık-
tan sonra serbest bırakılan General Ce-
mil As-Sayid’in, Al-Sadık hakkındaki 
“yalancı şahitlik” ve Saad Hariri hakkın-
daki suikaste iştirak iddiaları mahkeme 
soruşturmasını içinden çıkılmaz bir hale 
soktu.

As-Sayid, Hariri’yi Al-Sadık’ın yalan-
cı şahitliğini finanse ederek ve babası-
nın kanını kullanarak Batının”Yeni Or-
tadoğu Projesi’ni uygulamakla suçladı. 
Yani As-Sayid’e göre Hariri, Suriye’ye yö-
nelttiği suikast suçlamasıyla Amerika’nın 
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Suriye’yi de içine kattığı “şeytan ekseni” 
tezini ve Amerika’nın Ortadoğu’da kur-
maya çalıştığı yeni düzeni destekliyordu.

Dava iddianamesinin açıklanma zamanı 
yaklaşırken “sızma” haberleri de sıklık-
la yayınlanmaya başladı. Bazı uluslarara-
sı lobilerin psikolojik harp taktiği olarak 
kullandığı bu sızmalar, Lübnan’daki siya-
si krizi ve korku atmosferini derinleştir-
di. Özel mahkemenin raporlarına ulaştı-
ğını iddia eden birçok gazete, periyodik 
olarak iddianamede Hizbullah’ın suçla-
nacağına dair haberler yapıyor.

Der Spiegel, Hizbullah’ın askeri kanadı-
nın komutanlarından Hajj Salim’in- do-
layısıyla Hizbullah’in lider ekibinin- su-
ikastın sorumlusu olarak bulunduğunu 
yazarken, Wall Street Journal Hizbullah 
liderlerinden, Suriye’de uğradığı suikast-
le hayatını kaybeden İmad Mugniye’yi 
suçlu göstermekte. İsrail’in Kanal 1’i 
ise mahkemenin Mugniye’nin akraba-
sı Mustafa Bedreddin’in planlayıcı ola-
rak suçlanacağını iddia etti. En son ola-
rak Kanadalı CBC tarafından yayınla-
nan araştırma makalesine göre ise sui-
kastten Hizbullah’ın sorumlu tutulaca-
ğı iddia edildi. CBC’nin bir diğer iddiası 
ise soruşturma ekibinin Refik Hariri’nin 
protokol şefi ve Lübnan’ın şimdiki polis 

istihbarat şefi Wissam Hassan’ın da su-
ikastle alakası olduğu fakat bunun hası-
raltı edildiği yönünde.

İsrail yakın takipte

Söylentilerin gündemi tayin etti-
ği Lübnan’da gergin bir bekleyiş ha-
kim. Suriye’nin Lübnan’dan çekilme-
si, Hizbullah’ın siyasi sürece iştiraki ve 
2008’deki Doha Anlaşması’yla sağla-
nan nisbi politik sukünet yerini iç savaş 
tartışmalarına bırakmakta. Lübnan’ın 
hassas etnik ve dini karakteri, İsrail’in 
Hizbullah’ın silahlanmasını ve Lübnan’da 
kök salmasını bir şekilde engelleme ni-
yeti ve Başbakan Hariri ile Hizbullah 
arasında arka planda esen soğuk rüzgar-
lar Lübnan’da bir iç çatışmayı maalesef 
mümkün kılmakta.

Lübnan’da gergin bekleyiş sürecini en 
yakından takip eden ülkelerden biri-
si ise İsrail. Hizbullah lideri Nasrallah, 
Hariri suikastini İsrail’in organize et-
tiğine dair ellerinde kanıt bulunduğu-
nu iddia etti. Bu kanıtlardan birisi ise 
İsrail’in Hariri’nin konvoyunun güzer-
gahını takip etmesiydi. İlginçtir ki İsra-
il daha sonra Hizbullah’ın İsrail’in insan-
sız hava uçaklarından çekilen fotoğrafla-
rı ele geçirdiğini kabul etti. Hizbullah’ın 
sunduğu kanıtların ne kadar ciddiye alı-
nacağı şüphe götürür ama suikast ile ala-
kalı ciddi bir iddia vardır ki bu İsrail’in 
Hariri’nin suikastinden en fazla fay-
da sağlayan taraflardan biri olduğudur. 
Suriye’nin Lübnan’dan çekilmesinde, Su-
riye ve Hizbullah üzerindeki uluslararası 
baskının artmasında ve Lübnan’ın İsrail 
saldırısına elle tutulur bir karşılık vere-
memesinde kısaca Lübnan’ın İsrail istih-
baratının ve ordusunun kolayca at koştu-
rabileceği bir alan haline gelmesinde Ha-

Lübnan’ın hassas etnik ve dini 
karakteri, İsrail’in Hizbullah’ın si-
lahlanmasını ve Lübnan’da kök 
salmasını bir şekilde engelle-
me niyeti ve Başbakan Hariri ile 
Hizbullah arasında arka planda 
esen soğuk rüzgarlar Lübnan’da 
bir iç çatışmayı maalesef müm-
kün kılmakta.
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riri suikastının ülkeyi içine soktuğu du-
rum etkili olmuştur. Bu sürecin İsrail’in 
önceden hesaplayamadığı sonucu ise 
kendilerini Lübnan’ın savunucusu olarak 
ikame eden Hizbullah’ın Lübnan halkı 
nezdinde itibarının artması ve siyasi sü-
rece daha fazla dahil olmasıdır.

Türkiye çatışmayı önleyebilir

Hizbullah’ın siyasi ağırlığının arttığı ve 
kendini direnişin anahtarı olarak ika-
me ettiği Lübnan’da, özel mahkemenin 
Hizbullah’ın liderlerini itham edici bir 
iddianame hazırlaması şüphesiz çatış-
mayı körükleyecektir. İddianamenin bir 
iç çatışmayı tetikleyeceğini bilen mahke-
me görevlileri büyük ihtimalle suçlama-
lar konusunda “kamu yararını” gözete-
cektir. Yaygın kanıya göre ise mahkeme, 
suçlamaları Hizbullah’ın ölmüş veya za-
ten marginalize olmuş yetkililerine yön-
lendirecektir.

Suudi Kralı Abdullah’ın, Katar Emiri 
Şeyh Hamad bin Halife al-Thani’nin ve 
Suriye Devlet Başkanı Beşar El-Esad’ın 
geçtiğimiz Temmuz ayında Lübnan’a 
yaptıkları tarihi ziyaret ve ve en son ola-
rak Başbakan Erdoğan’ın bir kahraman 
gibi karşılandığı Lübnan ziyareti ulusla-
rarası camianın Lübnan’daki siyasi istik-
rarın korunmasına verdiği önemi göster-
mekte. “Çatışmanın her tarafıyla konu-
şabilme” özelliğine sahip Türkiye gibi ül-
keler Lübnan’daki çatışmanın önlenme-
sinde etkili olacaktır. Lübnan’da ümitvar 
olabilmek için belki de en büyük sebep 
Erdoğan gibi liderlerin proaktif uzlaştır-
ma çabalarıdır. Bu çabalara özellikle İs-
rail ve İran’ın müdahalesi en aza indir-
genebilirse Lübnan’da iç çatışma ihtimali 
de azalacaktır 

Açık Görüş, 28 Kasım 2010

m a h ke m e  h a r i r i ’n i n  ka t i l i n i  b u l a b i l e ce k  m i ?
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lizbon’da füze kalkanı mutabakatı

NATO’nun Lizbon Zirvesi 19–20 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Füze kalkanı, küresel te-
rörizmle mücadele, siber terörle mücadele, Afganistan’daki NATO güçlerinin geleceği ve 
enerji nakliyatının güvenliğinin sağlanması gibi konuların tartışıldığı zirveye Türkiye’nin il-
gisi büyük oldu. Özellikle füze kalkanı konusunda herhangi bir ülkeyi tehdit olarak belirt-
meyen maddenin kabulü ile Türkiye, NATO safında yer aldığını belirtirken, İran’ı da bir teh-
dit olarak görmediği mesajını vermiş oldu. 

SETA YORUM

Ne NATO Eski NATO, Ne 
de Türkiye 
Türkiye, kendisine yeniden biçilmek istenen cephe ülkesi rolünü taşımak istememekte-
dir. İran adının zikredilmemesi yönünde gösterdiği çaba İran’la ilişkileri koruma arzusu 
kadar, yaratılmak istenen bu kutuplaşmaya direnç göstermesinden kaynaklanmaktadır.

SELİN M. BÖLME

NATO Lizbon zirvesi ardından 
Türkiye’de tartışmalar her ne kadar Füze 
Kalkanının teknik detaylarına kilitlen-
miş olsa da, zirveden çıkan yeni stratejik 
konsept, önümüzdeki dönemde dünya 
düzenin parametrelerini ortaya koyması 
bakımdan çok daha önemli. Soğuk Savaş 
sonrasında NATO’nun varlığının sorgu-
lanmaya başlaması ile birlikte stratejik 
konsept belgeleri ile yeniden kurgulanan 
NATO bugün ilk kurulduğu günden çok 
farklı bir noktada. Bu nedenle ittifakın 

kesintisiz bir şekilde varlığını sürdürmüş 
olmasına bakarak kuruluş döneminde-
ki ortamla bugün üzerine kıyaslama-
lar yapmak doğru değil. Bununla birlik-
te bütün bu savunma ittifakı tanımlama-
larının ötesine geçerek, NATO’yu askeri, 
ekonomik ve siyasi anlamda bir bütün-
leştirme aracı olarak görürsek işte o za-
man II. Dünya Savaşı sonrasında da bu-
gün de ABD tarafından aynı amaç doğ-
rultusunda kullanılmaya çalıştığını söyle-
yebiliriz.
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II. Dünya Savaşı’nın ardından yaratılan iki 
kutuplu dünya ve komünizm tehdidi Batı-
lı ülkeleri bir ittifak çatısı altında bir ara-
ya gelmeye ikna etmiş, ittifak beraberin-
de kapitalist sistemin sağlıklı işleyeceği bir 
blok yaratmıştır. Komünizmi sınırları içi-
ne hapsetmek için kullanılan ittifaklar sis-
temi aslında daha çok bu sınırların dışın-
da kalan ülkeleri dönüştürme işlevi gör-
müşlerdir. Elbette Soğuk Savaş dönemin-
de Sovyetler Birliği ile ABD arasında re-
kabet gerçektir. Bununla birlikte Sovyetler 
Birliği’nin izlediği politikaya, sahip olduğu 
askeri güce bakarak o dönemde ABD’den 
daha saldırgan veya tehditkâr olduğunu 
söylenemez. Nitekim dönemin belgelerine 
de bakıldığında Sovyetlerin saldırma ihti-
malinin çok düşük olduğunun Amerikan 
yönetimi tarafından da bilindiği görül-
mektedir. Bununla birlikte yaratılan bu pa-
ranoya ABD’nin dünyaya istediği şekilde 
yön vermesinde fazlasıyla işine yaramıştır.

Batı İttifakının Yeni Sendromu: 
İran
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 
ilk anda ortaya çıkan ortam ABD’ye büyük 
bir güven vermiş olsa da Washington çok 

geçmeden dünyanın tek kutuplu kalmaya-
cağı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmış-
tır. Bu yeni düzende II. Dünya Savaşı’nın 
sonundaki ekonomik gücüne sahip olma-
yan ABD, yeni ekonomik rakiplerle ve böl-
gesel çatışmaların ortaya çıkardığı güçlerle 
karşı karşıya kalmıştır. Küresel ekonomi-
nin işleyişinde kontrolü kaybetmeye başla-
yan ABD daha sert askeri politikalara sı-
ğınırken, dünyaya çeki düzen verme ga-
yesi yeni tehditler bulma ihtiyacı doğur-
muştur. Kitle imha silahlarından, bölge-
sel çatışmalara kadar bu tehditler ilk önce 
ABD’nin ulusal strateji belgelerinde daha 
sonra 1999’daki NATO konsept belgesinde 
tanımlanmışlardır. Her ne kadar küresel 
barışın tehdit altında olduğundan bahse-
dilse de sorun aslında ABD’nin sürdürme-
yi arzu ettiği küresel düzene direnç göster-
me gücüne sahip devletlerin ortaya çıkmış 
olmasıdır.	Üstelik	bu	tehdit	karşısında	Batı	
ittifakının Soğuk Savaş döneminde göster-
diği dayanışma da kan kaybetmektedir. Bu 
noktada ABD, komünizm-Sovyetler Birliği 
ikilisinin kendisine sağladığı fırsatlar dün-
yasını kitle imha silahları-serseri devlet-
ler ikilisi ile yeniden yaratma peşine düş-
müştür.
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ABD’ye düşman ve dünya güvenliğini he-
def alan “serseri” devletler olarak tanım-
lanan bu devletlerin başında ise İran gel-
mektedir. Bugün ABD’nin İran tehdidini 
bu kadar büyütmesinin arkasında yeni bir 
Sovyetler Birliği sendromu yaratma tutku-
su yatmaktadır. Kitle imha silahlarına sa-
hip bunca ülke varken İran üzerinden bu 
tehdidin somutlaştırılmasının nedeni ön-
celikle ülkenin İslami kimliğidir. İran bir 
yandan rejim ihraç edebilecek bir tehdit 
olarak sunulabilirken öte yandan yaratılan 
İslami terör korkusu bu çerçeveye oturtu-
labilmektedir. Ayrıca Ortadoğu gibi güç 
rekabetinin çok olduğu bir bölgeye dü-
zen verme gayesinde olan ABD’nin İran 
gibi bölgede nüfuz sahibi bir ülke üzerin-
den söz söylemesi yeni rakiplere daha so-
mut bir gözdağı verecektir. Elbette Soğuk 
Savaş’taki Sovyet-Amerikan rekabetinde 
olduğu gibi bugün de İran-ABD’nin çatı-
şan çıkarları söz konusudur. Ancak bura-
da, en azından bugün için, küresel bir teh-
ditten söz etmek mümkün değildir. Bu-
nun yanı sıra dünya barışı açısından ba-
kıldığında ABD’nin İran’ı tehdidi, İran’ın 
ABD’yi tehdidinden çok daha fazladır. Do-
layısıyla bugün NATO’yu bir tehdit olarak 

görmediğini söyleyen, elindeki mevcut fü-
zeleri Orta Avrupa’ya kadar bile ulaşama-
yan İran’a karşı 28 NATO üyesinin bir ara-
ya gelerek bir savunma sistemi kurmaları-
nı üye ülkelerinin topraklarını savunmak 
olarak görmek çok naif bir yaklaşım olur.

Türkiye Kimin Yanında?
Türkiye’nin izlemekte olduğu politikayı 
tüm bu resme bakarak yorumlamak gere-
kir. Bugün Türkiye, kendisine yeniden bi-
çilmek istenen cephe ülkesi rolünü taşı-
mak istememektedir. İran adının zikredil-
memesi yönünde gösterdiği çaba aslında 
İran’la ilişkileri koruma arzusu kadar, ya-
ratılmak istenen bu kutuplaşmaya direnç 
göstermesinden kaynaklanmaktadır. Çün-
kü açıkça böyle bir cepheleşmenin tarafı 
olmak Türkiye gibi küresel bir rol oynama 
çabasında olan bir ülkeyi eski kısır döngü-
lerin içine hapsedecektir. Türkiye’nin izle-
diği politika Batı ittifakı içinde alan yarata-
rak büyüme gayretidir. Eksen kayması tar-
tışmalarına yol açan, Türkiye’nin aslında 
Batı ittifakından uzaklaşması değil, ittifa-
kın içinde kendisine daha etkin bir rol bul-
ma ve çözüm alternatifleri üretme çabası-
dır. Aksi takdirde Türkiye’nin genel anlam-
da NATO tarafından tanımlanan küresel 
tehditlerden muaf olduğu düşünülemez. 
Uluslararası terörden, nükleer silahlara ka-
dar Türkiye’nin tehdit algılaması Batı ittifa-
kı ile örtüşmektedir. Bununla birlikte Tür-
kiye bu tehditler karşında bir siyaset belir-
lenecekse burada söz sahibi olma arzusun-
dadır. Dolayısıyla Ankara’nın füze kalkanı 
konusunda bir yandan ittifaka destek vere-
rek “yanınızdayım” demesini, öte yandan 
bu konuda ince eleyip sık dokuyarak izle-
mekte olduğu mevcut dış politikayı koru-
ma ısrarını, taşların yerinden oynadığı kü-
resel düzen içinde ayaklarını yere sağlam 
basma çabası olarak görmek gerekir 
Sabah , 27 Kasım 2010
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski 
başkanı Hans Blix, 05.11.2010 tarihinde 
SETA’nın konuğu olarak “Prospects of 
Nuclear Disarmament and Nuclear 
Power” başlıklı bir konferans verdi. 
SETA Genel Koordinatörü Taha Özhan’ın 
oturum başkanı olduğu konferansta 
başta Ortadoğu ve İran olmak üzere 
dünyadaki nükleer güç kullanımı ve 
nükleer silah/sız/lanma dengesi tartışıldı.
Hans Blix, ABD’nin Irak’ı işgali sürecinde 
bu ülkede kitle imha silahları olduğu 
yönündeki savına katılmadığını ve bu 
savaşın illegal olduğunu daha önce açıklamıştı. Bu konferansta da benzer düşüncelerini yineleyen 
Blix, ABD yönetiminden bazı üst düzey kişilerden (özellikle de Pentagon’dan) zaman zaman 
nükleerle ilgili konularda baskı teşebbüsleri gördüklerini de ifade etti. Bilhassa İran’ın nükleer silah 
elde etme gayretinde olduğu yönündeki tezlere temkinli yaklaşan Blix, buna karşın İran’ın da çok 
açık olmadığını ve şüphelere açık kapı bıraktığını söyledi.
Nükleer güç kapasitesine sahip olmanın tüm ülkelerin hakkı olduğunu söyleyen Blix, nükleer 
silahlara karşı olduğunu ifade etti. Dünyada nükleer silahsızlanma konusunda ABD’nin öncülük 
etmesi gerektiğini savunan Blix’e göre Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin de bu sürece 
katılması durumunda nükleer silahsızlanma konusunda olumlu adımlar atılabilir. Ülkelerin karşılıklı 
olarak birbirine ekonomik anlamda bağımlı olmalarının gelecekte nükleer silahsızlanma için bir 
zemin oluşturabileceğine inandığını söyleyen Blix, iki devlet arasındaki bir nükleer savaşın bedelinin 
tüm dünya tarafından ödeneceğini ve bunu dünyanın kaldıramayacağını savundu. İsrail’in nükleer 
silahlarını kendisi için bir hayat sigortası olarak gördüğünü ifade eden Blix, bugünkü Ortadoğu 
koşullarında İsrail’in kolay kolay bu kapasitesinden vazgeçmeyeceğini de savundu.
Son günlerde füze savunma kalkanı projesi bağlamında adı sıkça anılan Türkiye’nin nükleer silaha 
sahip olmak isteyebileceği yönünde uluslararası kamuoyunda çıkan söylentilere itibar etmediğini 
söyleyen Hans Blix, Türkiye’nin ilgili anlaşmalara taraf bir ülke olarak daima barış yanlısı bir dış 
politika izlediğini anlattı. Ancak Türkiye’nin nükleer santrale sahip olmakta sonuna kadar hakkı 
olduğunu ve bu şekilde barışçıl nükleer güç kullanmanın en doğru yol olduğunu ifade eden Hans 
Blix, yine de maliyetlerinden dolayı gelişmekte olan ülkelerin nükleer santral yaptırmalarının kolay 
bir iş olmadığına işaret etti.
ABD’nin Bush döneminde tek taraflı bir aktivizm içinde olduğunu ve bunun sebep olduğu hataları 
Irak ve Afganistan’da gördüğümüzü örnekleriyle anlatan Blix’e göre Obama bu konuda daha ılımlı ve 
çok taraflı hareket etmeye daha istekli, ama ona da zaman gerekli ve ABD kamuoyunun bu zamanı 
verip vermeyeceği henüz belli değil. Irak işgalindeki en büyük iki yanlışın bu ülkede kimyasal silah 
olduğu iddiası ve işgal yoluyla demokrasi düşüncesi olduğunu ifade eden Blix, işgal öncesinde 
yeterince uluslararası gözlemcilere yer verilmediğini savundu. Ancak bugün artık ABD üzerinde 
Irak ve Afganistan savaşlarının ciddi bir yorgunluğunun olduğunu söyleyen Blix, bu durumdaki bir 
ülkenin İran’a saldırmayı asla istemeyeceğini savundu. Blix, İsrail’in de gelişigüzel böyle bir çılgınlığa 
başvurmayacağını düşündüğünü ekledi. Yeni enerji kaynaklarının nükleer enerji ihtiyacını ortadan 
kaldırmaya yetecek düzeyde olmadığını anlatan Blix’e göre alternatif enerji kaynakları konusunda 
aşırı iyimser olmak doğru değil. Çünkü dünya üretiminde enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor ve 
buna farklı bir çözüm bulunabilmiş değil.
Türkiye, Brezilya ve İran arasında imzalanan takas anlaşmasını o günden beri desteklediğini ifade 
eden Blix, bu tür diplomasi yollarının açık olması gerektiğine işaret etti. Blix, uluslararası kamuoyunda 
İran’a karşı var olan şüphenin tam olarak haklı olmadığını ama bu şüpheleri gidermek için İran’ın da 
daha açık ve şeffaf olması gerektiğini söyledi.
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SETA YORUM

Eksene Sığmama Krizi 
Yaşanıyor 

Türk dış politikasına yön veren mer-
kezlerden SETA’nın Genel Koordinatö-
rü Taha Özhan, yeni dünya düzenini an-
lattı.

Türkiye’nin 3 Kasım 2002’de yaşadığı se-
çim ülkede iç politikada olmduğu kadar 
dış politika açısından bir kırılma nokta-
sı oldu. 3 Kasım 2002’de iktidara gelen 
AK Parti’nin, bir bakıma, halktan aldı-
ğı sipariş paketinin içinde daha özgün 
bir dış politika talebi de bulunuyordu. 
Başbakan Erdoğan, önce dış politika da-
nışmanı, sonra Dışişleri Bakanı yaptığı 

Ahmet Davutoğlu ile bu taleplere kar-
şılık verme tercihinde bulundu. Davu-
toğlu, “Stratejik Derinlik” adlı kitabın-
da düşündüğü dış politika anlayışının 
parametrelerini açıkça formüle etmişti. 
Türk dış politika yapıcılarına göre Tür-
kiye artık bir “merkez” ülke. Türkiye’nin 
dış politika hamleleri de artık bir fantas-
tik çaba değil, arkasında 1 trilyonluk bir 
ekonomi var, bütün dünya için bir enerji 
terminali ve bu civarın neredeyse tek is-
tikrarlı demokrasisi. Bu yapısal özellik-
lerin sağladığı imkânlar stratejik bir ba-
kış açısıyla milli güç unsuruna dönüştü. 

Türk dış politika yapıcılarına göre Türkiye artık bir “merkez” ülke. Türkiye’nin dış poli-
tika hamleleri de artık bir fantastik çaba değil, arkasında 1 trilyonluk bir ekonomi var, 
bütün dünya için bir enerji terminali ve bu civarın neredeyse tek istikrarlı demokrasisi.

TAHA ÖZHAN
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Bütün tarihsel, kültürel, ekonomik biri-
kimleriyle bir “mental coğrafya” ufkunu 
yeniden dış politika anlayışının merke-
zine oturtan Türkiye, bir “soft- power” 
olarak artık 21. Yüzyıl’a damga vurma-
ya aday ülke. Gelişmelerin yönünü, Türk 
dış politikasının şekillenmesinde önem-
li rol oynayan think-thank kuruluşların-
dan SETA’nın Genel Koordinatörü Taha 
Özhan ile konuştuk.

*Yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor?

Küresel anlamda bir dengesizlikler den-
gesi dönemi yaşıyoruz. Sistemin dö-
nüşüm geçirdiğinin herkes farkında. 
Kuzey-Güney dengesi farklı bir nokta-
da buluşacak. 2020’lerde dünyanın ilk 
10 ekonomisinde ciddi yer değişiklikle-
ri olacak. Bu başlı başına siyasi sonuçlar 
doğurmaya gebe bir durum.Yeni düze-
nin ne olacağı ve yükselen güçlerin sis-
temi sindirip sindiremeyeceği soruları-
na net olarak cevap verilemediği bir dü-
zende, tekrar 1945’lerdekine benzer bir 
küresel kaos ortamına girebiliriz. Önü-
müzdeki 25-30 yıl içerisinde sistem den-
gesizliklerini, en azından bloklar arası 
ciddi gerginliklere, çatışmalara yol aç-
mayacak düzeyde izole etmek zorunda.

Dünya Ticaret Örgütü, IMF, AB, 
BM Tıkandı

*Dünya bu tehlikenin farkında değil 
mi?

G-20 Zirvesi ile bu biraz izole edilme-
ye çalışıldı. Ama, orada da aslında sis-
tem tıkanmaya başladı. Küresel siste-
min, dünya sisteminin hem iktisadi hem 
de siyasi ayaklarını yönetmekle mükel-

lef olduğu iddia edilen kurumların hep-
si şu an ya fiilen tıkanmış durumda ya 
da zımnen çökmüş durumda. Dünya Ti-
caret Örgütü fiilen çökmüş durumda. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) kendisi-
ne müşteri bulamıyor, fiilen tıkanmış 
durumda. Birleşik devletler şeklinde di-
zayn edilmeye çalışılan AB, “AB nereye 
gidiyor?” soruları ile meşgul. İşin siya-
si ayağı olarak kabul edilebilecek olan 
BM hem demokratik olmayan yapısın-
dan hem de güçler dengesizliğinden do-
layı aslında hemen herkesin şikayet et-
tiği, fiilen de hiçbir sorunu çözememiş 
bir kuruma dönüşmüş durumda. Küre-
sel sistemin bunu uzun süre kaldırabil-
mesi mümkün değil.

Tribünden izleyemeyiz

*Türkiye dünyadaki değişimleri öngö-
rerek yeni bir pozisyon mu alıyor?

Tüm dünyada eksenler, tartışmalar, 
onun ötesinde ekonomiler değişirken ve 
yer değiştirirken, farklı farklı coğrafya-
larda güç tenakkuz ederken, Türkiye’nin 
donup, tarihi seyretmesi, akışı seyret-
mesi, dünyanın ekonomi politiğini ve 
jeopolotiğini tribünden gözlemesi dü-
şünülmez. Bu hareketlilik Türkiye’ye de 
yansıdı.

*Türkiye tribünden gözlemek yerine 
sahada top oynayıp, hücum mu edi-
yor?

Bunu bir iktidarın, bir hükümetin sü-
rüklemesi ile açıklamak mümkün değil. 
Yaşanan ve şu an eksen kayması olarak 
tartışılan şey aslında Türkiye’nin fiziki 
sınırlarının, siyasi ve sosyolojik sınırla-
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rına dar gelmesi meselesi. Doğal olarak 
Türkiye’nin sosyolojisi ve siyaseti kendi 
sınırlarının ötesine uzanabiliyor. Bunlar 
kurgu ile yapılamaz. Kosova’da Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı’na 10 binin üze-
rinde insan sevgi gösterisinde bulunu-
yorsa, bu kurgulanabilecek bir şey değil. 
Aynı şekilde, bir orta sınıf esnaf gidip 
orada çok rahat faaliyet içerisine girebi-
liyorsa burada doğal, organik bir süreç 
söz konusudur. Yaşadığımız kriz, onun 
krizi, Türkiye’nin eksen kaymasından zi-
yade bu eksene sığmaması krizi.

Ankara İtiraz Ediyor, Ama 
Sistemin de Dışına Çıkmıyor

*Füze kalkanı meselesi ortaya çıktı.

Küresel dengesizlik içinde nasıl Dün-
ya Ticaret Örgütü, BM, IMF anlamsız-
laşmışsa, işlevsizleşmişse NATO da so-
ğuk savaş sonrası işlevsizleşti. NATO’yu 
da bu küresel düzensizlikten nasibini 
almış bir kurum olarak görmek lazım. 
Tehdit algısı üzerinden yürüyen bir ku-
rum şimdi kurucu bir akıl inşa etmeye 
çalışıyor. Bu pek mümkün gözükmüyor. 
Amerika’nın hegomonik gücünü gerek-
siz yere uzatmak için maliyet çıkarabile-
cek bir projenin içine girdiği söyleniyor. 
Özellikle son 40 yılda Avrupa’ya sağlan-
mış olan Amerika’nın güvenlik hizmet-
lerinin vergileri bir şekilde toplanacak-
tı. Kurunun yanında yaş yanıyor hikaye-
si gibi.

Yükselen güç olarak görmeli

*Türkiye yaş mı kuru mu?

Türkiye bu birliğin içerisinde olduğun-
dan dolayı bu kararların içinde yer ala-
cak gibi gözüküyor, biraz da almak zo-

runda gibi. Ama, Türkiye itirazını, şer-
hini ortaya koyarak bu kurumlar için-
de yer alıyor. Türkiye bütün o organizas-
yonlarda da ısrarlı bir şekilde itirazları-
nın altını çizerek, ama sistemin de dışı-
na çıkmayarak yer almaya devam edi-
yor. Bu son füze savunma sistemi ile il-
gili Türkiye’nin pozisyonunu, kurumsal 
yapının atmayı düşündüğü adımlara iti-
raz eden, ama sistemin de dışına çıkma-
yan yükselen bir güç olarak tarif etmek 
doğru olur.

Hava Yollarını Ayakta Tutamıyor

*Sarkozy “kediye kedi deriz” diyor, 
İran ne kedisi? Kül kedisi mi?

Bunun üzerine analiz yapabilmek için 
İran’ı başta küresel bir tehdit olarak ka-
bul etmemiz lazım, benim de aklım 
buna müsaade etmiyor. Bu İran’ın gü-
cünü gereğinden fazla abartmak, hat-
ta saçmalama düzeyinde abartmak olur. 
İran zor bela havayollarını ayakta tut-
maya çalışıyor, nerede kaldı füze gön-
derecek. Anlaşılan o ki, NATO, Strateji 
Belgesi hazırlamış olmasına rağmen, as-
lında stratejik olarak yol haritasını çiz-
miş değil. Yaşanan şey, NATO’ya uzat-
maları oynatmak. Gürcistan’da bir sa-
vaş oldu, NATO ne yapabildi? Hem gü-
venlik anlamında hem de siyasi anlam-
da NATO’nun işlevsizleştiğinin en güzel 
delili Gürcistan savaşıdır.

Türkiye Birilerinin Yerine İkame 
Ettirilecek Bir Ülke Değil

*ABD’de bazı yayınlarda ABD ile iliş-
kilerde İsrail’in yerine Türkiye’nin 
ikame edilmesi, Türkiye’nin soft po-
wer gücünden istifade edilmesi günde-
me getiriliyor.
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Türkiye birilerinin yerine birileri ta-
rafından ikame ettirilecek bir ülke de-
ğil, bunu yazıp çizenler bitirebiliyorlar-
sa Irak’ta savaşı bitirsinler. Afganistan’da 
işleri yoluna koyamıyorlar, 3 tane parti-
yi biraraya getiremiyorlar. Bu işler ço-
cuk oyuncağı değil. Kimmiş bu yer de-
ğiştirmeleri yapacak olanlar? Gitsinler 
önce Irak’ta hükümet kursunlar. 8 aydır 
uğraşıyorlar, 2 küçük partiye, kendi ye-
tişdirdikleri İyad Allavi ile Maliki’ye yer 
değiştirtemiyorlar.

Talabani Hâlâ Irak’ı 
Anlayamamış

*Türkiye Bağdat civarındaki Sünni 
Araplar’la daha çok meşgul olmalı mı?

Türkiye şu an Irak içerisindeki bütün et-
nik - mezhebi gruplarla yakın ilişki ge-
liştiren veya geliştirmeye çalışan tek 
ülke. Tam da bundan dolayı Türkiye’nin 
de bir şekilde görmek istediği manzara 
seçim sonrası ortaya çıkmış oldu. Iraki-
ye hareketi, Irak’ta bütün kesimleri için-
de barındıran tek hareketti, o hareket de 
seçimi kazandı. Onun dışındaki bütün 
hareketler ya etnik ya da mezhebi hare-
ketlerdi, hiçbirisi seçimi kazanamadı.

*Talabani Türkiye’nin desteklediği 
isimlerin kazanamadığını söylüyor.

Bu açıklamalar Talabani’nin Irak’ı hâlâ 
anlayamadığını gösteriyor. Talabani 
Irak’ı az bir şey anlasaydı, Türkiye’nin 
hiçbir etnik, mezhebi grubu, müstakil 
olarak desteklemesinin mümkün olama-
yacağını anlamış olurdu. Eğer Irak’ta bir 
istikrar olacaksa, bunun müstakil bir et-
nik - mezhebi bir grup üzerinden olma-

yacağının bilinmesi gerekir. Kısa vadede 
etnik- mezhebi gruplara destek veren-
ler başarı kazanabilirler, doğrudur. Orta 
ve uzun vadede ise Irak’taki etnik, mez-
hebi ve coğrafi dağılımdan dolayı hiçbir 
müstakil grubun iktidarı elinde tutma-
sı mümkün değildir, işin tabiatına ay-
kırıdır. Bu tabiata aykırı durumu Sad-
dam on yıllarca denedi, yüzbinlerce in-
san öldü.

İsrail Fiziken Orta Doğu’da, Zih-
nen Başka Başkentlerde Yaşıyor

*Orta Doğu’da AB benzeri bir yapı 
oluşabilir mi?

AB şu anda kendi sorunlarını çözmek-
le meşgul. İlla böyle bir hukuki zemin 
aramaya, isim koymaya, acele etmeye 
gerek yok. Herkesin kendi mahallesin-
de, kendi havzasında, olabildiğince mü-
reffeh olmaya çalışmak kaydıyla, ilişki-
lerini maksimum entegrasyon düzeyine 
geçirmesi, hukuki bir metin olmaksızın 
da mümkün. Türkiye bu imkânı göster-
miş	oldu.	Türkiye,	Lübnan,	Ürdün	Suri-
ye arasında vizeler yok, serberst ticaret 
bölgeleri var, yani ismi konulmamış bir 
changen zaten var.

*İsrail’in etrafında oluşturulan bu iş-
birliğinin İsrail - Türkiye ilişkilerini 
nasıl etkilemesi bekleniyor?

Bir barış ve istikrar havzası oluşurken İs-
rail bu havzanın içerisinde yer almak ye-
rine dışında kalmayı tercih ediyor. Nor-
malde biraz Orta Doğu’da stratejik aktör 
olan herhangi bir devlet, bunun olumlu 
bir gelişme olduğunu düşünür ve içinde 
yer alır. İsrail fiziken bu coğrafyada, zih-
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nen başka ülkelerin başkentinde yaşa-
maya devam ettiği için bu basit gerçeği 
ve kendisine altın tepside sunulan fırsatı 
da maalesef göremiyor.

Kürt Cenahında Aktör Sayısı 
Azalmalı

*Türkiye dışarıda bunları yaşarken, 
içeride bir Kürt sorunu var. BDP’nin 
mesela sol partilerle işbirliklerini gün-
deme getirmesini nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

BDP ile ilgili bir aktörler meselesi var. 
O kadar çok fazla aktör ortaya çık-
maya başladı ki, Kandil, İmralı, KCK, 
BDP, BDP içinde belediye başkanları, 
Kandil’den kopan küçük küçük örgüt-
ler, onların giriştiği terör eylemleri, Av-
rupa, Avrupa içinde fraksiyonlar, istih-
barat örgütleri. Yani içiçe girmiş, 10’un 
üzerinde ciddiye almamız gereken ak-
törden bahsedebiliriz. Bu aktörler, ister-
lerse yürüyen birçok olumlu süreci pro-
voke edebilecek güce sahipler. Biz bunu 
açılım sürecinde gördük.. Osman Bay-
demir tartışmaları, ittifak tartışmaları 
benim bu aktörler çatışması dediğim ça-
tışmanın çok doğal bir uzantısı. Bir ak-
tör çıkıp bir mesele ile ilgili fikrini be-
yan etti, anında aktörler arası gerilim 
yaşandı.

*Aktörlerin çokluğu ile çözüm süreci-
nin ilerlemesi mi engelleniyor?

Demokratikleşme ile çözüm sürecini 
provoke edebilecek devlet tarafındaki 
aktör sayısı azaldı. Derin yapılar, çete-
ler, yargıda bazı isimler, medya, muhale-
fet partileri belli bir çizgiye geldiler. Biz 
aynı dönüşümü Kürt kesimlerinde göre-
medik, göremediğimizden dolayı onlar-
ca aktör ortada kaldı. Bu aktörlerin her 
birisi de etkili. Dolayısıyla orada da ben-
zer bir sürecin yaşanması mukadderdir.

Devlet Memuru Niye “Sivil” 
Olsun

* 3 generalin açığa alınması tartışma-
larını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu anlamdaki tartışmalar YAŞ’la hitama 
ermiştir. Bunlar bence detaydır, bundan 
sonra da süreç içinde bu tür şeyler gö-
rebiliriz. Önemli olan geleneğin oluştu-
ğu yerdir, orası YAŞ’tır. Devlet memuru-
na bu ülkede hâlâ “sivil” deniliyor, elin-
de silah olana da “asker” diyoruz. Bu çok 
travmatik bir durum. Devlet memuru 
niye sivil olsun? Sonuna kadar resmi gö-
revli işte, hiçbir sivil vasfı yok. Bu trav-
madan kurtulmamız lazım 

Bugün, 29 Kasım 2010, Röportaj: Seda 
ŞİMŞEK
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SETA ANALİZ

NATO Zirvesi ve Füze 
Kalkanı Projesi

19-20 Kasım 2010 tarihleri arasında 
Lizbon’da gerçekleştirilen NATO Zir-
vesi arifesinde Türkiye’nin gündemine 
oturan Füze Kalkanı Projesi’nin geçmi-
şini Soğuk Savaş’ın sona erdiği ilk yıl-
lara kadar götürebilmek mümkündür. 
Bununla birlikte projenin hayata geçi-
rilmesine yönelik fiili çalışmalar Baş-
kan George W. Bush döneminde başla-
mıştır. Projenin ABD’nin ulusal savun-
ması kapsamında öngörülen ilk halinin 
Rusya’nın aşırı tepkisini çekmesi üzeri-
ne proje Başkan Barack Obama döne-
minde revize edilmiştir. “Aşamalı uyar-

lanabilir yaklaşım” adı altında tasarla-
nan yeni proje, İran’ın tahmini balis-
tik füze geliştirme kapasitesine paralel 
şekilde füze savunma sistemini aşama-
lı olarak hayata geçirmeyi öngörmek-
tedir. Avrupa’nın bu tehlikeden korun-
ması kapsamında belli ülkelere radarlar, 
belli ülkelere ise savunma füzeleri ko-
nuşlandırılması planlanmaktadır. Tür-
kiye, tehdit gelmesi beklenen Ortado-
ğu bölgesinde 1.000 kilometre bandında 
radarların yerleştirilmesi için en uygun 
ülke olarak tanımlandığı için bu yönde 
ABD yönetiminin talepleri ile karşı kar-

Soğuk Savaş sonrasında NATO’nun varlığının sorgulanmaya başlaması ile 
birlikte stratejik konsept belgeleri ile yeniden kurgulanan NATO bugün ilk ku-
rulduğu günden çok farklı bir noktadadır. 

SELİN M. BÖLME
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şıya kalmış ve Türkiye’nin taşıdığı tered-
dütler İran ile ilişkilerine yorularak bir 
kez daha “eksen kayması” tartışmalarını 
gündeme getirmiştir.

19-20 Kasım 2010’da Lizbon’da yapılan 
zirvede Türkiye’nin “evet” oyu ile birlik-
te ittifakın yeni stratejik konsepti kabul 
edilmiştir. Bu kapsamda, ittifakın füze 
saldırıları gibi tehditlere karşı savunma 
yöntemleri geliştirmesi onaylanırken, 
“kolektif savunma” ilkesine yapılan atıf-
la sistemin üye ülke savunma sistemle-
rinden de yararlanarak ittifak toprakla-
rının tümünü koruyacak şekilde gelişti-
rilmesi karara bağlanmıştır. NATO Liz-
bon Zirvesi ardından Türkiye’de tartış-
malar her ne kadar füze kalkanının tek-
nik detaylarına kilitlenmiş olsa da, zir-
veden çıkan yeni stratejik konsept, önü-
müzdeki dönemde dünya düzeninin pa-
rametrelerini ortaya koyması bakımın-
dan çok daha önemlidir.

Bu çalışmada, öncelikle füze kalka-
nı projesinin gelişimine, fikri alt yapı-
sına değinilecek ve projenin aldığı son 
hal siyasi arka planı ile birlikte aktarı-
lacaktır. Daha sonra projenin temeli-
ni oluşturan İran tehdidi algısının ne-
reden kaynakladığı ve bunun gerekçele-
ri irdelenecektir. Son olarak Türkiye’nin 
projeye dâhil olma süreci çerçevesinde, 
Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye’nin 
izlediği politika analiz edilecektir.

Sonuç

NATO Lizbon zirvesi ardından 
Türkiye’de tartışmalar her ne kadar füze 
kalkanının teknik detaylarına kilitlen-
miş olsa da, zirveden çıkan yeni stratejik 
konsept, önümüzdeki dönemde dünya 
düzeninin parametrelerini ortaya koy-

ması bakımından çok daha önemlidir. 
Soğuk Savaş sonrasında NATO’nun var-
lığının sorgulanmaya başlaması ile bir-
likte stratejik konsept belgeleri ile yeni-
den kurgulanan NATO bugün ilk kurul-
duğu günden çok farklı bir noktadadır. 
Bu nedenle ittifakın kesintisiz bir şekil-
de varlığını sürdürmüş olmasına baka-
rak kuruluş dönemindeki ortamla bu-
gün üzerine kıyaslamalar yapmak doğru 
değildir. Bununla birlikte bütün bu sa-
vunma ittifakı tanımlamalarının ötesine 
geçerek, NATO’yu askeri, ekonomik ve 
siyasi anlamda bir bütünleştirme aracı 
olarak ele aldığımız takdirde II. Dünya 
Savaşı sonrasında da bugün de ABD ta-
rafından aynı amaç doğrultusunda kul-
lanılmaya çalışıldığını söyleyebilmemiz 
mümkündür. 

II. Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çı-
kan iki kutuplu dünya ve Komünizm 
tehdidi Batılı ülkeleri bir ittifak çatı-
sı altında bir araya gelmeye ikna etmiş 
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ve ittifak beraberinde kapitalist siste-
min sağlıklı işleyeceği bir blok yaratmış-
tır. Komünizmi sınırları içine hapset-
mek için kullanılan ittifaklar sistemi as-
lında daha çok bu sınırların dışında ka-
lan ülkeleri dönüştürme işlevi görmüş-
lerdir. Elbette Soğuk Savaş döneminde 
Sovyetler Birliği ile ABD arasında reka-
bet gerçektir. Bununla birlikte Sovyet-
ler Birliği’nin izlediği politikaya, sahip 
olduğu askeri güce bakarak o dönemde 
ABD’den daha saldırgan veya tehditkâr 
olduğu söylenemez. Nitekim dönemin 
belgelerine de bakıldığında Sovyetle-
rin saldırma ihtimalinin çok düşük ol-
duğunun Amerikan yönetimi tarafın-
dan da bilindiği görülmektedir. Bununla 
birlikte yaratılan bu paranoya ABD’nin 
dünyaya istediği şekilde yön vermesinde 
fazlasıyla işine yaramıştır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlik-
te ilk anda ortaya çıkan ortam ABD’ye 
büyük bir güven vermiş olsa da Was-
hington çok geçmeden dünyanın tek ku-
tuplu kalmayacağı gerçeği ile yüzleşmek 
zorunda kalmıştır. Bu yeni düzende II. 
Dünya Savaşı’nın sonundaki ekonomik 
gücüne sahip olmayan ABD, yeni eko-
nomik rakiplerle ve bölgesel çatışmala-

rın ortaya çıkardığı güçlerle karşı karşı-
ya kalmıştır. Küresel ekonominin işle-
yişinde kontrolü kaybetmeye başlayan 
ABD daha sert askeri politikalara sığı-
nırken, dünyaya çeki düzen verme ga-
yesi yeni tehditler bulma ihtiyacı doğur-
muştur. Kitle imha silahlarından, böl-
gesel çatışmalara kadar bu tehditler ilk 
önce ABD’nin ulusal strateji belgelerin-
de daha sonra 1999’daki NATO konsept 
belgesinde tanımlanmışlardır. Her ne 
kadar küresel barışın tehdit altında ol-
duğundan bahsedilse de sorun aslında 
ABD’nin sürdürmeyi arzu ettiği küre-
sel düzene direnç gösterme gücüne sa-
hip devletlerin ortaya çıkmış olmasıdır. 
Üstelik	bu	tehdit	karşısında	Batı	ittifakı-
nın Soğuk Savaş döneminde gösterdiği 
dayanışma da kan kaybetmektedir. Bu 
noktada ABD, komünizm-Sovyetler Bir-
liği ikilisinin kendisine sağladığı fırsat-
lar dünyasını kitle imha silahları-serseri 
devletler ikilisi ile yeniden yaratma peşi-
ne düşmüştür.

ABD’nin düşman ve dünya güvenliğini 
hedef alan “serseri” devletler olarak ta-
nımladığı bu devletlerin başında ise İran 
gelmektedir. Bugün ABD’nin İran tehdi-
dini bu kadar büyütmesinin arkasında, 
İran’ın gittikçe büyüyen füze kapasitesi 
kadar, yeni bir Sovyetler Birliği sendro-
mu yaratma tutkusu yatmaktadır. Kitle 
imha silahlarına sahip bunca ülke var-
ken İran üzerinden bu tehdidin somut-
laştırılmasının nedeni öncelikle ülkenin 
İslami kimliğidir. İran bir yandan rejim 
ihraç edebilecek bir tehdit olarak sunu-
labilirken öte yandan yaratılan İslami 
terör korkusu bu çerçeveye oturtulabil-
mektedir. Ayrıca Ortadoğu gibi güç re-
kabetinin çok olduğu bir bölgeye düzen 
verme gayesinde olan ABD’nin İran gibi 
bölgede nüfuz sahibi bir ülke üzerinden 

Soğuk Savaş sonrasında etkin-
sizleşen NATO’ya yeniden gö-
rev bulunma çabası içinde kon-
sept belgelerinde pek çok gün-
cel tehdit sıralanmıştır. Bugün it-
tifak üyeleri için en ciddi tehdit 
İran’ın geliştirmekte olduğu ba-
listik füzeler midir? 

“  
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söz söylemesi yeni rakiplere daha somut 
bir gözdağı verecektir. Ayrıca her ne ka-
dar kendi yanına çekme gayretinde bir 
nebze başarılı olmuş olsa da Rusya’nın 
ve en ciddi küresel rakiplerden biri olan 
Çin’in sadece, ABD’yi kendi toprakla-
rından vurabilecek kapasiteye sahip ol-
maları uzun vadede tüm bu önlemlerin 
nihai hedefi olduklarını akla getirmek-
tedir.

Elbette Soğuk Savaş’taki Sovyet-
Amerikan rekabetinde olduğu gibi bu-
gün de İran ile ABD arasında çatışan çı-
karlar söz konusudur. Ancak burada, en 
azından bugün için, küresel bir tehdit-
ten söz etmek mümkün değildir. Bunun 
yanı sıra dünya barışı açısından bakıl-
dığında ABD’nin İran’ı tehdidi, İran’ın 
ABD’yi tehdidinden çok daha fazladır. 
Dolayısıyla bugün NATO’yu bir teh-
dit olarak görmediğini söyleyen, elinde-
ki mevcut füzeleri Orta Avrupa’ya kadar 
bile ulaşamayan İran’a karşı 28 NATO 
üyesinin bir araya gelerek bir savunma 
sistemi kurmalarını üye ülkelerinin top-
raklarını savunmak olarak görmek çok 
naif bir yaklaşım olur. 

Soğuk Savaş sonrasında etkinsizleşen 
NATO’ya yeniden görev bulunma çaba-
sı içinde konsept belgelerinde pek çok 
güncel tehdit sıralanmıştır. Bugün it-
tifak üyeleri için en ciddi tehdit İran’ın 
geliştirmekte olduğu balistik füzeler mi-
dir? Irak, Afganistan ve Filistin’de iş-
galler ve çatışmalar devam ederken, 
Balkanlar’ın kırılgan yapısının üzeri-
ne oturduğu siyasette istikrarsızlık sü-
rerken, Kafkasya’da bütün dengeleri bo-
zabilecek bir savaşın uzak olmadığı gö-
rülmüşken NATO’nun füze kalkanı pro-
jesi üzerine tamamen yoğunlaşması 
ABD’nin Obama döneminde de Bush 

döneminden devraldığı tek taraflı poli-
tika anlayışını (unilateralism) devam et-
tirdiğini göstermektedir. 

Türkiye’nin izlemekte olduğu politika-
yı tüm bu resme bakarak yorumlamak 
gerekir. Bugün Türkiye, kendisine ye-
niden biçilmek istenen cephe ülkesi ro-
lünü taşımak istememektedir. İran adı-
nın zikredilmemesi yönünde gösterdi-
ği çaba aslında İran’la ilişkileri koruma 
arzusu kadar, yaratılmak istenen bu ku-
tuplaşmaya ve mevcut küresel düzene 
direnç göstermesinden kaynaklanmak-
tadır. Çünkü açıkça böyle bir cepheleş-
menin tarafı olmak Türkiye gibi küresel 
bir rol oynama çabasında olan bir ülkeyi 
eski kısır döngülerin içine hapsedecek-
tir. Türkiye’nin izlediği politika Batı it-
tifakı içinde alan yaratarak büyüme gay-
retidir. Eksen kayması tartışmalarına 
yol açan, Türkiye’nin aslında Batı ittifa-
kından uzaklaşması değil, ittifakın için-
de kendisine daha etkin bir rol bulma ve 
çözüm alternatifleri üretme çabasıdır. 
Aksi takdirde Türkiye’nin genel anlam-
da NATO tarafından tanımlanan küre-
sel tehditlerden muaf olduğu düşünüle-
mez. Uluslararası terörden, nükleer si-
lahlara kadar Türkiye’nin tehdit algıla-
ması Batı ittifakı ile örtüşmektedir. Bu-
nunla birlikte Türkiye, bu tehditler kar-
şısında bir siyaset belirlenecekse bura-
da söz sahibi olma arzusundadır. Do-
layısıyla Ankara’nın füze kalkanı konu-
sunda bir yandan ittifaka destek vererek 
“yanınızdayım” demesini, öte yandan bu 
konuda ince eleyip sık dokuyarak izle-
mekte olduğu mevcut dış politikayı ko-
ruma ısrarını, taşların yerinden oynadı-
ğı küresel düzen içinde ayaklarını yere 
sağlam basma çabası olarak görmek ge-
rekir 

Analizin tam metni için www.setav.org
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SETA ANALİZ

NATO’nun ‘Kırmızı Kitabı’ 
Yeniden Yazıldı  

NATO’nun 24. zirvesi geçtiğimiz Kasım 
ayında Lizbon’da yapıldı. NATO’nun 
önümüzdeki 10 yıl boyunca yöneliminin 
ne olacağının, kaynaklarının nasıl dağı-
tılacağının tartışıldığı zirve, şu ana ka-
dar yapılan zirveler arasında en önemli-
lerinden biriydi.

Zirvenin görünen önemi NATO’nun 
Afganistan’daki operasyonlarının ne şe-
kil alacağı, bu ülkedeki NATO varlığı-
nın nasıl devam edeceği, NATO-Rusya 
ilişkileri ile Füze Kalkanı projesinin 
akıbetiydi. Ancak zirvenin asıl önemi 
NATO’nun gelecek 10 yılını belirleyecek 

stratejik konseptinin, yani tehdit algısını 
belirleyecek olmasından geliyordu.

Bir başka deyişle NATO’nun ‘kırmızı 
kitabı’nın önümüzdeki 10 yıl için yeni-
den yazıldığı zirvede, kurumun halen 
devam eden meşruiyet krizini nasıl çö-
zülebileceği, dünyada devam eden küre-
sel düzen sorunun askeri boyutunun ne 
şekil alacağı tartışıldı. Türkiye’deki tar-
tışma ise, biraz da Türkiye’ye dönük psi-
kolojik baskının neticesi olarak, daha 
çok iç siyasete dönük olarak öne çıktı.

Kısaca hatırlamak gerekirse, NATO So-
ğuk Savaş sürecinde, 2. Dünya Savaşı 

Füze kalkanı ile kurulacak bir savunma mimarisinden ilk çekinmesi gereken, 
bu tür füzelere sahip olanlarla, önümüzdeki 10-20 yıl içinde sahip olma ka-
pasitesindeki ülkelerdir. 

NUH YILMAZ
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sonrasında neredeyse bütün direnç nok-
talarını savaşta yitirmiş Batı Avrupa’yı 
Sovetler Birliği’ne karşı koruyan, buna 
mukabil ABD’nin Avrupa üzerindeki 
hakimiyetini tahkim eden bir askeri ör-
güt olarak kuruldu. NATO’yu oluşturan 
ana tehdit ya da kilit taşı SSCB’nin aske-
ri varlığıydı. Bu askeri varlığın taşındığı 
ideolojik boyut olan anti-komünizm de 
(liberal demokrasi ya da serbest piyasa 
değil), NATO’nun asli olmasa da önem-
li ayaklarından biri olarak kuruldu. Bu 
nedenle askeri tehdit önceliği, üye ülke-
lerde  ‘eksen değişikliği’ ihtimaline karşı 
askeri darbeleri çoğu zaman mazur gö-
rerek, güvenliği öne çıkaran bir karak-
tere sahipti.

Askeri tehdit kalktı mı?

Soğuk Savaş’ın sona ermesi NATO tari-
hinin en önemli dönüm noktasıdır. Var-
lık nedeni olan askeri tehdidin kalkma-
sına rağmen tasfiyeye direnen NATO 
yapısının meşruiyet sorunu da bura-
dan kaynaklanıyor. Halen tartışılan 
NATO’nun versiyonları meselesi de bu 
meşruiyet sorununu çözme uğraşlarına 
dönem dönem verilen isimler olmaktan 
ibarettir.

Diğer taraftan da, 2. Dünya Savaşı şartla-
rında kurulan NATO’nun muhtemel tas-
fiyesi durumunda kurulabilecek alterna-
tif bir örgütün hem son derece masraflı, 
hem de neredeyse yeni bir dünya savaşı-
na yol açabilecek kadar ciddi bir mese-
le olması nedeniyle, (son derece gerçek-
çi ve pragmatist nedenlerle) NATO’nun 
tasfiyesi yerine yeniden yapılanması ih-
tiyacı gündeme gelmiştir.

Bu yeniden yapılanma için gereken ise, 
artık NATO’nun salt gizli bir askeri yapı 

olmaktan çıkarak, çağdaş bir güvenlik 
örgütü olmaya doğru yol alması, bunun 
için de üye ülkelerde kamusal desteğe 
ihtiyaç duymasıdır. Bizim de parçası ol-
duğumuz NATO’nun stratejik konsepti-
ni tartışan uzmanlar, akademisyenler ve 
gazeteciler gibi siviller, biraz da bu yüz-
den, yani NATO’nun meşruiyet soru-
nunu aşmak için geliştirdiği kamu dip-
lomasisi yöntemlerinden birinin parça-
sı olarak, kendileriyle paylaşılanlar üze-
rinden tartışma yürütmektedir. Bu ne-
denle de 1991 yılı itibariyle NATO stra-
tejik belgeleri kamuya açıldı, askeri bo-
yut geri planda tutularak, tartışmanın 
tarafları çoğaltıldı.

Yeni dünya düzeni ve NATO

Ancak yine de bu sefer durum biraz 
farklı. Stratejik konsept tartışmasının 
1991 ayağında, henüz Soğuk Savaş’ın 
artçı şoklarının devam ettiği bir ortam-
da, NATO içinde Transatlantik eksene 
karşı ciddi bir muhalefet ya da farklı bir 
güvenlik algısı olması çok da mümkün 
değildi. 1999 ise ABD’nin tek süper güç 
olduğu, NATO’nun AB genişleme pro-
jesinin parçası olarak daha hegemonik 
projelerle eşgüdüm halinde seyrettiği, 
“insani müdahale” gibi enstrümanlar-
la halen meşruiyet sorununu çözebildiği 
bir dönemdi. 2010 yılında ise durum bir 
çok açıdan son derece farklı.

Bu farklara kısaca bakmak gerekirse;

1) 11 Eylül sonrası transatlantik ekseni-
ni belirleyen ortak güvenlik ve tehdit al-
gısı çatladı. ABD için kendi topraklarına 
yapılan bir terör saldırısı 5. madde ge-
reği NATO cevabı gerektirirken, benzer 
saldırılara maruz kalan İngiltere, İspan-
ya gibi ülkeler buna gerek görmedi,
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2) 2000’li yıllar boyunca güçlenen Rusya, 
2008 Gürcistan Savaşı’yla birlikte Doğu 
Avrupa, Karadeniz ve Kafkasya’daki gü-
venlik algısını değiştirerek, NATO ge-
nişlemesine set çekti.
3) 2008 finansal krizi NATO gibi mali-
yetli yapıları sorgulanır hale getirdi.
4) 2008 finansal krizi yükselen bölge-
sel güçler (yani BRIC) sadece mali açı-
dan değil aynı zamanda askeri açıdan da 
önemli hale geldi.
5) Devlet dışı aktörler güvenlik algısının 
konvansiyonel çerçevenin dışında algı-
lanması zorunluluğunu gündeme getir-
di.
6) Afganistan’ın işgali NATO ile ilgili 
meşruiyet sorununun daha fazla günde-
me gelmesine yol açtı.
7) Konvansiyonel olmayan mücadele 
biçimleri ciddi tehdit haline geldi: Si-
ber müdahaleler (Estonya ya da Wikile-
aks) ya da nükleer malzemelerin yayıl-
ması vs.

Tehdit algıları çeşitlendi
Bu nedenler ve çeşitlenen tehdit alıgı-
ları nedeniyle NATO stratejik konsepti 

tartışmaya açtığında ittifak içinden mu-
halif sesler çıkabiliyor. Zira bazı ülke-
ler siber suçlarla müdahaleyi önemser-
ken, bir diğeri dış güçlere kaşı geleneksel 
korunma garantisini, bazıları ise nükle-
er caydırıcılık güçlerinin korunması-
nı isteyebiliyor. Bu nedenle füze kalka-
nı tartışması, detayları bir yana bırakıla-
cak olursa, büyük oranda bu ortak teh-
dit algısı ve NATO’nun varoluş ve meş-
ruiyet tartışmalarını gölgelediği oranda 
gündeme geldi. Zira eğer tartışılan konu 
füze kalkanı gibi bir savunma aparatı 
ise, o halde herkesin tehdit konusunda 
hemfikir olması beklenirdi. Bu füze kal-
kanı konusunun önemsiz olduğu anla-
mına gelmez.

Ancak bu tartışmanın getirdiği hara-
ret ve siyasi bölünmenin, Türkiye’nin 
NATO ile ilgili gerçek tartışmaya katıl-
masını engellediği, tehdit tartışmasının 
ertelendiği anlamına gelir. Bu neden-
le füze kalkanı tartışmasının bir semp-
tom olarak ne anlama geldiği içeriğin-
den önemlidir.

Bu açıdan yaklaşırsak, füze kalkanının 
kısa ya da orta menzilli füzelere kar-
şı çok da etkili bir yöntem olmaması (ki 
bu konu en başta Fransızlar tarafından 
savunuldu), akla başka sorular getiriyor. 
Füze kalkanı ile kıtalararası balistik fü-
zelere karşı kurulacak bir savunma mi-
marisinden ilk çekinmesi gereken, halen 
bu tür füzelere sahip olanlarla, bu tür 
füzelere önümüzdeki 10-20 yıl içerisin-
de sahip olma kapasitesine sahip ülke-
lerdir. Bu da akla, füze kalkanının, orta 
vadede küresel liderlik boyutlu bir mü-
cadelenin yol açabileceği muhtemel bir 
kıtalararası savaşa hazırlık mı yapılıyor 
sorusunu getirmektedir. İşte asıl tartı-
şılması gereken konulardan biri bu ihti-
maller ve Türkiye’nin bu tür bir durum-

Bizim de parçası olduğumuz 
NATO’nun stratejik konsepti-
ni tartışan uzmanlar, akademis-
yenler ve gazeteciler gibi sivil-
ler,, NATO’nun meşruiyet so-
rununu aşmak için geliştirdiği 
kamu diplomasisi yöntemlerin-
den birinin parçası olarak, ken-
dileriyle paylaşılanlar üzerinden 
tartışma yürütmektedir.” 

“  
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da ne yapacağı, bunun hazırlığının ne 
olabileceğidir.

Dünya ticaretinin kontrolü

Konunun bir başka boyutu 
Afganistan’dır. Afganistan’da devam 
eden NATO varlığının yakın zamanda 
sona ermeyeceği açıkça kabul edilme-
ye başlandı. Bu nedenle artık şu soru-
lar net bir şekilde sorulmalıdır: Asya’nın 
yükselen 3 büyük gücüne, Rusya, Çin ve 
Hindistan’a son derece yakın bir bölge-
deki NATO varlığı ne anlama gelmek-
tedir? Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu 
bölgede beklenen tehditler, muhtemel 
riskler, siyasi sorunlar, sosyal sorun-
lar neler olacaktır? Bu ülke ve çevresin-
de doğabilecek bu tür sorunlar karşısın-
da NATO’nun rolü ne olacaktır? NATO 
kendisine bu tür çatışma alanlarında bir 
rol biçecek midir?

Bir başka önemli nokta küresel ticaret 
yollarının güvenliğinde NATO’nun ro-
lünün önümüzdeki dönemde ne olaca-
ğıdır. Füze kalkanının integral parça-
sı olacak bazı rampaların gemilerde ko-
nuşlandırılması (füze kalkanı konusun-
da denizden havaya atılan füzelerde isa-
bet oranı daha yüksektir), sadece tek-
nik kabiliyet olarak değil, Somali açık-
larındaki korsanlarla mücadele örne-
ğinde görüldüğü gibi ticaret yollarının 
güvenliği açısından da önemli bir koz 
olarak da görülmelidir. Özellikle dün-
ya ticaretinin Transatlantik ekseninden 
Asya-Pasifik eksenine kaymaya başladı-
ğı bir dönemde, bir Transatlantik örgütü 
olan NATO’nun Asya-Pasifik’te bir rolü 
olacak mıdır? NATO küresel bir güven-
lik örgütü haline mi gelecektir?

Küresel liderlik mücadelesi

Rusya konusu da önemle ele alınması ge-
reken bir konudur. NATO’nun SSCB’ye 
karşı kurulduğunu akılda tutup, ikti-
dar ilişkilerini ideolojiilere indirgeme-
den bakarsak, SSCB’nin varisi Rusya’nın 
NATO genişlemesinden rahatsız olma-
sı manidardır. 2008’e kadar da ilişki-
ler bu eksende gidiyordu. Ancak Oba-
ma iktidarının Rusya ile ilişkileri yeni-
den ele alması, NATO-Rusya işbirliği-
nin Afganistan’da devam etmesi, NATO 
genişlemesinin Rusya lehine fiilen don-
durulması, Orta Asya’da NATO-Rusya 
işbirliği alanlarının açılması muhtemel 
bir Rusya-ABD yakınlaşmasını berabe-
rinde getirebilir.

Böyle bir yakınlaşma gerçekleşirse 
NATO’nun misyonu ve gücü ne olur? Bu 
tür bir yakınlaşmanın Asya’daki diğer 
büyük güçlere etkisi (Çin-Hindistan) ne 
olur, bunları da yine NATO çerçevesin-
de değerlendirmek gerekir (Türkiye-Çin 
ortak askeri tatbikatına ABD tepkisi de 
bu açıdan değerlendirilebilir).

NATO’nun stratejik konsepti ve 
NATO’nun geleceği tartışmalarına Tür-
kiye bigane kalamaz. 2008 finansal krizi-
nin artık belirginleştirdiği küresel lider-
lik krizi, BM’nin yeniden yapılandırılma-
sı, G-20 gibi farklı kurumlar üzerinde çö-
zülmeye çalışılıyor. Bunun güvenlik ayağı 
olan NATO tartışmasının Türkiye’de füze 
kalkanının gölgesinde kalması bu açıdan 
maalesef büyük bir talihsizlik oldu. Öte 
yandan bu küresel liderlik mücadelesinin 
bir boyutunun da, bu tartışmanın yapıl-
masını önlemek olduğunu akıldan çıkar-
mamak gerekir  

Açık Görüş, 5 Aralık 2010
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0 Has Turkey “Lost” Europe? The Ankara-Brussels Relationship after Five Years of Accession Negotiations
On Tuesday, November 2, 2010, SETA Foundation at Washington D.C. organized a panel titled, “Has 
Turkey ‘Lost’ Europe? The Brussels-Ankara Relationship after Five Years of Accession Negotiations,” 
organized by Farina Ahaeuser (SETA Foundation).
The panel, organized by Farina Ahaeuser (SETA Foundation), featured Stephen Larrabee (RAND 
Corporation), Juliette Tolay-Sargnon (University of Delaware, Transatlantic Academy), and Nuh Yilmaz 
(SETA Foundation). Discussion was moderated by Kadir Ustun (SETA Foundation).  *Nuh Yilmaz was 
unable to attend the event due to his sickness.
In his opening remarks, Kadir Ustun explained the rationale behind organizing the panel and the title 
given to the event. After five years of negotiations, “there is little reason to rejoice,” he said. A mere 
thirteen chapters out of thirty-five have been opened while eighteen chapters are currently blocked 
because of the Cyprus dispute. While leaders in France, Germany, Austria, and the Netherlands 
seem opposed to Turkey’s membership, the Turks seem increasingly skeptic of the membership 
prospects. Ustun posed the question, “Why should Ankara keep its commitment to a union haunted 
by institutional and economic crises?” With respect to the US role, Ustun mentioned President Obama 
who said that if Turkish people “do not feel part of the European family, then obviously they are going 
to look elsewhere for alliances and affiliations.” Given Turkey’s increasingly self-confident and pro-
active foreign policy, is there a serious rift between the EU and Turkey? Ustun explained that the title 
of the panel was to help rethink the question that has been asked many times recently, “Who lost 
Turkey?” He posed the question, “who lost whom?” to the panelists.
Juliette Tolay-Sargnon started her presentation by emphasizing the importance of balancing the 
discussion by flipping the question, “who lost Turkey?” Such questions are often posed from the 
perspective that considers Turkey as an object. As a motivating factor for such questions, Tolay cited 
the recent political developments, the flotilla crisis and Turkey’s “no” vote on Iran sanctions. She said 
that while the Europeans had a similar position to that of the Turks on the flotilla crisis, they were 
particularly critical of Turkey on its “no” vote on Iran sanctions, which was seen as Turkey acting against 
the Transatlantic alliance. However, there have and will always be “highs” and “lows” in EU-Turkey 
relationship and this should be considered in that context.
Tolay cited Cyprus as one of the main problems before Turkey’s EU membership negotiations. At the 
moment, not a lot of progress is being made in the negotiation process. What is more, the negotiation 
process is actually “hijacking the Turkey-EU relationship.” While many Europeans and Turks are trying 
to work on broader issues, the membership talks dominate the agenda. Nevertheless, “stopping the 
process” is very unlikely and no country has failed the negotiation process so far. Tolay noted that 
although many chapters are closed, we do not hear in the media very often the fact that Turkey is 
implementing behind the scenes many of the requirements of the EU accession negotiations, such 
as the immigration legislation. Europe is going through political and economic crises, which is part of 
the reason for the slow pace of the accession talks but the process is not going to stop, she argued.
Tolay divided the European perspective into three categories: 1- EU officials and bureaucrats, 2- public 
opinion, 3- national governments. For the EU officials and bureaucrats, the process is a technical issue 
so if Turkey completes the requirements of the EU, it can become a member. For the general public, 
Turkey’s membership is not a bright prospect but the public opinion was never very favorable to 
Turkey in the first place. Tolay argued that this could change. As for the national governments, the 
leaderships in European capitals may change and we may have a different climate within a several 
years’ time.
Tolay emphasized the mutual interests and needs of the EU and Turkey for one another. Turkey’s foreign 
policy should be seen complementary to the EU. Turkey’s image in the Middle East and elsewhere is 
helpful for the EU. At the same time, Turkey needs Europe for its stability and its positive image in 
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Turkey’s unique relationship with 
Europe. Tolay concluded with four 
main suggestions: 1- the process 
should and will continue, 2- EU 
should understand that Turkey 
is essential, 3- Turkey can keep 
playing the “public opinion card,” 
4- we need not be too alarmist 
about Turkey’s membership 
prospects.
Stephen Larrabee started his talk 
by emphasizing the importance 
of public opinion on both sides. 
He pointed out that even in 
Germany, there was no unity of opinion with respect to Turkey’s EU membership. There are some who 
would like to see the EU as a “Christian club” but not everyone thinks so. While Germany is cited as 
opposing Turkey’s membership, various groups in Germany do not share that view.
As for the existing problems, Larrabee cited anti-immigrant sentiment in Europe as well as Cyprus 
issue but noted that resolution of Cyprus issue is not a formal condition for Turkey’s accession. It would 
definitely help but solution to that problem would not guarantee Turkey’s membership.
Larrabee argued that domestic reforms for EU membership slowed down after 2005. While domestic 
developments can be cited as reasons for this slowing down, there occurred a considerable slowing 
down nevertheless. Larrabee noted that “pro-EU stance is a liability in Turkey today.” Larrabee said that 
majority of EU countries still support Turkey’s membership if it meets the criteria. The fear, however, is 
that the “relations may collapse when they run out of chapters to discuss.”
As for the role of the US, Larrabee mentioned the “continuity in US policy” regardless of Democratic 
and Republican administrations. With respect to its strategic purposes, the US would like to see 
Turkey “strongly anchored in the West,” he said. Yet, the US considers Turkey a “bridge to Muslim 
world.” Larrabee said that he finds this policy “correct,” however, the US has to be careful about “how it 
articulates this policy.” “Quiet diplomacy” is the best way to go, he argued, given the European reaction 
about the US involvement in such matters.
In the Q&A section, a question about “privileged partnership” was asked. Tolay said that Turkey already 
has a privileged partnership with the EU. However, customs union actually is more favorable to the EU 
than to Turkey. She said, when the EU makes free trade agreements with third countries, Turkey has to 
abide by the agreement while the third country does not have to reciprocate to Turkey. Thus, Turkey 
will not be satisfied with “privileged membership” but full membership.
Tolay said that there was a tendency to exaggerate the prospects of massive migration from Turkey to 
the EU countries. The EU would take an incremental approach and such a problem is highly unlikely to 
occur. Tolay also said Turkey’s membership could help the “integration problem” in Europe and would 
have a symbolic meaning, “Europe is not a Christian club.” Tolay added that while public opinion is very 
important, it is also malleable and politicians have an important role to play in that regard.
Larrabee said that the public opinion in Turkey is quite volatile and there is a feeling on the part of the 
Turks that “Europe is changing the rules of the game” or that it is a “Christian club.” Citing the recent 
GMF and Pew polls, Larrabee said that Turkish people’s support for the EU has indeed decreased while 
the belief that Turkey will eventually enter the EU is stronger among Europeans than among Turks.
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kılıçdaroğlu chp’si ve aleviler

Kendisi de Alevi olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin yeni genel başkanı olması, Baykal 
döneminde partiden dışlanan ve istediklerini bulamayan Aleviler için yeni bir umut oldu. 
Siyasette temsil sorunu yaşayan Aleviler, CHP’nin dönüşmesi halinde parti içinde daha çok 
temsil edilmeyi ve sorunlarını gündeme getirebilmeyi bekliyor. Kılıçdaroğlu’nun farklılıkla-
rı aşan ve kapsayıcı bir söylem ile CHP içindeki farklı grupları bir araya getirip getiremeye-
ceği önümüzdeki günlerde görülecek.

SETA YORUM

Kılıçdaroğlu Döneminde 
Aleviler ve CHP 
Kılıçdaroğlu liderliği Aleviler açısından bir bütünleşme imkânı mı tanıya-
cak; yoksa kimlikçi talepler ve birleşimci formül arasında gelgitlere mi ne-
den olacak?

TALHA KÖSE

CHP, Türkiye’nin mevcut siyasi ortamın-
da, tabanı itibariyle orta sınıf kentli sosyal 
demokrat ve orta sınıf kentli laik kesimin 
temsilcisidir. Bu iki grubun ortak nokta-
sı, demokratik değerlere olan bağlılıkla-
rından ziyade AK Parti iktidarından duy-
muş oldukları hoşnutsuzluktur. Bu grup-
lar içerisinde, “rejimin bekçiliği” rolünü 
benimseyen hatırı sayılır bir kitle bulun-
maktadır. Bu kitle, Kürtlerin, İslamcıla-

rın, Alevilerin ve azınlıkların kimlik siya-
seti söylemlerine mesafeli bir tutum ser-
gilemektedir. Öte yandan CHP, Türkiye’de 
Alevilerin daimi siyasi müttefik olarak 
gördükleri bir partidir. Buna rağmen Bay-
kal döneminde kendilerini parti yöneti-
minden dışlanmış hisseden Aleviler açı-
sından, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan-
lığı bir dönüm noktasıdır. Aleviler yeni 
dönemde CHP ile olan siyasi ilişkileri-
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ni daha belirgin bir temele oturtmak iste-
yeceklerdir. Bu da gerek kimlik siyasetine 
halen son derece mesafeli duran CHP açı-
sından, gerekse dağınık bir siyasi çerçeve-
de bulunan Aleviler açısından bazı yerle-
şik tutumların gözden geçirilmesini zo-
runlu kılmaktadır.
Aleviler, Baykal’ın son dönemindeki CHP 
ile konumlarını ‘karşılıksız sevgi’ olarak 
ifade etmekteydiler. Bu nedenle Dersim 
İsyanı polemiğindeki gibi hayal kırıklık-
larına rağmen; CHP’nin AK Parti karşı-
sında daha da zayıflamasını istemedikleri 
için farklı siyasi hareketlere kitlesel destek 
vermeyi tercih etmemişlerdir. Baykal’ın 
ardından, Dersimli bir Alevi dede aile-
sinden gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
CHP’nin 7. genel başkanı olması, Alevi-
lerin büyük kısmında bir heyecan yarat-
mıştır.
Kılıçdaroğlu, siyasi ve sosyal açıdan son 
derece bölünmüş bir görüntü içerisinde-

ki Aleviler açısından ne anlam ifade et-
mektedir? Kılıçdaroğlu’nun liderliği, par-
ti merkezine daha mesafeli bir konum-
da tutulan Aleviler açısından bir bütün-
leşme imkânı mı tanıyacak; yoksa kim-
likçi talepler ve birleşimci formül ara-
sında gelgitler mi yaşayacaklar? Şimdi-
ye kadar Aleviler temelde AK Parti kar-
şıtlığından dolayı CHP yanında yer aldı-
lar ve 12 Eylül darbesinin mağdurların-
dan olmalarına karşın referandumda bü-
yük oranda ‘Hayır’ dediler. Bu tabloda AK 
Parti’den duyulan huzursuzluğun yanın-
da, Kılıçdaroğlu’na dair beklentilerin de 
rolü fazlaydı.

AK Parti karşıtlığı ötesinde bir 
ortak payda gerekli
CHP açısından ise yeni dönemde temel 
sorun; AK Parti hoşnutsuzluğu temelin-
de birleşen çoklu tabanın, Kılıçdaroğ-
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lu döneminde belli bir ortak potada eri-
tilip eritilemeyeceğidir. ‘Yeni CHP’nin, 
Kürtlerin ve Alevilerin kimlik talepleri-
ne daha sıcak bakması beklenmektedir. 
Ancak CHP’deki değişim tahmin edilen-
den daha sancılı gerçekleşecektir. ‘Yeni 
CHP’nin ikilemi; rejim bekçisi söylemi 
ile yeni kimlik siyaseti söylemi yaklaşımı-
nın ne şekilde uzlaştırılacağıdır. Aleviler 
de CHP ile ittifaklarını, bu eksendeki de-
ğişime göre yeniden şekillendireceklerdir.
Kılıçdaroğlu, CHP destekçisi olmak-
la birlikte çevrede kalan diğer unsurla-
rın da parti ile irtibatının sıkılaşması-
nı sağlayabilir. Bu elbette parti içi bölün-
melere yol açacaktır, zira parti içinde laik 
Kemalist kesim, Alevi ve Kürtlerin daha 
fazla temsilinden rahatsızlık duyacaktır. 
CHP’nin, “Cumhuriyet’in temel değerle-
rinin muhafızı” olma konumunu sürdür-
mesini savunan bu kesim, Sosyalist En-
ternasyonal toplantısı için Paris’te bulu-
nan Kılıçdaroğlu’nun Kürt açılımını pek 
de hoş karşılamamıştır. CHP’nin ‘yeni 
CHP’ olabilmesi sadece söylemle değil bu 
unsurları AK Parti karşıtlığının ötesinde 
bir potada eritebilmesi ile mümkün olabi-
lir. Aksi halde CHP’deki geleneksel hizip-
çi mücadelelerin yeniden ortaya çıkması 
kaçınılmaz olacaktır.

Aleviler Merkezle İlişkilerini 
Revize Edebilecekler mi?
Aleviler açısından can alıcı soru ise; 
Osmanlı’nın son üç asrından bu yana si-
yasi merkezle ilişkilerinin mesafeli hat-
ta muhalif özelliğinin devam mı ettirile-
ceği; yoksa siyasi merkezle daha sıcak bir 
diyaloga mı girileceğidir. İktidar partisi-
nin Alevi Açılımı adımına kendini ya-
kın hissetmeyen Aleviler, siyasi merkez-
le ilişkilerini Kılıçdaroğlu dönemindeki 
CHP üzerinden revize edebilirler. Ancak 
Alevilerin siyasi ve toplumsal kurumla-
rı arasında bölünmüşlük ve mücadele ya-
şanmaktadır. Siyasi merkez ile daha yakın 
ilişkiler geliştirmeyi savunan Alevilerin 
yanında, muhalif tavrın ve merkeze me-
safeli konumun Aleviliğin değişmez özel-
liklerinden biri olduğunu savunan grup-
lar da mevcuttur. Bu gruplar, mevcut or-
tamda AK Parti karşıtlığı ve Kılıçdaroğ-
lu beklentisi çerçevesinde birleşik görün-
tü sergilese de; her iki yaklaşımın siyasete 
dair beklentileri ve bakış açıları birbiriyle 
son derece çelişiktir.
Aleviler ve Kılıçdaroğlu önderliğindeki 
CHP arasında konjonktürel ilişkinin öte-
sinde yapısal bir değişim olacaksa; gerek 
Alevi toplumu içerisindeki farklılıkların, 
gerekse de CHP içerisindeki fikir ayrılık-
ları dengelerinin ustalıkla yönetilmesi ge-
rekmektedir. Zamanla parti içerisinde ya-
şanacak olan hesaplaşma ve müzakere sü-
reci sonunda, durumdan rahatsız olan 
grupların ortaya çıkması muhtemeldir. 
Öte yandan Aleviler arasında da muha-
lif tutumu sürdürmek isteyen gruplar ola-
caktır. Böyle bir durumda, yeni CHP’nin 
bu farklılıkları da aşan daha çoğulcu ve 
kapsayıcı bir söylemi tercih edip etme-
yeceği Kılıçdaroğlu siyasetinin sınırlarını 
test edecektir 
Sabah, 27 Kasım 2010

Aleviler ve Kılıçdaroğlu önderli-
ğindeki CHP arasında konjonk-
türel ilişkinin ötesinde yapısal 
bir değişim olacaksa; gerek Ale-
vi toplumu içerisindeki farklılıkla-
rın, gerekse de CHP içerisindeki 
fikir ayrılıkları dengelerinin usta-
lıkla yönetilmesi gerekmektedir.”

“  
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enerji koridoru olarak türkiye

Türkiye, coğrafi konumu gereği Rusya, Orta Asya ve Orta Doğu’da bulunan elektrik, doğal 
gaz ve petrol gibi doğal kaynakların transferinde bir enerji koridoru görevi görüyor. Ener-
ji kaynaklarını üreticiden tüketiciye ulaştıran önemli boru hatları Türkiye’den geçiyor. Boru 
hatlarının inşasından konumuna kadar pek çok hususta söz sahibi bir aktör olarak öne çı-
kan Türkiye’nin bu konumu, onun bölgedeki stratejik ve merkezî önemine katkı sağlıyor.

SETA POLICY BRIEF

Turkey’s Role and Priorities 
in Enhancement of Security 
of Oil and Gas Supplies
Turkey is one of the fastest growing energy economies of the world. Therefore, 
ensuring secure, reliable, affordable and environmentally sustainable energy 
is the core of the Turkish energy policy 

YUSUF YAZAR

ABSTRACT | Diversification of imports in 
terms of sources, routes and technologies 
has been an important policy tool in order 
to improve energy security in general. Tur-
key has already achieved diversification to 
some extent in its gas supplies, evidenced 
by the number of pipelines and LNG op-

tions. Geographically located in close 
proximity to hydrocarbon-rich regions, 
Turkey forms a natural energy corridor 
between important source countries and 
big consumer markets, and stands as a key 
country in ensuring global energy security 
through diversification of supply sources 
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and routes. Within this context, some 
major pipeline projects have already been 
realized and some others have been pro-
jected. These projects aim to contribute to 
regional and global energy security while 
strengthening Turkey’s role more as an en-
ergy player. It is widely acknowledged that 
Turkey offers most viable routes for safe 
and uninterrupted flow of hydrocarbon 
sources to the world markets. Strength-
ening the electricity transmission grid in 
parallel to the expansion of the genera-
tion infrastructure is also an integral part 
of the Turkish electricity security policy. 
Turkey is enthusiastic to playing a driving 
and constructive role in transportation of 
the Caspian, Middle Eastern and Central 
Asian hydrocarbon resources to Europe 
and World Markets. For this purpose, Tur-
key displays its readiness for development 
of new projects which would both con-
tribute to enhancing energy security of its 
regions and partner countries, and to im-
proving prosperity and peace in a broader 
region.
Given the growing demand, limited nature 
of primary energy resources, geographical 
differences, technological trends and eco-
nomic impacts, energy security has been 

an important strategic aspect of a secure, 
sustainable and competitive energy policy. 
Long-term energy security is largely linked 
to timely investments along the supply and 
demand chain to foster economic and 
social development. Short-term energy 
security, on the other hand, is perceived 
as the ability of an energy system to react 
promptly to sudden changes in supply 
and demand. Therefore, energy security 
has strong ties to energy supply sources, 
routes, technologies and the investments 
required in order to mobilize all these.
As far as energy security is concerned 
from a holistic perspective, integration of 
the electrical infrastructure and markets 
among the countries in a certain region 
becomes equally significant. Harnessing 
of natural gas in electricity generation can-
not be considered independent of energy 
security issue in general, and natural gas 
supply security in particular. Therefore, it 
is also important to highlight that policies 
of renewable energy and energy efficiency 
should be associated with the energy secu-
rity policies.
Turkey is one of the fastest growing energy 
economies of the world. According to the 
projections of the Turkish Ministry of En-
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ergy and Natural Resources, to put rough-
ly, energy demand is expected to double in 
fifteen years. Therefore, ensuring secure, 
reliable, affordable and environmentally 
sustainable energy is the core of the Turk-
ish energy policy that primarily aims to 
enhance its energy security in support of 
its growing economy.
Nevertheless, despite its growing energy 
demand, Turkey’s primary energy sourc-
es are highly limited. As of 2009, around 
only 24 % of the total energy demand is 
met by domestic resources while the rest 
is supplied from a diversified portfolio of 
imports. Furthermore, natural gas already 
has a share of one-third in Turkey’s total 
energy consumption.
Diversification of imports in terms of 
sources, routes and technologies has 
been an important policy tool in order to 
achieve and improve Turkey’s energy secu-
rity. Turkey has already achieved diversi-
fication to some extent in its gas supplies, 
evidenced by the number of pipelines and 
LNG options. However, there is a need for 
further diversification in terms of source 
country diversification as nearly 62% of 
the country’s import has been from Rus-
sian Federation in recent years.
In recent years, Turkey has also concen-
trated on increasing the use of indigenous 
energy resources in a cost-effective man-
ner. It is believed that ensuring larger 
shares for renewable and nuclear energy in 
the country’s energy mix will create oppor-
tunity to diminish the share of natural gas. 
Hence, energy strategies related with re-
newable and nuclear energy should also be 
considered from the perspective of natural 
gas supply security. 
At domestic sphere, Turkey has embarked 
on an energy strategy targeting compre-
hensive liberalization and establishment 
of a competitive energy market with an 

investor-friendly environment. Since 
2001, Electricity, Natural Gas, Petroleum 
and LPG Market Laws have been enacted 
to enforce private sector involvement un-
der policy guidance, independent regula-
tion and supervision. However, there are 
a number of challenges ahead particularly 
with respect to the competitive natural 
gas market. To respond to this particular 
problem, Turkey aims to develop a sound 
investment environment based on compe-
tition, which would also cover the substan-
tial demand growth in its energy sector. In 
doing so, the primary source of reference 
would be the EU energy acquis. 
Geographically located in close proxim-
ity to around 72 % of the world’s proven 
gas and oil reserves, in particular those in 
the Middle East, the Caspian basin and the 
Central Asia, Turkey forms a natural en-
ergy corridor between important source 
countries and big consumer markets, and 
stands as a key country in ensuring global 
energy security through diversification of 
supply sources and routes. Therefore, Tur-
key attaches great significance in its energy 
strategy to undertaking an energy corridor 
role between producer and consumer mar-
kets and aims to be an energy trading hub 
in the region.
Within this context, some major pipeline 
projects have already been realized and 
some others have been projected. These 
projects aim to contribute to regional and 
global energy security while strengthening 
Turkey’s role more as an energy player. It 
is widely acknowledged that Turkey offers 
most viable routes for safe and uninter-
rupted flow of hydrocarbon sources to the 
world markets.
The East-West Energy Corridor concept 
has been elaborated in cooperation with 
Turkey’s partners and neighbours to help 
diversify the energy supply routes for the 
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transportation of Caspian hydrocarbon re-
sources to the world markets through safe 
and alternative routes. Approx. 1800 km 
long Baku-Tblisi-Ceyhan (BTC) Crude 
Oil Pipeline, as the pioneer of the east-west 
energy corridor, has been in successful op-
eration since May 2006.
Having started its operations in 1976, the 
Iraq Turkey Crude Oil Pipeline was fol-
lowed with the construction of the second 
parallel pipeline which was finalized in 
1987. The total capacity reached annually 
70, 9 million tonnes. The expired Agree-
ment has been renewed and extended for 
15 years from 2010 on through an Inter-
governmental Agreement signed on 19th 
of Sept. 2010 in Baghdad.
As every country in the world, Turkey rec-
ognizes the importance of Turkish Straits 
for global energy supply security because 
of its unique geographical position, and 
also respects to related international trea-
ties that regulate the free trade conditions 
through Turkish Straits. The City of Istan-
bul, and commerce and industry in and 
around Istanbul depend on the Istanbul 
Strait being open to shipping traffic. Some 
13 million people live near the Istanbul 
Strait, and some 40% of Turkey’s GDP are 
generated in Istanbul region. However, 
the dense shipping traffic that the Straits 
experience on a daily basis forces us to 
consider alternative ways for global en-
ergy transportation. Recent developments 
about tanker traffic through Turkish Straits 
caused apprehension in public. It has been 
reported that the climax of dangerous 
goods’ transportation via Turkish straits 
had been reached with the total number 
of vessels passing through the Istanbul 
Strait reaching a peak in 2007 with 56,606 
vessels. Forecasts show that the estimated 
total crude oil and other hazardous cargo 
volume is not declining but rising in time. 

Almost 20% of the ships carry dangerous 
goods, petroleum products and crude oil. 
In addition, non-tanker shipping traffic in-
creases in line with GDP growth of Black 
Sea littoral states and their export/import 
volumes. The incremental hydrocarbon 
exports via the Black Sea have turned 
the Turkish Straits into a tanker highway, 
which causes serious concerns. Elimina-
tion of these risks by shifting export routes 
from the Turkish Straits to by-pass crude 
oil pipelines is Turkey’s preference in gen-
eral. Indeed, increasing traffic volume po-
tential signals the necessity to introduce 
measures which would mature existing 
traffic regulations and increase level of 
standards in terms of environmental se-
curity.
In response to aforementioned concerns 
with heavy ship traffic on Straits, Ceyhan 
Terminal on the Mediterranean Coast 
stands as a major energy terminal in its 
region and is expected to increase its con-
tribution to the global energy trade by 
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the realization of planned projects. Tur-
key considers Samsun-Ceyhan route as 
the most reasonable and preferable route 
among the emerged purposed routes so far. 
Turkey and Russia displayed their supports 
several times for the project at the highest 
level. In this direction, studies are under-
way to conclude an Intergovernmental 
Agreement among the relevant states.
Similarly, the Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) 
natural gas pipeline project which was de-
signed to deliver Azeri Shah Deniz gas to 
Turkey has been operative since July 2007. 
Indeed, it has been completed in parallel to 
Turkey-Greece gas pipeline project. With 
this pipeline, transportation of Azeri gas 
to Greece, namely, to Europe has become 
possible.
For gas deliveries to Europe via Turkey, 
two important projects have been un-
dertaken so far. The first project, Turkey-
Greece Natural Gas Pipeline, is one of 
the strategic expansion projects towards 
Europe which is then planned to be ex-
tended up to Italy. The 296 km long Tur-
key-Greece Interconnector is in operation 
since November, 2007. In October, 2009, a 
“Joint Declaration” oriented towards ITGI 

Project has been signed between Turkey 
and Italy. Both countries reiterated their 
political support to the project and compa-
nies involved; start-up of the ITGI Project 
is forecasted as 2016.
Studies are well underway among the re-
spective institutions of the countries and 
the European Commission for realization 
of the Nabucco Project. The concerned 
project has great geopolitical significance 
from the diversification perspective as 
it will secure access to new gas supplies 
from new sources through different routes. 
Shortly, the project has its own merits in 
terms of commercial and political inter-
ests. Having reached an agreement based 
on the principles of mutual solidarity, 
mutual equality and interdependence, the 
Nabucco Intergovernmental Agreement 
(IGA), signed in Ankara in 2009, entered 
into force on 1st of August this year. So far, 
authorized representatives of the Nabucco 
Gas Pipeline GMBH and partner compa-
nies announced their desire to complete 
the project by the end of 2014, allowing the 
first gas to flow by that time. However, it so 
seems that difficulties regarding supply of 
sufficient amount may affect the proposed 
schedule.
Furthermore, Turkey gives its support to 
the Trans Adriatic Pipeline Project in line 
with its policy of enhancing energy securi-
ty of EU countries. With regard to the proj-
ect a Memorandum of Understanding on 
Energy Cooperation including gas transit 
was signed in November, 2009 between 
Turkey and Switzerland.
As a recent progress, another worth-men-
tioning project is the concluded Turkey- 
Azeri gas transit negotiations. The signed 
agreement and MOUs address several 
aspects of exporting of Azeri gas Phase I 
and Phase II. Regarding Phase II, accord-
ing to the Protocol and the MoU, the gas 
which will be produced from Shah Deniz 
Phase II will be delivered to Turkey and 

Nabucco Intergovernmental 
Agreement (IGA), signed in An-
kara in 2009, entered into force 
on 1st of August this year. So far, 
authorized representatives of the 
Nabucco Gas Pipeline GMBH 
and partner companies an-
nounced their desire to complete 
the project by the end of 2014, al-
lowing the first gas to flow by that 
time.

“  
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onwards Europe. Azerbaijan’s increasing 
export capacity enhances implementation 
chances of the planned projects within 
the concept of ‘energy corridor’. Similarly, 
Turkmenistan is among the largest gas 
producers with good prospects for further 
production. Ensuring flow of gas from 
Turkmenistan through Caspian has long 
been attracting interest from the policy 
makers and companies. Various alterna-
tives have been studied to bring into ex-
istence a Trans-Caspian gas flow. In this 
general context, Turkey hopes that, ulti-
mately, uncertainties will disappear and 
Turkmenistan gas will be introduced as a 
new source of supply for Turkey and EU 
over the next years.
The pipeline projects linking the Caucasus, 
Central Asia, and the Middle East to Eu-
rope will make substantial contribution to 
the region’s integration with the West. Se-
cure and commercially profitable pipelines 
will help enhance stability and prosperity 
in the region. Considering the system as a 
whole, and to make it more effective, Tur-
key aimed also to increase its natural gas 
storage capacity. Silivri underground stor-
age facility (of capacity of 2.2 bcm) located 
at the north shore of the Marmara Sea had 
been taken into service in 2007. New un-
derground storage projects also have been 
developed recently both by state owned 
pipeline company BOTAS and a private 
sector company in the Tuz Golu basin in 
Central Anatolia.
With regard to the Arab Natural Gas Pipe-
line Project, which foresees transportation 
of Egyptian Gas to Turkey and onwards 
Europe via Jordan, Lebanon and Syria, the 
pipeline has been reached Homs (Syria); 
and Jordan, Lebanon and Syria have begun 
to receive Egyptian Gas. The construction 
of the remaining part between Homs (Syr-
ia) and Turkoglu (Turkey) has not been 
completed along with Gas Sale and Pur-
chase Agreement between Egypt and Tur-

key due to lack of a supply commitment 
from Egyptian side.
On the other hand, Turkey and Syria signed 
two Memorandums of Understanding in 
2009 regarding interconnection of natural 
gas grids of two countries. The MoUs cov-
er the issues such as gas sale to Syria from 
Turkey, gas transit to Syria and other Arab 
countries via Turkey (especially Iranian 
and Azeri gas), transit of Egyptian gas to 
Turkey via Syria and delivery of Syrian gas 
to Turkey in the future.
With respect to Iraqi natural gas, it is wide-
ly known that besides oil, Iraq has substan-
tial gas resources at its disposal. With Iraq’s 
security situation getting increasingly bet-
ter, energy investment in the country is ex-
pected to flourish. For Iraqi gas, reaching 
European markets seems both a desirable 
and achievable objective; in fact Iraqi po-
litical authorities already expressed their 
interest in Nabucco project. Turkey deems 
essential Iraq’s participation in Nabucco 
Project as one of the main potential gas 
providers in the sense that it would not 
only turn its natural gas reserves into an 
export commodity, but also make contri-
bution in improvement of the political sta-
bility of the country in particular, and of 
the region in general
Increase in gas demand is expected to con-
tinue in consumers’ markets; just as gas 
consumption is in gas producing coun-
tries. Some analyses estimate that within 
20 years some of the gas exporter coun-
tries will turn into net-importer countries. 
Hence drawing on the gas supply security 
point of view, in the long run, alleviation 
of the tension in the relationship between 
Iran and USA governments is believed 
to pave the way for a fruitful atmosphere 
which would enable Iran to become a part 
of the solution 
Policy Briefin tam metni için www.setav.org
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SETA ANALİZ

Türkiye’nin Enerji 
Durumu ve Geleceği

ÖZET | Gelişmekte olan bir ülke olarak 
Türkiye’nin giderek artan enerji talebi-
ni karşılamada bilinen hid rokarbon kay-
nakları açık bir biçimde yetersizdir. Tür-
kiye, bir taraftan yerli kaynakların aran-
ma faali yetlerini yoğunlaştırırken, bir ta-
raftan da yenilenebilir enerji kaynakla-
rının devreye alınması, enerji verimlili-
ğinin artırılması, ülkenin coğrafi konu-
mundan yararlanılması gibi diğer müm-
kün potansiyel lerini harekete geçirmenin 
çabası içinde bulunmaktadır.
2001 yılından bu yana Türkiye enerji sek-
törü, sektörün liberalizasyonunu hedef-
leyen reform ça pında çok ciddi bir yeni-

den yapılanma sürecinden geçmektedir. 
Piyasalara ilişkin yasalar çıkartılmış, ilgili 
ikincil mevzuat düzenlemeleri büyük öl-
çüde tamamlanmıştır. Böylece, rekabetçi 
ve şeffaf bir enerji piyasası için atılabile-
cek adımların önemli bir bölümü atılmış 
bulunulmaktadır.
Türk enerji politikası bugün yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 
ve enerjinin üre timden tüketime kadar 
her safhasında verimliliğin artırılmasına 
önem ve öncelik veren, enerji kay nağı ve 
ithalatta kaynak ülke çeşitlemesini ön pla-
na çıkartan, ‘enerji koridoru’ rolüne özel 
bir vurgu yapan ve olmazsa olmaz olarak 

2001 yılından bu yana Türk enerji sektörü, sektörün liberalizasyonunu hedefle-
yen çok ciddi bir yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir. Piyasalara ilişkin 
yasalar arka arkaya çıkartılmış, ilgili ikincil mevzuat düzenlemeleri de yapılmıştır.
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piyasa liberalizasyonunun altını çizen bir 
tutumu yansıtmaktadır.
Bölgeyle ilgili geliştirilen tüm uluslara-
rası projelerde belirleyici bir tutumla rol 
alan Türkiye, ken disini enerji alanında bir 
aktör olarak kabul ettirmiş durumdadır. 
Özellikle petrol ve doğalgazın kay nak ül-
kelerden kaynakları yetersiz ithalata ba-
ğımlı Batılı ülkelere taşınmasını hedefle-
yen boru hattı projeleri, karşılıklı bağım-
lılığa da vurgu yapan bugünkü Türk dış 
politikasında destek bulduğu kadar ona 
destek de vermektedir.
Türkiye hem arz güvenliği ve kaynak çe-
şitliliğinin sağlanması, hem de uluslara-
rası kamuoyunda iklim değişikliği bağ-
lamında öngörülen hedeflere yakın bir 
hedefi gerçekleştirebilmek için nükle-
er enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Nük-
leer elektrik santralı kurma girişimleri-
nin Türkiye’de nükleer tekno lojinin diğer 
alanlardaki (tıp, ziraat, vd.) kullanımla-
rında da yararlanılabilecek bir birikimin 
oluşması na katkı yapması beklenmekte-
dir.

Giriş
Enerji alanındaki her gelişme kaçınılmaz 
bir biçimde Türkiye’nin durumunu de-
ğerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu-
nun başlıca nedeni ise ülkemizin ener-
jide %70’ler düzeyinde seyreden dışarı-
ya olan bağımlılığıdır. Dolayısıyla dışarı-
da baş gösteren her sıkıntılı durum, kendi 
kaynaklarımızın ne durumda olduğu, on-
ların yeterince doğru değerlendirilip de-
ğerlendirilmediği ve zor günlere ne kadar 
hazırlıklı olunduğu konularında sorgula-
maları getirir.
Ülke	 nüfusunun	 artışına	 ve	 ekonominin	
büyümesine paralel olarak enerjiye olan 
talep de artmaktadır. Ekonomik büyü-
menin ve nüfus artışının genellikle daha 
yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde, 

gelişmiş ülkelere göre enerjiye olan talep-
teki artış oranı çok daha yüksektir. Ener-
ji talebindeki bu artış, Türkiye için orta-
lama olarak yaklaşık % 5,5–6 dolayında-
dır. Ancak son yıllar söz konusu olduğun-
da bu artışın birçok keresinde %8’i geçti-
ği görülmüştür. Toplam enerji ihtiyacının 
yaklaşık %73’ünü ithalatla karşılamak du-
rumunda olan Türkiye’nin 2008 yılı ge-
nel enerji üretimi toplamı yaklaşık 106,4 
mtep (milyon ton petrol eşdeğeri) ola-
rak gerçekleşmişti.  Bu rakamların açık-
ça gösterdiği şey, Türkiye’nin enerji ithal 
eden ve enerjide büyük ölçüde dışa ba-
ğımlı olan bir ülke olduğu gerçeğidir.
Enerji Bakanlığı projeksiyonu 2020 yılı 
itibariyle Türkiye’nin enerji tüketiminin 
yıllık 222 mtep’e ulaşmasını öngörmekte-
dir. Şu an yürürlükte olan enerji politika-
sı 2020 yılı itibariyle bu talebin karşılanı-
şında yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larının oranını mümkün olduğunca artır-
mayı ve önümüzdeki 10 yıllık süre içeri-
sinde enerjide ülkenin dışa bağımlılığın-
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da %3’lük bir azalmayı öngörmektedir. 
Geçtiğimiz bazı yıllarda %8’lere ulaşmış 
olan talep artışı dikkate alınırsa, ilave ta-
lebin karşılanmasının yanı sıra 3 puanlık 
bir düşüş de hedeflenmiştir. Bu hedeflerin 
tutturulması için istikrarlı ve titiz bir ça-
lışmanın sürdürülmesi gerektiği açıktır.

Beklentiıler ve Beliırsizlikler
Türkiye’deki enerji sektöründe bir ta-
kım endişeler, tereddütler ve belirsizlikler 
hep olagelmiştir. Ancak bu endişe ve te-
reddütler sektörün hemen tümüyle yeni-
den yapılandırılmaya başlandığı 2001 yılı 
ve onu takip eden ilk birkaç yıl sonrasın-
da giderek etkisini kaybetmiştir. Özellik-
le rekabetçi ve şeffaf bir piyasa oluşmasını 
hedefleyen radikal liberalizasyon ve özel-
leştirme girişimleri, zaman zaman soru 
işaretleri doğurmuş, bu soru işaretleri ya-
tırımlar konusunda geçiş dönemi olarak 
adlandırılabilecek dönemde endişe ve te-
reddütlere neden olmuştur. Bugün geldi-
ğimiz noktada, en azından elektrik üre-
timi amaçlı enerji yatırımları konusun-
da bu tereddütlerin büyük ölçüde orta-
dan kalktığını görmekteyiz. Doğalgaz pi-
yasasına ilişkin var olan soru işaretleri-
nin ise özellikle 4646 sayılı Doğalgaz Pi-
yasası Kanunu’nda yapılması öngörülen 
iyileştirme ile ortadan kaldırılacağı tah-
min edilmektedir. Bu arada, güçlü bir 
BOTAŞ’ın Türkiye için olan önemi gözö-
nünde bulundurulmak durumundadır. 
Önemli olan şeyse sektörün önünü gö-
rebilmesi açısından bir takım belirsizlik-
lerin ortadan kaldırılması ve yürürlükte-
ki mevzuatla gerçeklikler arasındaki kimi 
çelişkilerin giderilmesidir.
Belli bazı istisnaları olsa ve son global 
ekonomik krizle tersi uygulama ve eği-
limler ortaya çıksa da prensip olarak ya-
tırımcı, üretici ya da işletmeci olarak ka-
munun ekonomideki rolünün küçültül-
mesi görüşünün rağbet gördüğü bir dö-

nemden geçmekteyiz. Bu dönemde ka-
muya daha çok düzenleyen ve denetleyen 
bir rol biçilmektedir. Enerji sektörü de bu 
genel yaklaşım içinde yer almaktadır. An-
cak bu, devletin rolünün sıfıra indirilme-
si şeklinde algılanmamalıdır. Kuralların 
egemen kılındığı rekabetçi ve liberal bir 
piyasada bir piyasa oyuncusu olarak dev-
let şirketleri de varlıklarını sürdürebilme-
lidir. Devlet şirketlerinin piyasa kuralla-
rına uymasını sağlamak, bu şirketlerde 
şeffaflığı sağlamak ve devlet şirketlerine 
sağlanan rekabeti bozucu mali destekle-
ri sonlandırmak özellikle AB mükteseba-
tına uyumla birlikte düşünüldüğünde ol-
mazsa olmaz unsurlardır.
Türkiye’de liberal ve rekabetçi bir ener-
ji piyasası için gerekli temel adımlar atıl-
mış ve belli bir altyapı oluşturulmuş ol-
makla birlikte mükemmel işleyen bir pi-
yasa yapısı için hala yapılacak birçok iyi-
leştirme vardır. Bazı mevzuat iyileştirme-
leri ise ancak yürürlükteki uygulamaların 
sonuçları görüldüğünde tasarlanabilmek-
tedir. Ayrıca pazar kurallarının ihlalinin 
azalması için denetim kalitesinin iyileş-
tirilmesi kadar belli bir pazar kültürünün 
yerleşmesi de gerekmektedir. Yatırımcı ya 
da işletmeci olarak kamunun rolünü kü-
çültme eğiliminin hâkim olduğu bu dö-
nemde Enerji Bakanlığı’na düşen başlıca 
sorumluluklardan birisi, özel sektör için 
sektörde yatırımların yeterince cazip ol-
ması için gerekli tedbirleri almaktır. Bu 
önümüzdeki yıllarda enerji talebinin so-
runsuz karşılanabilmesini sağlamak için 
bir gerekliliktir. Birkaç yıl öncesine kadar 
gerekli enerji yatırımlarının yapılmamak-
ta olduğu şeklinde dile getirilen eleştiri-
ler nihayet enerji yatırımlarında ciddi bir 
hareketliliğin ortaya çıkmasıyla görülmez 
olmuştur. Bir anlamda, yeniden yapılan-
ma döneminin beraberinde getirdiği te-
reddütlerin dağılmasıyla özel sektör ener-
ji sektörüne yatırım için harekete geçmiş-
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tir. Lisans başvuruları ve lisansları alınan 
çeşitli tipte birçok santralin inşasına baş-
lanması bu hareketlenmenin inandırıcı 
bir göstergesidir.
Vurgulamış olduğumuz gibi son birkaç 
yıl boyunca bazı yabancı ülke merkezli 
firmaların yanı sıra önde gelen Türk fir-
maları da enerji sektörüne olan ilgilerini 
net bir biçimde ortaya koymuştur. Bu ilgi-
yi yapılmış lisans başvuruları kadar yapıl-
mış ve yapılmakta olan elektrik dağıtım 
ve santral ihalelerinde de görmek müm-
kündür. 2003 yılı başlangıcından 2009 yılı 
sonuna kadar toplam 36.975 MW’lık bir 
toplam kapasite için lisans verilmiştir. Bir 
taraftan yapılmış diğer başvuruların de-
ğerlendirmesi devam ederken yeni lisans 
başvuruları alınmaktadır. Bu durum giri-
şimcilerin daha güvenli ve cazip bir yatı-
rım ortamına kavuşmuş olduklarını gös-
termektedir. Hâlihazırda 10.000 MW’ı 
aşkın bir ilave kapasite sağlayacak çeşit-
li tipte elektrik üretim tesisleri inşa halin-
dedir. Bunların dışında, büyük projeler-
den birisi olarak Afşin C ve D ihalesinin 
bir yasal değişiklikle yeniden yapılma-
sı beklenmektedir. Diğer bir büyük proje 
olan Akkuyu nükleer santralinin inşasına 
ilişkin adımlar arka arkaya atılmaktadır. 
Toplam 4800 MW kurulu gücünde 4 üni-
teden oluşması planlanan Akkuyu nükle-
er santralı mevcut modele göre Rusların 
sahip olup işleteceği bir santral durumun-
da olacaktır. Sinop’ta kurulması düşünü-
len nükleer elektrik santrali modelinin ise 
sahiplik açısından farklı olması öngörül-
mektedir.
2001 yılından bu yana Türk enerji sektö-
rü, sektörün liberalizasyonunu hedefle-
yen çok ciddi bir yeniden yapılanma sü-
recinden geçmektedir. Piyasalara ilişkin 
yasalar arka arkaya çıkartılmış, ilgili ikin-
cil mevzuat düzenlemeleri de yapılmıştır. 
Doğal olarak, geçtiğimiz yıllar içerisin-
de bu yasal düzenlemelerde gerekli oldu-

ğu anlaşılan düzeltme ve iyileştirmeler de 
önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir.
Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (TEDAŞ) 
özelleştirilmesiyle ilgili olarak da başlan-
gıçta yaşanmış olan gecikmeler nedeniyle 
baş gösteren bazı tereddütler, birçok böl-
gede özelleştirmelerin tamamlanmasıyla 
birlikte ortadan kalkmıştır. 2010 yılı Ara-
lık ayı itibariyle bölgelerin özelleştirilme 
ihaleleri tamamlanmış, dağıtım bölgele-
rinin ihaleyi kazanmış şirketlere devri ve 
dağıtım bölgelerinin önemli bir bölümü-
nün özel sektöre devri gerçekleşmiş bu-
lunmaktadır. Bugün birçok dağıtım böl-
gesi özel sektör tarafından işletilmektedir. 
Dağıtım bölgelerinin özel sektöre devri 
işlemlerinin 2011 yılı sonu itibariyle ta-
mamlanmış olması beklenmektedir; böy-
lece, elektrik dağıtımının liberalleştiril-
mesi süreci tamamlanmış olacaktır. Port-
föydeki termik santrallerin önde gelen 
bazılarının (Hamitabat doğalgaz çevrim 
santrali, Soma, Kangal ve Seyitömer ter-
mik santralleri, vd.) özelleştirilmesi elekt-
rik sektöründeki liberalizasyon açısından 
önemli bir aşama olacaktır.13 Aslında, 
elektrik üretimi açısından özel sektör za-
ten oldukça büyük bir paya sahiptir. 2009 
yılı sonu itibariyle toplam kurulu güç içe-
risinde %54,5’lük bir paya sahip olan 
(2002 yılında bu oran %44,2 idi) özel sek-
törün 2009 yılı elektrik üretimi içerisin-
deki	payı	%53,9’dur.	EÜAŞ	kontrolündeki	
santrallerin özelleştirilmesi beklenenden 
uzun sürse bile, inşa halindeki santraller 
birer birer devreye alındıkça elektrik üre-
timinde özel sektörün payı giderek yük-
selecek ve kamunun payı ise azalacaktır. 
Böylece, PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma 
Merkezi)’un işleyişindeki iyileştirmelerle 
birlikte Türkiye’de elektrik toptan satış pi-
yasasının işleyişinin daha rasyonel bir ze-
mine oturması mümkün olabilecektir 
Analizin tam metni için www.setav.org

e n e r j i  ko r i d o r u  o l a ra k  t ü r k i y e





10aralık



738

a r a l ı k  1 0

1 ARALIK 2010
•	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 Avrupa	 Gü-

venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Liderler 
Zirvesi nedeniyle Kazakistan’a gitti.

2 ARALIK 2010
•	 Türkiye,	İsrail’in	Hayfa	kenti	yakınlarında	çı-

kan orman yangınına müdahale için iki yan-
gın söndürme uçağı gönderdi.

•	 Uluslararası	Para	Fonu	(IMF)	Başkanı	Domi-
nique Strauss-Kahn yaptığı açıklamada, bun-
dan sonraki IMF ve Dünya Bankası Başkanla-
rının Avrupa ve ABD dışındaki yerlerden se-
çilmeleri gerektiğine işaret etti.

3 ARALIK 2010
•	 6085	Sayılı	Sayıştay	Kanunu	TBMM’de	kabul	

edildi.

4 ARALIK 2010
•	 Askeri	İdare	Mahkemesi,	açığa	çıkarılma	işle-

minin durdurulması talebini reddetti. 
•	 Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	Bahreyn’de	

düzenlenen “Bölgesel Güvenlik Zirvesi Mana-
ma Diyalogu 2010” toplantısına katıldı.

6 ARALIK 2010
•	 Ertelenen	öğretmen	atamaları	yapıldı.	29	bin	

347 kadroya öğretmen atandı.
•	 Mavi	Marmara	olayını	soruşturan	BM	Komis-

yonundaki İsrail temsilcisi Joseph Ciechano-
ver,  Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feri-
dun Sinirlioğlu ile temasta bulunmak üzere 
İsrail tarafından Cenevre’ye gönderildi.  

•	 BM	Güvenlik	 Konseyi’nin	 5	 daimi	 üyesi	 ve	
Almanya’nın oluşturduğu 5+1 Grubu tem-
silcileri ile İranlı yetkililer İsviçre’nin Cenev-
re kentinde bir araya gelerek, İran’ın nükle-
er yakıt üretim sürecine ilişkin müzakereler 
başladı. 

7 ARALIK 2010
•	 Ekonomik	 İşbirliği	 ve	 Kalkınma	 Teşkilâtı	

(OECD) Almanya’da 2009 PISA sonuçları-
nı açıkladı. Türkiye 33 OECD ülkesi arasında 
bütün alanlarda 31. sırada yer aldı.

•	 “P	 5+1”	 (BM	 Güvenlik	 Konseyi’nin	 daimi	
üyeleri ve Almanya) ülkeleri adına İran’la 
nükleer müzakere masasına oturan AB Dış 
İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu araya-
rak, bir sonraki toplantının ocak ayı sonunda 
Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kal-
dıklarını ifade etti. Bakan Davutoğlu da gö-
rüşmelerin yapıcı bir çerçevede başlamasın-
dan memnuniyet duyulduğunu, Türkiye’nin 
küresel ve bölgesel barışa katkıda bulunmayı 
sürdüreceğini söylediği belirtildi.

8 ARALIK 2010
•	 Ankara	 Üniversitesi	 Siyasal	 Bilgiler	

Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye’de Ana-
yasa” konulu konferansa katılan CHP Ge-
nel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Süheyl Batum 
ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bur-
han Kuzu öğrencilerin protestosuyla karşılaş-
tı. Öğrencilerin sloganlar atarak, konuşmayı 
engellemeye çalışması özerine Batum “Yaptı-
ğınız faşizmdir” diyerek salonu terk etti. AK 
Parti Milletvekili Burhan Kuzu’nun salona ge-
lişinde de öğrenciler yumurtalı protestoda bu-
lundu. Burhan Kuzu. salondaki güvenlik gö-
revlileri tarafından şemsiye açılarak korundu. 
Burhan Kuzu, salondan polis kordonu eşliğin-
de dışarıya çıktı.

10 ARALIK 2010
•	 İsveç,	 İtalya,	 İngiltere	 ve	Finlandiya	Dışişleri	

Bakanları Carl Bildt, Franco Frattini, William 
Hague ve Alexander Stubb’ın Türkiye’nin üye-
liğine destek olmak için ortaklaşa kaleme al-
dıkları makale International Herald Tribune 
gazetesinde yayınlandı.

•	 TÜİK,	 III.	 Dönem	Gayri	 Safi	 Yurtiçi	 Hâsıla	
rakamlarını açıkladı. Türkiye 2010 yılının ilk 
dokuz ayında yüzde 8,9 oranında büyüdü. 

11 ARALIK 2010
•	 6087	sayılı	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kuru-

lu Kanunu TBMM’de kabul edildi.
•	 CHP	 Genel	 Başkanı	 Kemal	 Kılıçdaroğlu,	

Meclis’te, eski CHP Eski Genel Başkanı Deniz 
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Baykal ve Eski Genel Sekreteri Önder Sav ile 
görüştü.

•	 ABD’de	San	Francisco	Federal	Temyiz	Mahke-
mesi geçen yıl aldığı kararı bozarak 1915 yı-
lında Osmanlı İmparatorluğu döneminde ya-
şanan göç nedeniyle olaylarda yaşamını yiti-
renlerin yakınlarının tazminat amacıyla si-
gorta şirketlerine dava açabileceğine hükmet-
ti. 

12 ARALIK 2010
•	 Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	

Türkmenistan’daki Tarafsızlık Bayramı’nın 15. 
Yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere git-
tiği Aşkabat’da Türkmen Dışişleri Bakanı Re-
şit Meredov ile yaptığı toplantıda, iki ülke dı-
şişleri bakanları arasında derinleştirilme-
si amacıyla 2011-2012 işbirliği eylem planını 
imzaladı.

•	 Hükümetin,	Alevi	Açılımı’na	başkanlık	 eden	
Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çe-
lik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alevile-
rin de talepleri dikkate alınarak hazırlanan 
yeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı-
nın, son kez gözden geçirileceğini, kitapların 
2011-2012 Eğitim yılı için baskıya verileceğini 
açıkladı.

•	 ABD	 Başkanı	 Barack	Obama,	 Başbakan	 Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, wikileaks telg-
raflarındaki bazı yorumların mevcut ABD ve 
yönetim ve diplomatik ekibin görüşlerini yan-
sıtmadığına işaret ederek, “Bilmenizi iste-
rim ki, ABD-Türkiye ortaklığı dünyadaki en 
önemli ilişkilerden biridir. Kökü tarihimizde-
dir. Gelecek için büyük umutlar taşımaktadır. 
Ben şahsen de dostluğumuza ve aramızdaki 
samimi diyaloğa büyük değer veriyorum. Bu-
nun (WikiLeaks) yol açtığı zorluklardan dola-
yı üzüntü duyuyoruz” dedi.

13 ARALIK 2010
•	 TBMM	Genel	Kurulu’nda	2011	Yılı	Bütçe	gö-

rüşmeleri başladı. 
•	 İsrail	Başbakanı	Binyamin	Netanyahu,	Likud	

Partisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, 
Gazze yardım gemilerine düzenlenen operas-

yonla ilgili özür dilenmesi ve gemide ölenle-
rin ailelerine tazminat ödenmesinin söz ko-
nusu olmadığını bildirdi. 

•	 Kosova’da	 yapılan	 genel	 seçimlerde	 Başba-
kan Haşim Taçi’nin partisinin oyların yüzde 
33.1’ini alarak birinci parti olduğu açıklandı.

14 ARALIK 2010
•	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	 (AİHM),	

Anayasa Mahkemesi tarafından 2003 yılın-
da kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’nin 
(HADEP) yaptığı şikâyette Türkiye’yi haksız 
buldu. ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
(AİHS) toplanma ve örgütlenme hakkıyla il-
gili 11. maddesinin Türkiye tarafından ihlal 
edildiğine’ hükmetti. 

•	 DP	 Genel	 Başkanı	 Hüsamettin	 Cindoruk	
ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Gü-
niz Sokak’taki evinde bir araya geldi. 14 Ara-
lık 2010: Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si (AİHM), Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan 2003 yılında kapatılan Halkın Demok-
rasi Partisi’nin (HADEP) yaptığı şikâyette 
Türkiye’yi haksız buldu. 16 Aralık 2010: Mer-
kez bankası Para Politikası Kurulu (PPK) top-
lantısında politika faizi olan bir hafta vadeli 
repo ihale faiz oranı yüzde 7’den yüzde 6,50’ye 
düşürüldü.

16 ARALIK 2010
•	 Balyoz	Darbe	Planı	Davasının	 ilk	duruşması	

yapıldı. 
•	 Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Muharrem	

ayı etkinlikleri kapsamında Halkalı’da düzen-
lenen Aşure törenlerine katıldı. 

•	 Genelkurmay	 Başkanlığı,	 internet	 sitesinden	
“iki dil” konusuna ilişkin görüşlerini açık-
ladı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Anayasası’nın değiştirilmeyecek hükümle-
ri arasında yer alan 3. maddesinde “Türki-
ye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür. Dili Türkçedir” hükmü hatırlatıla-
rak, “Türk Silahlı Kuvvetleri; Devletin, Ana-
yasamızda yer alan, Türk milletinin bağımsız-
lığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliği-
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ni, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma gö-
revi kapsamında; Ulus devlet, üniter devlet ve 
laik devletin korunmasında her zaman taraf 
olmuş ve olmaya devam edecektir” denildi.

•	 İngiliz	mahkemesi,	 tüm	dünyayı	 sarsan	 gizli	
diplomatik belgeleri yayınlayan Wikileaks in-
ternet sitesinin kurucusu Assange’ın kefaletle 
serbest bırakılmasını onayladı.

18 ARALIK 2010
•	 CHP	 Olağanüstü	 Kurultayında	 yeni	 parti	

meclisi üyeleri oylanarak seçildi. 
•	 CHP	 kurultayında	 Parti	 Meclisi	 üyeliği	 için	

yapılan seçime kadın kotasının ihlal edildiği 
gerekçesiyle itiraz edildi. 

•	 18–19	 Aralık	 2010	 tarihlerinde	 yapılan	 De-
mokratik Toplum Kongresinde “Demokratik 
Özerklik Taslağı” tartışıldı. 

19 ARALIK 2010
•	 Çankaya	İlçe	Seçim	Kurulu,	CHP’nin	15.	Ola-

ğanüstü Kurultayında Parti Meclisi’nin (PM) 
oluşumunda kadın kotasının hesaplanmasına 
yönelik itirazı reddetti.

20 ARALIK 2010
•	 Genelkurmay	 internet	 sitesinde	 yerel	 yöne-

timlerde iki dilin kullanılması tartışmalarına 
ilişkin yayınlanan ‘basın açıklaması’ ile ilgi-
li olarak bugün suç duyurusunda bulunuldu. 
Söz konusu eylemin Askerî Ceza Kanunu Md. 
148/C ve E’ye göre cezalandırılması istemiyle, 
Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Aydın Engin, 
Baskın Oran, Cengiz Aktar, Cengiz Algan ve 
Gencay Gürsoy’un imzalarıyla bugün Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına Genelkurmay Baş-
kanlığı hakkında suç duyurusunda bulunul-
du.

•	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 ABD	Baş-
kanı Barack Obama’ya, 1915 olaylarına ilişkin 
Ermeni iddialarına destek veren tasarıya iliş-
kin bir mektup gönderdi.

21 ARALIK 2010
•	 Diyarbakır	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	Demok-

ratik Toplum Kongresi’nin iki gün süren ve 

‘Demokratik Özerklik Taslağı’nın tartışıldığı 
toplantıya ilişkin inceleme başlattı.

•	 Son	günlerde	yaşanan	‘iki	dil’	ve	‘özerklik’	tar-
tışmalarının ardından BDP Genel Başkanı Se-
lahattin Demirtaş, TBMM Başkanı Mehmet 
Ali Şahin’i ziyaret etti. Demirtaş, “Meclis’te 
Kürtçe ısrarımız yok” dedi. 

•	 Irak’ta	Şii	lider	Nuri	el	Maliki’nin	başkanlığın-
daki kabine güvenoyu alarak hükümeti kurdu.

•	 İt	 dalaşının	 sonunu	 getirebilecek	 adım	 atıl-
dı, Türkiye ilk kez Yunanistan’ı haziran ayın-
daki Anadolu Kartalı Tatbikatı’na davet etti. 
Atina’nın yanıtı bekleniyor.

•	 Pakistan’dan	 Hindistan’ı	 kızdıracak	 füze	 de-
nemesi yaptı. Pakistan, Ghauri Hataf-V isimli 
balistik füzeyi başarıyla denedi.

•	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 ve	 Suriye	
Başbakanı Muhammed Naci Otri’nin eş baş-
kanlığında İkinci Türkiye-Suriye Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Başbakanlar 
toplantısı düzenlendi.

22 ARALIK 2010
•	 Cumhuriyet	Gazetesi’ne	bombalı	saldırı	dava-

sı ile Ergenekon davası birleştirildi.
•	 Çankaya	İlçe	Seçim	Kurulu,	‘’CHP	15.	Olağa-

nüstü Kurultayında delege olmayan bir kişi-
nin kurultay divanında görev yaptığı’’ ve ‘’par-
ti üyesi olmayan iki kişinin PM’ye seçildiği’’ 
iddiasıyla yapılan itirazları da reddetti.

•	 Mart	ayında	ABD	Temsilciler	Meclisi	Dış	İliş-
kiler Komitesinde kabul edilen Ermeni Soykı-
rımını tanıyan 252 sayılı yasa tasarısı Temsil-
ciler Meclisi’nin 2010 sene-sindeki son oturu-
munda gündeme alınmayarak kadük kaldı.

23 ARALIK 2010
•	 BDP	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş’ın	

“Bundan sonra bölgede çift dilli yaşam ola-
cak” demesinin ardından Diyarbakır Sur 
Belediyesi’nde Kürtçe resmi nikah kıyıldı.

24 ARALIK 2010
•	 AYİM,	 Balyoz	 sanığı	 Tümgeneral	 Gürbüz	

Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğ-
lu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu’nun, 
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‘’Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin 
iptali’’ istemini yerinde buldu. AYİM “gene-
raller terfi ettirilmeliydi” kararını oy birliğiyle 
aldı. 

•	 AYİM’in	 Balyoz	 davasında	 sanık	 oldukları	
için açığa alınan üç generalin terfi ettirilme-
si gerektiğine karar vermesi üzerine ilk tepki, 
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan 
geldi. Bozdağ; “Bu karar anayasa ihlalidir.” 
dedi.

•	 Türkiye-Afganistan-Pakistan	arasında	beşinci	
üçlü zirve İstanbul’da gerçekleştirildi. 

•	 Türkiye	 ile	 Japonya	 arasında	 Sinop’ta	 kurul-
ması planlanan nükleer santral için mutaba-
kat anlaşması imzalandı.

•	 Askeri	İdare	Mahkemesi,	“bir	üst	rütbeye	terfi	
ettirilmeme işleminin iptali’’ talebini esastan 
görüşerek yürütmenin durdurulmasına karar 
verdi.

25 ARALIK 2010
•	 CHP	 Genel	 Başkanı	 Kemal	 Kılıçdaroğlu,	

CHP’de 15. Olağanüstü Kurultay sonrası olu-
şan Parti Meclisi’ne (PM) göre yeni MYK’yı 
belirledi. CHP’den yapılan açıklamaya göre, 
yeni MYK’da şu isimler yer aldı: Gürsel Te-
kin, Hurşit Güneş, Süheyl Batum, Erdoğan 
Toprak, Volkan Canalioğlu, İzzet Çetin, Umut 
Oran, Osman Korutürk, Gülsün Bilgehan, En-
gin Altay, Faik Öztrak, Alaattin Yüksel, Sen-
cer Ayata, Sena Kaleli, Emrahan Halıcı, Sez-
gin Tanrıkulu ve Bihlun Tamaylıgil.

26 ARALIK 2010
•	 Başbakan	Recep	Tayyip	 Erdoğan,	 ‘’Ortak	 dil	

Türkçe’dir, bu gerçeği değiştirmeye yönelik 
hiçbir girişim kabul edilemez. Zira bu mese-
le sosyal barış ve sosyal bütünlük meselesidir’’ 
dedi.

•	 2011	Yılı	Merkezi	Yönetim	Bütçe	Kanunu	Ta-
sarısı 332 oyla TBMM Genel Kurulu’ndan 
geçti.

•	 Kıbrıs	 Rum	 Ortodoks	 Kilisesi	 Başpiskoposu	
2. Hrisostomos, 24 Nisan 2004’te adanın iki 
tarafında da halkoylamasına sunulan Annan 
Planı’nı kendisinin ve dönemin Rum yöneti-

mi lideri Tasos Papadopulos’un okumadığını 
belirtti.

28 ARALIK 2010

•	 Türkiye	ile	Suriye	hükumetleri	arasında,	eko-
nomik, sosyal, kültürel ve bilimsel iş birliğinin 
arttırılması amacıyla, ‘Türkiye - Suriye Bölge-
lerarası İşbirliği Programı(TS-BİP)’ uygula-
maya konuldu. Program Şanlıurfa Karacadağ 
Kalkınma Ajansı tarafından yürütülüyor.

29 ARALIK 2010

•	 Irkçı	 grupların	 Rusya’yı	 savaş	 alanına	 çevir-
mesi Rusya Devlet Başkanı Medvedev ve Baş-
bakan Putin’i karşı karşıya getirdi. Putin’in 
farklı etnik toplulukların bir arada yaşaması-
na Sovyetler Birliği’ni örnek göstermesini be-
ğenmeyen Medvedev, Rusya’nın Sovyet değil, 
ABD tecrübesinden ders alması gerektiğini 
söyledi.

•	 Genelkurmay	bünyesinde,	Ergenekon	ve	bağ-
lantılı davalarda yargılanan askerlere avukat 
giderleri için yasadışı yardım toplama kam-
panyasının ‘gizli’ ibareli emirle yapıldığı or-
taya çıktı. Genelkurmay Elektronik Sistemler 
Komutanlığı’nda görev yapan subaylara özel 
iletişim ağı ‘Karanet’ üzerinden ulaştırılan 01 
Kasım tarihli emirde, askerlere para yardımı 
yapılması istendi. 

30 ARALIK 2010

•	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 son	 günlere	
damga vuran, iki dil ve özerklik tartışmaları-
nın ertesinde, Diyarbakır’a iki günlük bir zi-
yaret gerçekleştirdi. Gül; “Resmi dil Türkçedir 
ortak dilimizdir. Yöre dilleri ise zenginliktir.” 
Dedi. 

•	 ABD	Başkanı	Barack	Obama,	tatil	fırsatından	
yararlanıp Senato’yu bay-pas ederek Ankara 
Büyükelçiliği görevine Francis Ricciardone’yi 
atadı. Ankara Eski Büyükelçisi James Jeffrey 
31 Temmuz’da ayrıldığından beri Cumhuri-
yetçi Parti’nin engellemesinden dolayı Anka-
ra büyükelçiliğine Obama yönetimi atama ya-
pamıyordu.
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wikileaks sızıntısı nereden kaynaklanıyor?

“Wiki-Sızıntı” anlamına gelen adıyla hükümetlere ve önemli kuruluşlara ait gizli do-
kümanlara erişerek bunları kaynak açıklamadan ifşa eden site, daha önce de ABD’nin 
Afganistan’daki kayıtlarını yayımlamıştı. Site bu kez 29 Kasım’da daha kapsamlı bir eylemle 
içinde Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye ilişkin gizli belgeleri yayımladı. ABD’li dip-
lomatların bulundukları ülke ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’yla yaptıkları gizli yazışmala-
rı içeren telgrafları asıl sızdıran kişinin ise ABD ordusunda istihbarat biriminde görevli er 
Bradley Manning olduğu iddia ediliyor. Belgeleri yayınlamaya başladıktan sonra ise Wiki-
leaks, ABD hükümetinin çeşitli engellemeleriyle karşılaştı; Amazon.com, EveryDNS, Pay-
Pal, Mastercard ve Visa gibi çeşitli şirketler Wikileaks’e hizmet vermeyi durdurdu. Wikileaks 
ise her türlü engellemeye karşı ellerinde bulunan yaklaşık 250 bin belgeyi yayınlamaya de-
vam edeceğini belirtti. ABD hükümeti belgelerin gerçek olduğunu kabul ederken, belge-
lerin içeriği nedeniyle herhangi bir ülke ile henüz ciddi bir kriz yaşanmadı.

SETA YORUM

Wikileaks, Edelman 
Dönemini Bitirir mi?
Obama’nın başkan seçilmesiyle siyasi ve sosyal restorasyon gerçekleştirmeyi plan-
layan ABD, bu umutları dışarıda İsrail’in katliamlarına içeride ise cumhuriyetçi yakla-
şımlara kurban verirken, Wikileaks ‘kral çıplak’ dedirten sızdırmaları gerçekleştirdi.

TAHA ÖZHAN

Ebu Gıreyb hapishanesinde mahkûmlara 
işgalci Amerikan askerleri tarafından ya-
pılan işkenceler dünya gündemine düştü-
ğünde, ne küresel diplomasi allak bullak 
olmuştu ne de işgale yeşil ışık yakan ül-
keler özür dilemek veya açıklama yapmak 
için sıraya girmişlerdi. Ebu Gıreyb kendi 
aciz kaderiyle baş başa kalıvermişti. Geçen 
hafta Amerikan dış işlerinin telgrafları or-
talığa saçıldığında sessizlik yerini küresel 
siyasi bir telaşa bıraktı. Öncü sarsıntıların 

odağındaki ülkelerin başında ise Türkiye 
geliyor. Öyle anlaşılıyor ki, ABD bir taraf-
tan Ebu Gıreyb’de akıl almaz işkenceler ya-
parken, hemen sınırın öte tarafında diplo-
matik bir Ebu Gıreyb inşa ediyormuş.

Neocon felaket
Genelde Amerika ve İslam dünyası, özel-
de ise ABD-Türkiye ilişkilerinin niçin bu 
denli sorunlu olduğuna dair özellikle son 
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8- 9 yıldır yapılan yorumları haklı çıka-
ran belgeler ortalığa saçılıverdi. Wikile-
aks, neocon ABD yönetiminin özellik-
le ikinci iktidar döneminde oldukça per-
vasız, ciddiyetsiz ve başına buyruk yapısı-
nı bir kez daha görmemize yaradı. 11 Eylül 
şokundan Afganistan’ı işgal ederek uyan-
maya çalışan, ama kendi kamuoyunu tat-
min edemeyince işgali önce Irak’a taşıyan 
ardından da hızını alamayıp yeni “şer ek-
senleri” üzerinden hedefini genişletmeye 
çalışan Amerikan imparatorluğunu, ne-
ocon siyasal teolojisinin ne kadar sıkıntı-
ya soktuğunu görmüş olduk. Son on yıl-
da ABD’nin yaşadıklarına hızlı ama dik-
katli bir bakış bile dünya sistemine dair de-
rin değişimin fay hatlarını görmemizi sağ-
layabilir. Yeni milenyuma şaibeli ve mah-
keme kararı ile seçilen Bush yönetimiyle 
merhaba diyen ABD, seçimden bir yıl son-
ra 11 Eylül’ü yaşadı. 10 yıllık sükûnet dö-
neminin ardından, işgal dalgasını başlata-
rak önce Afganistan’a ardından da Irak’a 
saldırdı. 2000’lerde Amerikan ekonomi 
politik sisteminin en fazla övündüğü mu-
hasebe ve vergi kontrolüyle dalga geçer-

cesine milyarlarca dolarlık Enron ve Art-
hur Andersen soygun-iflasları ortaya çıktı. 
Afganistan, 11 Eylül’ün psikolojik intika-
mından bir bataklığa, Irak ise sonu gözük-
meyen askeri ve siyasi bir girdaba dönüş-
tü. 2007-8’de son on yılın finans kapitaliz-
mine yaslanarak sürdürülen refah ve kre-
di sistemi bir anda milyonlarca Amerika-
lıyı iflasın eşiğine getirdi. Mali piyasalarda 
başlayan iflas bir anda ekonomik krize dö-
nüşüverdi. Obama’nın başkan seçilmesiy-
le siyasi ve sosyal restorasyon gerçekleştir-
meyi planlayan ABD, bu umutları da dışa-
rıda İsrail’in katliamlarına içeride ise cum-
huriyetçi yaklaşımlara kurban verdi. İlk on 
yıl sadece bu felaketlerle son bulacak der-
ken, Wikileaks “kral çıplak” dedirten sız-
dırmaları gerçekleştirdi. Belgelere bakılın-
ca Amerika’nın son on yılda yaşadığı he-
gemonik çözülmeyi de anlamak kolaylaştı.

Yerli muhbirlerimiz
Küresel olarak hegemonik güçler denge-
sinden yeni güçler dengesine geçişi de an-
lamakta zorlanan neocon yaklaşım; ye-
rel ve bölgesel gelişmeleri de adeta at göz-
lüğü takarak okumuş. Sonuç olarak hem 
maddi bilgi toplarken hem de değerlen-
dirirken trajik hatalar kaçınılmaz olmuş. 
Wikileaks’ın belge sızdırma tarzı, sırala-
ması, yaptığı editoryal müdahaleler ışığın-
da ne kadar sahici ne kadar proje olduğu 
tartışması akıldan çıkarmamak kaydı ile; 
diplomasi, dış politika yapımı ve istihbarat 
üzerine düşüncelerimizi yeniden gözden 
geçirmemize yol açtığı muhakkaktır. Şu 
ana kadar sız(dırıl)anlardan, Türkiye’nin 
payına düşen diplomasi tartışmalarından 
ziyade, ülke içinde yerli-işbirlikçi gerilimi-
nin hikâyesinin yeniden yazılması olmalı-
dır. Başka ülkelerin başkentleri üzerinden 
ülkesiyle konuşan ulusalcı yaklaşımların, 
AK Parti’ye yönelik “işbirlikçilik” suçlama-
sındaki aymazlığa kimse değilse Wikileaks 

Şu ana kadar sız(dırıl)anlardan, 
Türkiye’nin payına düşen dip-
lomasi tartışmalarından ziyade, 
ülke içinde yerli-işbirlikçi gerilimi-
nin hikâyesinin yeniden yazılma-
sı olmalıdır. Başka ülkelerin baş-
kentleri üzerinden ülkesiyle ko-
nuşan ulusalcı yaklaşımların, AK 
Parti’ye yönelik “işbirlikçilik” suç-
lamasındaki aymazlığa kimse 
değilse Wikileaks dur demiş bu-
lunmaktadır.”

“  
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dur demiş bulunmaktadır. Bütün zihinsel 
kodları, söylemi ve siyasi ilişkileri toprak-
larımıza yabancı bir dünyadan devşirilen 
ulusalcı yaklaşım, kendisini milli ve yerli; 
AK Parti’yi ise gayri milli ve yabancı unsur 
olarak tarif etmekteydi. Ortaya çıkan bel-
gelerin genel havasına bakılırsa, ülkemiz-
deki önemli sorunların başında yerli muh-
birlik	gelmektedir.	Ülkesi	hakkında,	 çoğu	
kez bilabedel yabancı bir ülkeye hizmet 
veren bu zihin dünyası elbette var olabi-
lir. Arap dünyası liderler düzeyinde böyle-
si bir sorunu yaşarken bizde de en azından 
gazeteci, yazar, siyasetçi düzeyinde var ola-
bilirler. Lakin sorun var olmaları değil. So-
run, bu yerli muhbirlerin, kendileri dışın-
daki hemen her kesimi büyük bir aymaz-
lıkla işbirlikçilikle suçlamalarıdır. Daha da 
kötüsü, yerli muhbir söylemin dalgasının 
en az etkili olması gereken yerde, TSK’da 
en etkili olmasıdır. Hudson rezaletini bir 
kez daha hatırlayacak olursak, TSK’dan 
üst düzey isimlerin bizzat böylesi bir siya-
si denklemin içinde olmaları yerli muh-
birlik üzerine kafa yormak için yeterli bir 
sebeptir. Irak işgali olacakken Balyoz top-
lantıları yapanlar, “işgale ortak olmazlarsa 
darbe ihtimalini hazırlayanların” ucuz bir 
kartı olmaktan başka neye hizmet ettiler. 
2006-2008 arasında, Lübnan, Irak, Gürcis-
tan ve Balkanlar’da derin siyasi kırılmalar 
yaşanırken Türkiye’nin hem bu bölgelerle 
hem de aynı anda kapatma davası, muhtıra 
ve fason yeniden istiklal savaşı zırvalarıyla 
uğraştığını hatırlatmakta fayda var. Erdo-
ğan ve Davutoğlu hakkında bir çok fark-
lı kesim içerisinden ulusalcı hassasiyetler-
le verilen “çok tehlikeli” tepkileri bile teh-
dit algılamasındaki yerlilik sorununu an-
lamaya yetmektedir. Hem Türkiye hem de 
ABD açısından, Edelman görevinde ola-
maması sorunu ortadan kaldırmamak-
tadır. Öyle ki Edelman müstakil ve mün-
ferit bir isim olarak o dönemin raporları-

na yön vermiş ve görevi hitama ermiş bir 
isim değildir. Halihazırda Washington’da 
çok sayıda Edelman ve onların oluştur-
duğu güçlü Türkiye karşıtı rüzgâr esme-
ye devam etmektedir. İçlerinde bol sayı-
da yerli muhbirimizin de olduğu bu akım 
kâh ABD başkentinden Türkiye’yi ismi ko-
nulmamış bir şekilde tehdit etmektedirler 
kâh açıkça merkez medyamızda bir köşe-
de bu tehditlerini bizlere aktarmaktadır. 
Obama yönetimi, en yakınındaki Türkiye 
uzmanı sıfatıyla var olan isimlerden baş-
lamak üzere, Türkiye’yi niye doğru oku-
yamadıklarını sorgulamak zorundadırlar. 
Daha iki hafta önce Edelman, bugün ABD 
yönetimi mahcup durumda bırakan fikir-
lerine, Washington’da ciddiye alınacak ka-
labalıkta bir yoldaş güruhu içinde dile ge-
tirebiliyorsa sorun devam ediyor demek-
tir. Hele o yoldaş güruh, bugünkü yöneti-
me doğrudan ulaşma ve etkileme kapasi-
tesine sahipse, ABD’nin sadece Edelman’ı 
değiştirdiğini	söylemek	yanlış	olmaz.	Ümit	
edilir ki, ABD Edelman dönemini hem 
Washington’da hem de Türkiye’de bitirme 
cesaretini gösterir 
Sabah, 4 Aralık 2010

w i k i l e a k s  s ı z ı n t ı s ı  n e r e d e n  ka y n a k l a n ı y o r ?
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SETA YORUM

ABD Diplomasisi 
Oryantalizmi Aşabilecek mi?

ABD hariç bütün dünya bir haftadır wiki-
leaks fırtınası ile çalkalanıyor. Her ne ka-
dar ABD medyasında hak ettiği yeri bula-
masa da skandal Washington sokakların-
da da hareketlenmeye yol açtı. ABD Bü-
yükelçiliklerinden merkeze yollanan dip-
lomatik içerikli telgrafların basına sızma-
sı nedeniyle gündem olan Wikileaks dal-
gasının içeriği önümüzdeki günlerde çok 
can yakacak, bir çok diplomatik ve siya-
si kariyerin sönmesine yol açacak. Ancak 
daha çok magazin, dedikodu ve saha not-
larından oluşan telgraf içeriklerini aşıp, 
genel sonuçlara bakmak gerekir. Wikile-

aks skandalı ne gösteriyor? Skandalın et-
kisi ne olur? Birinci Dünya Savaşı liderle-
rin içeriği ve yapılışı sadece kamudan de-
ğil kendi bürokratik kadrolarından bile 
gizli İngiliz tarzı gizli diplomasiye son 
vermiş, diplomasiye yeni bir tarz gelmişti: 
Yapılma tarzı ve süreci gizli olsa da, dip-
lomatik anlaşmaların sonuçları gizlen-
meyecekti. Bu dönemde başlayan, giz-
li pazarlık- açık anlaşma tarzı diplomasi 
de uzun zamandır kriz yaşıyordu. Aslın-
da “kamu diplomasisi” atakları da, devlet-
lerin bu alana yatırım yapması da devam 
edegelen krizin göstergesi. Wikileaks ile 

Sızan belgelerin formuna bakılırsa ABD diplomasisinin kimlerden nasıl bilgi 
topladığı ve bunları değerlendirme tarzı deşifre olmuştur. Bu nedenle de tüm 
dünyada çok ciddi kaynak sorunu yaşayacaktır.

NUH YILMAZ
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yaşanan sızıntılar diplomasi ile istihbarat 
arasındaki ince çizgiyi ihlal ettiği oranda 
işte bu “iki yüzlü diplomasiyi” bitirecek-
tir. Bir başka deyişle, bu skandaldan son-
ra devletler kapalı kapılar ardında ne söy-
lüyorlarsa, o kapıların önünde de aynısını 
söylemek zorunda kalacaklar. Türkiye’nin 
bu tartışmalardan ciddi bir yara almama-
sının en önemli nedeni de Türkiye’deki si-
yasi liderliğin, açık ya da kapalı toplantı-
larda ton farkına rağmen aynı siyasi çizgi-
yi sürdürmesidir. Önümüzdeki dönemde 
yeni diplomasi de bu olacaktır.

Sızan ABD diplomasisi

Sızan belgelerin içeriği yerine formu-
na bakılırsa asıl deşifre olanın Amerikan 
diplomasisinin işgörme tarzı olduğu or-
taya çıkar. ABD diplomasisi, kimlerle na-
sıl muhatap olduğu, kimlerle nasıl görüş-
tüğü, görüşme notlarını nasıl tuttuğu, na-
sıl değerlendirme yaptığı konularında ta-
mamen deşifre olmuştur. O nedenle aslo-
lan belgelerde yazılanlar değil, onyılların 
kurumsal birikimi olan bu tarzın ortalı-
ğa saçılmasıdır. Bu nedenle de ABD dip-
lomasisi dünyada derece son ciddi kay-
nak sorunu yaşayacaktır. Neredeyse her 
konuşulanın merkeze aktarıldığı bir tar-
za sahip bir devlet diplomasisi ile kimse 
gerekmedikçe muhatap olmak istemeye-
cektir. ABD diplomasisi açısından bir so-
run da kaynaklarını koruyamamış olma-
sıdır. ABD’ye güvenerek konuşan tüm 
kaynaklar bu süreçten zararlı çıkmıştır. 
Bu nedenle de kendi kaynaklarını koru-
yamayan bir ülke görüntüsüne sahip ol-
mak ABD için orta vadede ciddi sorun 
yaratacaktır. Türkiye gibi açık toplumlar-
da etkisi daha az hissedilse de, bir çok ka-
palı toplumda ve ABD’nin savaş halinde 
olduğu ülkelerde bunun ABD’ye maliyeti 

son derece yüksek olacaktır. Türkiye açı-
sından bakıldığında ise ABD diplomatla-
rının haber kaynaklarının büyük oranda 
belli bir toplumsal kesime dayandığı gö-
rülüyor. ABD diplomasisinin çeşitlendir-
meyi yapamayan, siyasi taraf olmayı, sağ-
lıklı karar almaya yeğleyen bir tarzı oldu-
ğu ortaya çıkıyor. Bu da ABD diplomat-
larının kendi toplumsal sınıflarına ve ha-
yat tarzlarına yakın insanlarla ilişki kura-
rak, bir ülke hakkında neden sağlıklı ana-
liz yapamayacaklarını, bir çok ülke hak-
kında neden yanıldıklarını net bir şekil-
de gösteriyor.

Yeni kıtaya eski sorun: Oryanta-
lizm ve İslamofobya

Telgraflarda ABD diplomasisinde önyar-
gıların yapısal bir sorun olduğu görülü-
yor. Bu yapısal sorunun kaynağında ise 
genelde Batı toplumlarına hakim olan, 
küçük bir entelektüel kesim dışında ko-
laylıkla aşılamayan, ancak ABD’de Avru-
pa ülkelerine nazaran görmeye çok da alı-
şık olmadığımız bir tablo mevcut. Belge-
lerdeki söylem ve tarz, telgrafları yazan 
ABD’li diplomatların Avrupa kaynak-
lı İslamofobik söylemin esiri olmaya baş-
ladığını gösteriyor. ABD’nin asıl önemle 
üzerine durması gereken sorun belki de 
bu. Son yıllarda, özellikle Avrupa’dan it-
hal İslamofobya’nın, giderek artan bir hız-
la ABD’de egemen olmasının İsrail lobi-

w i k i l e a k s  s ı z ı n t ı s ı  n e r e d e n  ka y n a k l a n ı y o r ?

Belgelerdeki söylem ve tarz, telg-
rafları yazan ABD’li diplomatla-
rın Avrupa kaynaklı İslamofobik 
söylemin esiri olmaya başladığı-
nı gösteriyor. ABD’nin asıl önem-
le üzerine durması gereken so-
run belki de bu.”

“  
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sinden neoconlara, İkinci Dünya Sava-
şı İngilteresi’nin istihbarat servisi gözüyle 
dünyaya bakan Bernard Lewis gibilerden, 
Fuat Acemi gibi (benzeri Türkler de dahil 
olmak üzere) yerli muhbir kategorisinden 
nemalanan yarı akademisyenlere bir çok 
şeyin etkisi var. Ancak tüm bunlara rağ-
men, ABD’nin bu ideolojik körlük iyice 
yerleşmeden bu konuda adım atması ge-
rekiyor. Aksi halde Bon pour L’Orient zih-
niyeti ile iş gören diplomatların ABD’ye 
maliyeti fazla olacak. Bu konu ile bağlan-
tılı olarak ABD’li diplomatların tam anla-
mıyla klasik oryantalizm batağına saplan-
mak üzere olduklarını söyleyebiliriz. El-
bette Türkiye’deki köşe yazarları ve kamu 
entelektüellerinin oryantalizm konusun-
da bir çok batılıya taş çıkartacak perfor-
mansa sahip olmasının da bunda payı var. 
Kendi önyargılarının bu Türkler tarafın-
dan doğrulanmasına bakıp, telgrafı yazan 
ABD’li diplomatın kendini iyi hissetme-
si de bir nebze olsun anlaşılabilir. Ancak 

yine de ABD’nin, geçen yüzyıla ait oryan-
talist çerçeveyi aşabilecek insan kaynağı-
na sahip olduğunu bizzat biliyorum. Belki 
de bunu bir fırsat olarak görüp, ABD bu 
konuda adım atabilir. Bir başka konu ise 
iletişim sorunu. ABD’li muhatapların her 
daim gündeme getirdiği konulardan biri 
de Türk tarafı ile yaşanan kronik iletişim 
sorunu. Telgraflar, aslında iletişim soru-
nunun nedenini biraz açıklıyor. Bu kadar 
kendi benzerleri ile çevrelenmeyi tercih 
etmiş, toplumdan soyutlanmış, önyargı-
larının esiri olmuş, yaşadığı topluma ha-
len bir asır öncesinin kavramlarıyla yak-
laşan bir diplomatik kadronun, halka ya-
kın siyasi kadrolarla iletişim kurmasının 
çok da mümkün olmadığı ortaya çıkmış 
oldu. Tüm önyargılar bir yana, telgraflar-
da ortaya konan analizlerde ABD’li dip-
lomatların bir çok konuda yanlış öngörü-
de bulunduğu görülüyor. Bu da öncelik-
le ABD’nin yanılmazlığı, her ilişkiyi yö-
nettiği, her konuda planları olduğu şek-
lindeki yaklaşımları yalanlıyor. Öte yan-
dan bu kadar hata yapan bir diplomatik 
ekibin hatasının da nedeni kişisel olamaz. 
İşte tam da bu noktada ABD diplomatla-
rını nasıl yetiştirdiğini yeniden ele almalı, 
bu sistemi elden geçirmelidir. Bu hatalar-
dan kurtulmak için de ABD’li diplomat-
ların eğitim sistemine oryantalizm, Avru-
pamerkezcilik ve İslamofobya gibi ders-
lerin konulma zamanın artık gelip geçti-
ği ortaya çıkmaktadır. Bu tür bir değişik-
lik Türk- Amerikan ilişkilerini de rayına 
oturtacaktır 

Sabah, 4 Aralık 2010

Tüm önyargılar bir yana, telg-
raflarda ortaya konan analizler-
de ABD’li diplomatların bir çok 
konuda yanlış öngörüde bulun-
duğu görülüyor. Bu da öncelikle 
ABD’nin yanılmazlığı, her ilişkiyi 
yönettiği, her konuda planları ol-
duğu şeklindeki yaklaşımları ya-
lanlıyor.”

“  
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SETA YORUM

Sekiz Soruda Wikileaks 
Olayı 

Bu yazının kaleme alındığı güne kadar el-
deki 251,287 belgeden sadece 281’i açık-
landı; yani seçimlerde kullanılan tabir-
le henüz sandıkların daha yüzde 1’i bile 
açıklanmış değil. Dolayısıyla bu olayın ka-
zananlarını ve kaybedenlerini konuşmak 
için henüz erken. Ancak dikkat çekici olan 
husus, tüm bu 250 bin belge içinde 7,918 
belge ile Ankara’nın, Washington’a en çok 
diplomatik belge gönderen başkent olarak 
öne çıkmasıdır.

Demek ki Ankara’daki Amerikan Büyükel-
çiliği oldukça fazla mesai yapmış ve bir ba-
kıma ‘işini yaparak’ ülkeyle ilgili ne var-
sa derleyip toplamış. Tabi belgelerde zik-

redilen hususların bir biçimde büyükelçi-
liğe ulaşması yolunda gayret gösteren çok 
sayıda kişinin olduğunu görmemiz açısın-
dan da Wikileaks belgeleri zihin açıcı oldu. 
Peki, son günlerde adeta Türkiye günde-
mini esir alan Wikileaks olayını nasıl de-
ğerlendirmeliyiz? Bu yazıda 8 soruda Wi-
kileaks olayının kısa değerlendirmesini 
bulabilirsiniz.

1- Wikileaks bu gizli diplomatik belgele-
ri nasıl elde edebildi? Bu sorunun ceva-
bı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tüm dün-
yaya bir açıklama yapmasını ve müttefiki 
olan birçok ülkeden özür dilemesini ge-
rektirecek türden bir ayıbı içermektedir. 

Tüm dünyada olay yaratan Wikileaks adlı internet sitesi, son günlerde yayım-
ladığı yeni belgelerle başta Türkiye, İran ve Irak olmak üzere ABD için önemli 
birçok ülke ile ilgili çarpıcı diplomatik belgeleri ifşa etmiş oldu. 

HAKAN ÇOPUR
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Wikileaks’in kurucusu Julian Assange şu 
an ABD dışında (İsviçre’de) yaşıyor ve bu 
belgeleri nasıl temin ettiği henüz net değil; 
ancak belgelerinin kaynağının ABD ordu-
sunun istihbarat analisti Bradley Manning 
olduğu sanılıyor.

Yine de bir analistin koca bir ülkenin sayı-
sız gizli belgesini ifşa edebilmesi kolay yu-
tulur bir lokma olmasa gerek. Belge sızdır-
manın ve yayımlamanın bilgi casusluğu 
olarak nitelendirildiğini ve hafif bir suç ol-
madığını düşünürsek ya Wikileaks çok ce-
sur, ya da birileri bu belgelerin zaten du-
yulmasını istiyor.

2- Wikileaks bu belgeleri nasıl yayımlaya-
bildi? Diyelim ki devletin veya ordunun 
içinde birileri bir şeylere kızıp gizli belge-
leri bu siteye verdi; peki bu site daha ön-
ceden açıklayacağını duyurduğu bu belge-
leri nasıl yayımlayabildi? Ya ABD öyle de-
mokrat ki kendi yatak odasını açan bir si-
teye bile müdahale etmiyor ve “gazetecinin 
görevi hakikati açıklamaktır” saflığıyla dü-
şünüyor; ya da ortada gerçekten bir acziyet 
var ve ABD Julian Assange ile baş edemi-
yor. Herhalde ABD’nin o kadar da demok-
rasi aşığı olduğunu düşünmüyoruz. Wi-
kileaks ile baş edemeyen ABD tablosu ise 
hem vahimdir, ama bir o kadar da inandı-
rıcılıktan uzaktır. Dolayısıyla her iki seçe-
nek de soruya tam cevap veremiyor; yani 
“nasıl” sorusunun cevabı hala müphem ve 
komploya açık.

3- Wikileaks belgelerindeki Türk hüküme-
ti aleyhine olan konular ne derece gerçeği 
yansıtmaktadır? Türkiye ile ilgili şu ana ka-
dar açıklanan belgelere genel olarak bakıl-
dığında, özellikle hükümetin ‘yolsuzluk-
larıyla’ ilgili isimsiz kaynaktan alınan/du-
yulan birçok haberin Washington’a gön-
derilen belgelerde yer aldığı görülmekte-
dir. Açıkça ifade etmek gerekirse bunların 
çoğu “diplomatik dedikodulardan” ibaret-
tir ve bilgi değeri taşımamaktadır. Benzer 

konuşmaların 12 Eylül referandumu önce-
sinde de birçok yerde yapıldığını ama ço-
ğunun ya kulaktan dolma bilgiler olduğu-
na ya da fazlasıyla abartılarak aktarıldığına 
şahit olmuştuk. Bu “haber”lerin/duyum-
ların, Wikileaks belgeleri açıklayınca san-
ki “bilgi” imiş gibi algılanması ise asıl tra-
jik boyuttur.

Tek bir Amerika yok  

4- Dış politika açısından Wikileaks bel-
geleri Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl et-
kiler? Bu belgelerin orta-uzun vadede 
Türk-Amerikan ilişkilerinin genel seyri-
ni etkilemesi için yeterli sebep yok. Doğa-
bilecek muhtemel pürüzler de iki ülkenin 
karar vericileri arasında giderilir. Mesele-
nin Türk dış politikasının yönelimi ile il-
gili boyutuna bakıldığında ise orada bilin-
meyen yeni bir durumun olmadığını he-
men söylemek lazım. ‘Eksen kayması’ tar-
tışmaları Wikileaks ile başlamış değil, za-
ten aylardır bu konu Washington-Ankara 
hattında tartışılıyor, ama bu tartışmalara 
rağmen Türk-Amerikan ilişkileri de ken-
di dalgalı seyrinde devam ediyor. Bakıl-
dığı zaman özellikle Eric Edelman döne-
mine ait (2003-2005) belgelerde hükümet 
aleyhine daha fazla yazışma olduğu gö-
rülmektedir. Bu dönemde dış politikamız 
daha fazla sorgulanmakta ve Türkiye’deki 
karar vericilerin İslamcılığı üzerine daha 
fazla yorum yapılmaktadır. Fakat özellikle 
Obama döneminin Büyükelçisi olan James 
Jeffrey dönemine ait (2008-2010) belgeler-
de ise AK Parti hükümetine ve Başbakan’a 
ilişkin daha olumlu analizler yer almakta-
dır. İlk dönemde hükümete ilişkin genel-
de yoruma dayalı yetersiz analizler varken 
son dönemde ise daha fazla anlama çabası-
na dayalı analizler yapıldığını söylemek sa-
nırım doğru olur. Tek bir Amerika olmadı-
ğını böylece bir kez daha görmüş oluyoruz.
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5- Wikileaks belgeleri Türkiye’nin iç siya-
si dengelerini nasıl etkiler? Bu kritik soru-
ya cevap ararken CHP’nin yaptığı ilk açık-
lamalar dikkat çekicidir. CHP’nin kaç yıl-
dan beri hükümetin ‘yolsuzluklarını’ or-
taya çıkarmak gibi bir misyonu olduğu-
nu gayet iyi biliyoruz. MHP ise bu mese-
leyi iç siyasete karıştırmayacağını açıkladı. 
Ancak sonuç olarak Wikileaks belgelerinin 
Türkiye’nin iç siyasetinde oldukça yoğun 
kullanılacağını görmek zor değil. Sansas-
yona ve diplomatik dedikoduya açık siya-
si yapımız, bu Wikileaks belgeleriyle epey 
bir zaman uğraşmaktan zevk alacaktır. Fa-
kat Türk siyasetinin yarınının bugünden 
daha farklı olacağını söyleyebilmek için 
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden çıkan 
ve çoğu yorumlara/duyumlara dayanan 
diplomatik mülahazalardan daha fazlasına 
ihtiyacımız var.

6- Wikileaks belgeleri Amerikan dış politi-
kasının bir yansıması mıdır? Elbette ABD 
dış politikasını Ankara ve diğer başkentler-
den giden diplomatik belgelere bakarak ta-
yin ediyor; ama tüm bu belgeleri önce tas-
nif ederek, sonra elekten geçirip yorumla-
yıp analizini yaptıktan sonra sonuca ulaşı-
yor. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Türkiye 
Masası’nda bu yazışmalar masaya yatırılıp 
Phil Gordon gibi Türkiye’yi yakından tanı-
yan kişilerin görüşleri ışığında değerlen-
diriliyor. Dolayısıyla bu belgeler değil, bu 
belgelerin Washington’daki karar alıcı me-
kanizmalar tarafından değerlendirilmesi 
sonucunda ortaya çıkan tablo Amerikan 
dış politikasını yansıtmaktadır. Dolayısıy-
la tek başına Wikileaks’e bakarak “ABD bu 
konuda böyle düşünüyormuş” demenin 
analitik hiçbir tarafı yoktur.

Ortadoğu cephesi aynı
7- Wikileaks belgeleri Ortadoğu’daki geliş-
meleri nasıl etkiler? Ortadoğu ve ABD’yi 
yakından takip edenlerin bildiği konular-

dan olan Arap ülkeleri ile İran arasındaki 
soğukluğun bu belgelerde ortaya çıkması, 
o kadar da şaşılacak bir durum olmasa ge-
rek. Sebepleri bir yana, Suudi Arabistan ile 
İran arasındaki uzlaşmazlığın da yeni sayı-
labilecek bir yanı yoktur. Asıl not edilme-
si gereken husus açıklanan belgelerde İsrail 
ile ilgili hemen hiç negatif bir boyutun yer 
almamasıdır. ABD-İsrail ilişkilerinin dal-
galı seyrine rağmen ABD’nin hala İsrail le-
hine güçlü bir aktör olduğunu düşünürsek 
İsrail aleyhine belge görmemiş olmamız-
da da şaşılacak bir durum yoktur. O hal-
de şu ana kadar Ortadoğu cephesinde yeni 
bir şey yoktur.

8- Wikileaks olayı bir komplo mudur, yok-
sa diplomaside bir milat mıdır? Açıkça-
sı Wikileaks olayını diplomaside bir mi-
lat olarak görmek olsa olsa iyi niyettir. Ge-
rek belgelerin ifşa ediliş biçimine, gerekse 
belgelerin açıklanma sırasına bakılırsa or-
tada giderilmesi gereken bazı şüpheler ol-
duğu açıktır. Ancak bundan sonra ABD ile 
müttefikleri arasındaki diplomatik ilişki-
lerde herkesin daha dikkatli olacağı kesin-
dir; olacaksa bu hususta bir milat olabilir. 
Bu olaya doğrudan komplo demek ise fazla 
iddialıdır; ama hiç kimse ABD Dışişleri’ne 
ait bu gizli belgelerin öylece yerlerinden 
uçup gittiğini ve kimsenin bir şey yapama-
dığını savunamaz herhalde.

Sonuç olarak Wikileaks olayını bir milat 
olarak görecek kadar abartmak doğru de-
ğildir; ancak bu belgelere hak ettiği değeri 
vermenin de bir gereklilik olduğu açıktır. 
Son not olarak belgelerde görünen Türk 
dış politikası ile dışarıya yansıyan arasında 
temel farklılıkların olmamasının altını çiz-
mek gerekiyor. Demek ki Türkiye dış poli-
tikasında gerçekten önemli adımlar atıyor 
ve bu yeni ivme, ister kapalı kapılar ardın-
daki diplomatik yazışmalarda, isterse dün-
ya liderlerinin katıldığı zirvelerde olsun 
dikkat çekiyor 

Açık Görüş, 5 Aralık 2010
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SETA YORUM

Aşırılığın ‘Yeni İkonu’

11 Eylül saldırıları gerçekleştiğinde, ünlü 
Fransız düşünür Jean Baudrillard, Batı’nın 
bu saldırıları çok arzuladığını söylemiş-
ti.  Sinema endüstrisinin sürekli İkiz Ku-
leleri hedef alan saldırıları gündeme geti-
rerek, adeta saldırıyı kışkırttığını, bu kadar 
büyük ve mükemmel bir gücün adeta ken-
disini yok etme arzusunu da beraberinde 
oluşturduğunu, intiharı davet ettiğini iddia 
etmişti Baudrillard. Benzer şekilde sinema 
endüstrisi Wikileaks skandalını da şiddetle 
arzuladı. Gerek V for Vendetta’daki tarihsel 
boyutuyla, gerek Matrix’deki bilim kurgu 
boyutuyla, gerek 24’deki polisiye boyutuy-
la, gerekse de onlarca filmdeki devlete sal-
dıran kahramanlarıyla arzulamıştı. Devlet 
aygıtının hijyenik, korunaklı, kadir-i mut-
lak, öldürücü bir mükemmellikle resme-

dildiği filmlerdeki anti-kahramanlar, bu 
filmlerde üretilen efsaneye saldırmaktan 
hiç çekinmediler. Şimdi Wikilieaks’i bede-
ninde temsil eden Julian Assange da adeta 
bir anti-kahraman olarak bu saldırıya de-
vam ediyor.

Siber tehdit
Bize kalsa NATO’nun Lizbon Zirvesi belki 
de sadece Füze Kalkanı’ndan ibaretti. Oysa 
başka ülkelerin bize hayal gibi gelse de baş-
ka başka reel tehdit algıları mevcuttu. Bu 
tehdit algıları içerisinde belki de en sürreel 
görüneni Estonya’nın siber tehdit algısıy-
dı. Daha çok Uzay Yolu ile Yıldız Savaşla-
rı arasında bir yerde duran bu tehdit algı-
sı, aslında son derece somut, elle tutulur ve 

Hep arzuladığımız o kadir-i mutlak devlet aygıtını “indirecek,” bize o coşkuyu 
yaşatacak, temaşayı önümüze serecek bir anti-kahraman. O nedenle herkes 
ağzı açık bir şehvetle seyrediyor Assange’ın yaptıklarını. 

NUH YILMAZ
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gerçekti. Zira bize meçhul ama Estonya’ya 
malum siber tehdit basitçe bir fantezi ürü-
nü değildi. Estonya, 2007 yılında Sovyet-
lerden kalma bazı yadigarları yok etme-
ye kalkınca siber saldırıya uğramış, devlet 
kurumlarından üniversitelere adeta bütün 
devlet bir anda işlemez hale gelmişti. Es-
tonya halen kimimize sürreel gelen bu sal-
dırıların travmasını atlatamadı.

Yeni çağın peygamberi
Bu nedenle, bizden farklı olarak Lizbon 
Zirvesi’ne hep “siber tehdide karşı korun-
ma” gündemiyle yaklaştı. Her ne kadar 
Wikileaks böylesi bir saldırı ile başlama-
mış olsa da, Wikileaks sempatizanlarının, 
kurumun mali kaynaklarının baskılanma-
sına karşı geliştirdiği savunma hattı böyle-
si bir savaşı çağrıştırmaya başladı. Visa ve 
Mastercard’a yapılan saldırılar, bu saldırı-
ları yapanların neredeyse terörist muame-
lesi görmesi, bilim kurgu-fantezi dünya-
sı ile gerçekliğin sınırlarının karıştığı anı 
gösteriyor.

David Bowie ile bilim kurgu filmlerinin 
çılgın kötü adamları arasında bir yerler-
de duran Nordik havasıyla Julian Assan-
ge, bir sözcü ya da bir siyasetçiden çok her 
yana sirayet eden postmodern ceberrut 
devlete karşı mücadele eden gizli bir tari-
katın lideri görüntüsü veriyor. Bu görün-
tünün de rastlantısal olmadığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz.  Yine film karelerinden, fan-
tezilerden ödünç aldığımız bir havası var 
Assange’ın.

Hollywood 11 Eylül’de olduğu gibi, yine 
bizden bir adım önde. Assange’ın hava-
sı sadece görüntüden ibaret değil. Kendi-
ne güveni, geri adım atmaması, başına bir 
şey gelirse açıklanmasını istediği belgele-
rin bulunduğu internet adresinin şifresini 
dağıtması, gözaltına alınmaktan korkma-
ması, avukatının kurukafa sembollü kra-

vat takması vs. hepsi biraz film, biraz ger-
çek. Adeta son yılların en anti-kahramanı. 
Hep arzuladığımız o kadir-i mutlak devlet 
aygıtını “indirecek,” bize o coşkuyu yaşa-
tacak, temaşayı önümüze serecek bir anti-
kahraman. O nedenle herkes ağzı açık bir 
şehvetle seyrediyor Assange’ın yaptıklarını. 
Zira gerçek olamayacak kadar fantezi As-
sange.

Assangistler geliyor!
Bir de Assange’ın söylediklerine ses veren-
ler var. Benim twitter’dan “Assangist” (‘As-
sanjist’ okuyun siz onu) olarak adlandırdı-
ğım takipçiler. Adeta bu yeni çağın post-
modern peygamberini takip için sıraya 
geçmiş mucize çocuklar.

ssange için, yani o temaşayı bize yaşa-
tan, ceberut devletin iç çamaşırlarını so-
kağa döken, dökmekle kalmayıp bir de 
bunu üstlenen, üstlenmekle de kalmayıp 
Batman’in Joker’ının Bergsonvari kahka-
hasını savuran, yaptığı işin adını koyan As-
sange için harekete geçen biraz anarşist, bi-
raz nihilist, biraz bilim kurgu, biraz asos-
yal çocuklar. Assangistler adeta Assange’ın 
hakkını teslim ederek, Wikileaks’in kay-
naklarını kurutmak için düğmeye basan 
küresel imparatorluğun mali yüzüne karşı 
saldırıya geçmekten kaçınmadılar. Böyle-
ce Assange’ın gözaltına alınması, Assange’ı 
bir firmanın sözcüsü olmaktan çıkararak, 
adeta küresel bir direniş örgütünün kariz-
matik lideri haline getirdi. Tek başına biri 
olan Assange gözaltı ile birlikte kendi ce-
maatini kurmuş oldu: Assangistler. Ade-
ta Hz. İsa’nın kendisini feda kararı ile Hı-
ristiyan cemaatini kurması gibi, Assange’ın 
gözaltı anı da Assangistlerin kurulma anı 
oldu.  Assange’ın kaçmaması, hakkında-
ki tecavüz iddialarına rağmen gidip teslim 
olması, duruşmayı bir temaşaya çevirme-
si, hemen akabinde Assange taraftarlarının 

w i k i l e a k s  s ı z ı n t ı s ı  n e r e d e n  ka y n a k l a n ı y o r ?



756

a r a l ı k  1 0

çeşitli noktalara (muhtemelen birbirinden 
bağımsız) siber saldırıların gerçekleşme-
si, artık Assangistlerin “olduğunu” gösteri-
yor. İşte asıl tehlike de burada ortaya çıkı-
yor zira Assangistler nereye akacağı belir-
siz bir arzu yaratıyor.

Assangistler siyasileşirse
1968 sonrası gerçekleşen protestolar bir 
dalga yaratmış, sonrasında kimlik siya-
setleri tüm dünyayı yavaş yavaş sarıp sar-
malamıştı. Özgürlük söylemlerinin baskı-
cı boyutlarının ele alınması 68 sonrası ger-
çekleşmişti. 80’lerde Reagan-Thatcher çiz-
gisi içi boşalmış komünist yönetimleri da-
ğıtmış, ancak buna sokakta cevap verile-
memişti. 90’ların sonu ve 2000’lerin başın-
da özellikle ABD başta olmak üzere başla-
yan küreselleşme karşıtı eylemler de çeşit-
li nedenlerle -11 Eylül sonrası Batı’nın pro-
testo eylemlerine çok da dostane yaklaş-
maması gibi-  sona ermişti. Şimdi Assan-
gistler bu hareketin küllerine yeniden ateş 
üfleyebilirse yeni bir potansiyeli ateşleyebi-
lir. Bu konunun bu kadar üzerine gidilme-
sinin ardında da bu potansiyel güç yatıyor.

2008 mali krizi sonrası, ABD’nin aske-
ri olarak dünyanın tek hegemonu olma-
nın maliyetini kaldıramaz olduğunu or-
taya çıkarmıştı. Bu krizle birlikte saklana-
maz hale gelen küresel egemenlik krizi bir 
yanıyla G20, bir yanıyla yeniden düzenle-
necek BMGK, bir yanıyla yeni tehdit al-
gılı NATO ile restore edilmeye çalışılıyor. 
Bu krize dünyanın çeşitli yerlerinden çeşit-
li cevaplar geldi: Latin Amerika ülkelerinin 
Filistin’i tanıma hazırlığı, Ortadoğu’da ara-
larında Türkiye’nin de bulunduğu yeni dü-
zen talep eden aktör ülkeler, yükselen ABD 
karşıtlığı vs. hep pax Americana’ya karşı 
gelişmeler. Ancak bu krize hala Batı için-
den bir cevap gelmemişti. Wikileaks aslın-
da bu açıdan küresel liderlik krizinin res-
torasyon çabalarıyla kapatılmaya çalışılan 
çatlaklarında yaşanan bir sızıntı. Asıl sı-

zıntı işte bu liderlik krizinin sızıntısı. Eğer 
Assangistlerin bu dağınık görüntüsü veren 
karşı eylemleri artarak sürer ve küresel-
leşme karşıtlarının 10 yıl önceki coşkusu-
nu yakalarsa, o zaman işin şekli değişecek-
tir. Eğer bu gerçekleşirse o zaman rahatlık-
la klişemizi kullanabiliriz: “Hiçbir şey eski-
si gibi olmayacak”

Küresel düzene saldırı
Walter Benjamin şiddet üzerine yazdığı 
polemik makalesinde ne kadar itici olsa 
da büyük bir suçlunun uyguladığı şiddetin 
halkın gizli hayranlığını kazanmasında bu 
şiddete şahitlik edilmesinin payı olduğunu 
vurgular. Gerçekten de siyasi bir içeriği ol-
mayan, ‘yasakurucu’ özelliği olmayan şid-
detin hayranlık uyandırsa da kriminal ol-
maktan ve meşruiyeti aşındırmaktan daha 
fazla tehdit edici yanı yoktur. Asıl tehdit, 
kriminal şiddetin yarattığı gizli hayranlı-
ğın form değiştirme ihtimalidir. Assangist-
lerin örneğinde de asıl tehdit üç-beş naif 
gencin anarşist/Assangist  talepleri değil-
dir. Tehdit iki yönlüdür: 1- Siyasi bir içe-
rik kazanarak, egemenin meşruiyetini sor-
gulama ihtimali, 2- Şiddetin temaşasının 
egemenin acziyetini sergileme ihtimali. Bu 
ihtimallerle birlikte, küresel hegemonya-
nın meşruiyeti yayılacak bir siber şiddet-
le kendi evinde sorgulanmaya başlanırsa 
asıl o zaman tehlike çanları çalmaya baş-
layacaktır. Bu tür bir tehdit, Batı’da iktidar 
değişikliğine yol açmasa da, küresel hege-
monya krizini dışarı sızdırarak, yeni yük-
selen ve ‘yasakoyucu’ talepleri de bulunan 
bölgesel güçlere daha fazla alan açacaktır. 
İşte tam da bu nedenle Assagistler eylem-
leri için cezalandırılacaklar. Yaş, dil, cinsi-
yet, ırk farkına bakılmaksızın. Assange da 
kendini bizim için feda etmiş olacak. An-
cak kimse suçu başkasına atmasın: Bu te-
maşayı kendimiz istedik 

Açık Görüş, 12 Aralık 2010
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insight turkey yıllık konferansı

2010 yılı içerisinde, Türkiye hem iç hem de dış siyasette çok önemli gelişmelere tanık oldu. 
Türkiye’nin son yıllarda geçirmekte olduğu değişimin ve uluslararası zeminlerde yükse-
len profilinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla SETA, uluslararası düşün-
ce önderlerine nitelikli bir kaynak teşkil eden Insight Turkey dergisinin ilk yıllık konferan-
sını Washington’da düzenledi. Konferansa gösterilen son derece yüksek ilgi ve katılımcıla-
rın yaptığı sunumların kamuoyundaki yankısı göz önünde bulundurulduğunda, konferan-
sın amacına ulaştığı söylenebilir.

SETA ETKİNLİK

“Yeni Türkiye”yi Tartışmak

Insight Turkey’in ilk yıllık konferansı 3 
Aralık 2010 tarihinde Washington’da ger-
çekleştirildi. 3 ayrı panelden oluşan ve top-
lamda 11 konuşmacının sunum yaptığı bir 
günlük konferansın amacı derginin misyo-
nunu uluslararası akademisyenler, siyaset-
çiler, devlet adamları ve düşünce önderle-
rine tanıtmak idi. 

Insight Turkey Genel Yayın Yönetmeni İh-
san Dağı; konferans açılışında yaptığı ko-

nuşmasında, bugün değişen Türkiye algı-
sının altını çizerek, “eski Türkiye’nin” dev-
letin toplum üzerinde kurduğu üstünlü-
ğe dayanan, “Yeni Türkiye”nin “evet, başa-
rabiliriz” tavrı ile kendine güvenen bir tu-
tum içinde olduğunu belirtti. 12 Eylül 2010 
Anayasa referandumunu bir dönüm nok-
tası olarak nitelendiren Dağı: “Eski ve yeni 
Türkiye arasındaki temel fark; demokra-
sinin “Yeni Türkiye”de geriye döndürü-
lemez bir şekilde yerleşmekte oluşudur.” 
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dedi. Yeni Türkiye vizyonunu; demokrasi, 
açık toplum ve piyasa ekonomisine daya-
nan Post-Kemalist (Kemalizm sonrası) bir 
cumhuriyet olarak tanımlayan Dağı, tüm 
katılımcıları “Yeni Türkiye”yi tartışmaya 
davet ederek selamladı.

Panel I: Türkiye Siyaseti Nereye 
Gidiyor?
Levent Köker, “Türkiye’de Anayasa Refe-
randumu Tartışmaları” başlıklı konuşma-
sında Türkiye’nin neden yeni bir anayasaya 
ihtiyaç duyduğunu özetledi. Yürürlükteki 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının önsö-
zünün demokratik olmayan doğasını vur-
gulayan Köker, Türkiye’deki otoriter eği-
limleri ve siyasi partilerin kapatılmalarını 
İspanya’daki durum ile karşılaştırdı. Mev-
cut anayasadaki en temel problemin ve tu-
tarsızlığın, devletin temel amacının ve gö-
revinin “cumhuriyeti korumak” olarak ta-
nımlanması olduğunu belirtti. Köker, “eğer 

devlet bir cumhuriyet ise, nasıl kendisi-
ni korumak gibi bir görevi olabilir?” soru-
sunu sordu. Bu tanımlamanın, devleti ve 
cumhuriyeti iki ayrı varlık olarak gördüğü-
nü ve devletin kendilerini Türkiye’nin ger-
çek sahipleri ve koruyucuları olarak gören 
sivil ve asker elitler tarafından temsil edil-
diğini belirttiğini açıkladı. Köker, Kürtçe 
eğitim hakkının ve siyasi partilerin kapa-
tılmasının Türkiye’de yeni bir sivil anaya-
sa yapmak için etkin sebepler olduğunu da 
ekledi. 
Ersel Aydınlı, “Türkiye’de Sivil-Asker İliş-
kilerinin Dönüşümü” başlıklı konuşma-
sında Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinin ya-
pısal bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Ay-
dınlı, Türk ordusunun politikanın “üstün-
de” yer aldığı sürece geleneksel olarak po-
litikaya karışmadığını ve bu durumdan or-
dunun olduğu kadar sivillerin de sorumlu 
olduğunu söyledi. Ayrıca Aydınlı, ordunun 
hiçbir zaman tek ses olmadığına ve bünye-
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sinde iki grubu barındırdığına dikkat çek-
ti; mutlakıyetçiler (absolutists) ve tedrici-
ciler (gradualists). Türk tarihi mutlakıyet-
çilerin daha baskın olduğunu ortaya koy-
sa da, diğer grup da özellikle Kürt Soru-
nunun başka türlü çözülemeyeceği anla-
şılmışken, sivillerle işbirliği kurmayı ter-
cih etmiştir. Bu nedenle, siyasi siviller ve 
ordudaki tedriciciler arasında yeni bir an-
laşma olması mümkündür. Bu dönüşüm, 
Kürt Sorunu en büyük riski oluştursa da 
aynı zamanda yeni bir Türkiye doğmasına 
da vesile olabilir.
Dilek Cindoğlu, “Kadın ve Laiklik: 
Türkiye’de Başörtüsü Yasağı” başlıklı sunu-
munda, laiklik ve toplumsal cinsiyet eşit-
sizliği arasındaki ilişkiye değindi. “Laik-
lik bir kadın problemi mi?” sorusuna ce-
vap aradı. Cindoğlu, başörtüsü yasağının 
kadınların kamu sektöründe olduğu ka-
dar özel sektörde de iş hayatına katılımını 
engellediğini savundu. Başörtülü kadınla-
rı işe alan özel şirketlerin de, kamuoyun-
da dindar bir şirket olarak tanımlanma-
mak için bu kadınları geri plana atma eği-
liminde olduğunu belirtti. Cindoğlu, ba-
şörtülü kadınların istihdam edilirken nasıl 
bir ayrımcılığa maruz kaldığını, hak edilen 
terfilerin verilmemesi ve işten ilk çıkartı-

lanlar arasında yer almaları gibi örnekler-
le açıkladı. 
Taha Özhan, “Demokratik Açılım” başlıklı 
konuşmasında demokratikleşmenin mer-
kezinde “Kürt Sorununun Çözümü” ol-
duğunu savundu. Özhan, Kürt Sorunu’nu 
çözmek için başlatılan projenin hala çok 
başlarda olduğunu ve daha çok zamana ih-
tiyaç duyduğunu belirtti. Bu süreçte deği-
şen koşullara direnişin ve hatta tepkilerin 
ortaya çıkmasının doğal olduğunu söyle-
di. Asıl sorunun ise Kürt Sorununun çö-
zümünde rol alması gereken ana aktörle-
rin ikinci planda kalması olduğunu belirt-
ti. Aktörlerin kaprislerinin, gerekli adımla-
rın atılmasını engellediğini söyledi. Soru-
nun çözümünde yer alan ve devleti temsil 
eden aktörlerin sayılarında bir azalış oldu-
ğunu belirten Özhan, diğer tarafta da ben-
zer bir eğilimin ortaya çıkmasının uzun 
vadede çok yararlı olacağını savundu. Böy-
lece, Kürt Sorunu’nun PKK, AB ve ABD 
gibi farklı aktörler tarafından farklı yönle-
re çekilmesi engellenmiş olur.

Panel II: Türkiye’nin Yeni Bölgesel 
Aktivizmi
Ibrahim Kalın, “Türk Dış Politikası: Çerçe-
ve, Değerler ve Mekanizmalar” başlıklı ko-
nuşmasında Türk dış politikasının ana pa-
rametrelerini özetledi. Kalın, Türkiye’nin 
Soğuk Savaş Sonrası dönemde ortaya çı-
kan çok boyutlu yeni dünya düzenine ce-
vap verdiğini savundu. Bu yeni jeopoli-
tik bağlamın artık bir tehdit değil bir fırsat 
olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Tür-
kiye de bütün komşuları ile ilişkilerini göz-
den geçiriyor ve dış politikasını jeopolitik 
ve tarihi gerçeklere dayalı olarak tasarlıyor. 
Öte yandan Türkiye, batılı müttefikleri ile 
kurduğu ilişkilerle aynı nitelikte olan iliş-
kileri komşuları ile kurmayı amaçlamıyor 
ve AB üyeliği için gerekli reformlara hala 
devam ediyor. Kalın, Türkiye’nin gelişen 
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ekonomik çıkarlarını ve ekonomik profili-
ni ülkenin yumuşak güç (soft power) ka-
pasitesinin artması olarak değerlendirdi. 
Türkiye yumuşak güç kapasitesini, Irak, 
Afganistan, İran’ın nükleer sorunu, Koso-
va, Orta Doğu barış Görüşmeleri gibi müt-
tefikleri ile kurduğu işbirlikleri çerçevesin-
de arttırmaya çalışıyor. Kalın, konuşması-
nı “tarihimizden, jeopolitik konumumuz-
dan, aktif sivil toplum örgütlerinden ve 
özel sektörden gelen istekler doğrultusun-
da daha aktif bir dış politika” gözetilmesi 
gerektiğini belirterek bitirdi. 
Büyükelçi Hajrudin Somun, 
“Balkanlar’daki Türk Bölgesel Politika-
sı” başlıklı sunumunda Türk dış politika-
sı aktivizminde “Balkanlar Algısını” tar-
tıştı. Somun, algıların ülkeden ülkeye de-
ğiştiğini ama Türkiye’nin güçlü bir ülke ol-
duğundan algısının daha öne çıktığını sa-
vundu. Balkanlarda politika söz konusu 
olduğu zaman Türkiye’nin imajının tarihin 
ağırlığını yansıttığını belirtti. Birçok kişi-
nin Türkiye’nin Balkanlardaki barış ve is-
tikrara katkı sağlamasını olumlu bulurken 
bazı kişilerin ise bunu Türkiye’nin Balkan-
lardaki politikayı kendi çıkarları doğrultu-
sunda şekillendirmek istemesi olarak gör-
düğünü savundu.
Trita Parsi, “Tahran Deklarasyonu sonra-
sı Türkiye-İran ilişkileri” başlıklı konuş-
masında İran ve Türkiye’nin aynı bölge-
de birbirlerini görmezden gelmelerinin 
mümkün olmadığını savundu. İranlıların, 
Türkiye’nin ABD ile olan ilişkileri nede-
niyle Türkiye’ye şüphe ile yaklaştığını an-
cak Türkiye’nin bölgedeki oyunu değişti-
ren bir aktör olduğu gerçeğini de göz ardı 
edemeyeceğini belirtti. Türkiye iddialı bir 
rol takınarak bölgesel bir aktör olarak öne 
çıkıyor. İran da geçmişte böyle bir rol oy-
namak istemiş ve başarısız olmuştu, bu da 
bölgede öne çıkan bir aktör olmaya çalışan 
İran’a ya da diğer ülkelere ABD’nin karşı 

olup olmadığı sorununu ortaya çıkartıyor. 
İran, Türkiye’nin Filistin’i desteklemesi gibi 
bölgedeki aktif politikalarından memnun 
ve Türkiye de bölgedeki istikrara katkı açı-
sından İran’dan daha iyi konumlanmış gö-
züküyor. Parsi, iki ülke arasındaki rekabe-
tin geleceği hakkındaki bir soruya ise, re-
kabetin illa ki olumsuz anlama gelmeyece-
ğini belirterek cevap verdi. 
Amjad Atallah, “Türkiye ve Orta Doğu’daki 
Boşluk” başlıklı sunumunda Arap devlet-
lerinin siyasi durgunlukları üzerine konuş-
tu. Türkiye’nin bu duruma panzehir sağ-
ladığını belirtti. Atallah, bölgedeki savaş-
lara karşı sessiz kalan ve hatta zaman za-
man bu olaylarda suç ortaklığı yapan bir-
çok Arap hükümetinin zayıf olduğunu ve 
meşruiyetlerini ABD’nin sağladığı güç ile 
temin ettiklerini savundu. Bu nedenle, bu 
devletlerin Filistin’in özgürleşmesi konu-
sunda ABD’nin başarılı olmasını destek-
lediklerini, çünkü bu durumun kendile-
ri için daha çok ABD iltiması sağlanması 
anlamına geldiğini belirtti. Fakat ABD he-
nüz bunu başarmış değil, çünkü İsrail hü-
kümetini kontrol edemiyor. Bölgedeki güç 
boşluğu birçok ılımlı İslami grup, El Kaide 
tarzı örgütler, İran ve Türkiye tarafından 
doldurulmuş gibi gözüküyor. Atallah son 
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olarak, İbrahim Kalın’ın da belirttiği gibi 
karşılıklı yetkilendirme prensibi çerçeve-
sinde Türkiye’nin bölgede istikrar sağlayı-
cı bir rol oynadığını söyledi.

Panel III: Türk-Amerikan Ortaklığı 
Nuh Yılmaz “Stratejik Ortaklıktan Model 
Ortaklığa” başlıklı konuşmasında model 
ortaklık için gerekli olan koşulların Oba-
ma yönetiminden önce oluşturulduğunu 
ve ortaklığın Obama’dan sonra da devam 
edeceğini savundu. Fakat ABD yönetimin-
de sürece yardımcı olmaktan çok köstek 
olmaya çalışan bir eğilimin olduğunu söy-
ledi. Yılmaz, stratejik ortaklık ile model or-
taklık arasındaki temel farkın hiyerarşik 
bir ilişkiden tamamlayıcı bir ilişkiye geçil-
mesi olduğunu belirtti. Bu geçiş sürecin-
de, son zamanlarda sızan belgeler, Türk ve 
Amerikan siyasetçiler arasında psikolojik 
bir çatlak oluştuğunu gösteriyor. Bu belge-
lerde ABD’li diplomatlar iki ülke arasında-
ki iletişim sorunlarına dikkat çekerken, bu 
sorunların sadece Türk tarafından kaynak-
lanmadığını anlamaları gerekiyor. Yılmaz, 
bu problemlerin karşılıklı anlayış ile aşıla-
bileceğini cümlelerine ekledi. 
Ömer Taşpınar “Stratejik Ortaklıktan Tran-
saksiyonel Ortaklığa” başlıklı konuşmasın-
da ABD ve Türkiye arasında disiplin eksik-
liğine ve gerekli işbirliğinin kurulamama-
sına yol açan ortak düşman noksanlığına 
dikkat çekti. 1980’ler ve 90’lar boyunca et-
nik ve dini kimlik sorunlarını aşmaya çalı-
şan Türkiye’de anti-Amerikancılığın arttı-
ğını savundu. Soğuk Savaş dönemi boyun-
ca ise, ABD, Türkiye’nin iç meselelerine 
karışmıyor gibi gözüküyor. Taşpınar, ABD 
tarafı ise Türkiye gibi ABD çıkarlarını zor-
layan orta büyüklükteki güçlerle nasıl il-
gilenileceğini bilmemenin yarattığı prob-
lemle uğraşıyor diye konuştu.
Stephen Larrabee “Sorunlu Ortaklık Daha 

Büyük Bir Sorun mu Yaşıyor?” başlık-
lı konuşmasında Türkiye’nin yeni dış po-
litika aktivizminin güvenlik ortamının ya-
pısal değişiminden kaynaklandığını sa-
vundu. Türkiye-ABD arasında 60’lar ve 
90’lar boyunca birçok problem yaşandığı-
nı (Jüpiter füzeleri, ABD silah ambargosu, 
Irak işgali gibi) belirten Larrabee, son za-
manlarda yaşanan sıkıntıların Soğuk Sa-
vaş sonrası ortaya çıkan yapısal değişim-
ler sonucu oluşan Türk dış politikası akti-
vizminden kaynaklandığını söyledi. Larra-
bee, Türkiye’nin Orta Doğu’ya olan ilgisi-
nin AK Parti hükümetinin İslami köken-
lerinden kaynaklanmadığını, birçok tehdit 
ve zorluğun Türkiye’nin güneyinden (Orta 
Doğu’dan) gelmesinden kaynaklandığını 
belirtti. Larrabee, ABD’nin hala iyi ilişkiler 
“isteyen” ve buna “ihtiyaç duyan” yeni bir 
Türkiye ile uğraşması gerektiğini söyledi.

Kapanış Konuşması
Insight Turkey Kitap Tanıtımı Editörü 
Prof. Dr. Talip Küçükcan Insight Turkey’in 
ilk yıllık konferansıyla Türkiye’nin iç ve dış 
politikasına ilişkin konuların tartışılma-
sı için bir forum yaratmayı amaçladıkla-
rını söyledi. Küçükcan, zaman sınırlama-
sı nedeniyle, birçok önemli konuyu (ener-
ji, ekonomik gelişme, muhalefet partile-
ri ve politikaları, sivil toplumun gelişimi, 
Rusya’yla ilişkiler, Türkiye’nin Afrika’yla 
ilişkileri) tartışma fırsatı bulamadıkları-
nı belirtti. Konferans sırasında tartışılan 
önemli bazı noktalara işaret eden Küçük-
can, son zamanlarda Türkiye’nin geçir-
mekte olduğu değişim ve dönüşümlerin 
“çeşitlilik, çoğulculuk, ve sivil-asker ilişki-
lerinin yeniden yapılandırılması” kavram-
ları etrafında değerlendirilmesi gerektiği-
ni söyledi. Küçükcan konferans organizas-
yonunda emeği geçenlere, katılımcılara ve 
derginin okuyucularına teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı 
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eski medya, yeni türkiye

Türkiye’nin olduğu gibi Türk medyasının da dönüşüm geçirdiği bir süreçteyiz. Bu dönü-
şüm süreci, eski alışkanlıkların terk edilmesini ve demokratikleşmenin beraberinde getir-
diği yeni siyaset-asker-medya ilişkilerinin yerleşmesini gerektiriyor. Türk medyası, umulur 
ki, Oktay Ekşi’nin istifa etmek zorunda kaldığı yazısı gibi olaylarla bundan sonra karşılaş-
mayacaktır. Zira bu tavır eski medyaya ait bir davranış kalıbı ve demokratikleşme yolun-
da çaba gösteren yeni Türkiye’ye uymuyor. Benzer bir biçimde medya üzerinden yürütü-
len “mahalle baskısı” tartışmaları da eski alışkanlıklarla değil, ancak doğru ve samimi ana-
lizlerle mecrasına oturtulabilir. Aksi halde münferit olaylardan yola çıkarak “mahalle baskı-
sı” tartışmalarını alevlendiren medyanın kendisi, toplumun büyük bölümü üzerinde bas-
kı oluşturabiliyor.

SETA YORUM

Türk Basınında Mahalle 
Baskısı
Siyasette son yıllarda belirginleşen kutuplaşmanın bazı küçük yansımalarını seçip 
büyüteçle ekrana taşımak ve “Türkiye muhafazakârlaşıyor ve kültürel olarak bö-
lünüyor” demek, iktidara “sizden dolayı bunlar oluyor” demenin bir başka yoluydu.

HAKAN ÇOPUR

Son yıllarda gündemimize giren en il-
ginç kavramlardan biri de “mahalle bas-
kısı”. Bu kavram 2007 yılında Şerif Mar-
din tarafından ortaya atıldı ve daha çok 
muhafazakâr Türkiye’nin kendisi gibi ol-
mayan Türkiye’yi hoşgörüsüz bir şekilde 
görünür-görünmez yöntemlerle baskı al-
tına almaya çalıştığı ana fikrine dayanı-
yordu. Belki önemli bir sosyal bilimci ola-
rak Şerif Mardin doğrudan böyle bir içe-

riği ifade etmek istememiş olsa da, sonuç-
ta medyanın ve bazı siyasilerin sarıldığı 
içerik bu oldu. Bugün biri başörtülü diğe-
ri başı açık iki arkadaş, basit bir nedenden 
dolayı Taksim’de kavga etse ve MOBESE 
kameraları bu görüntüleri çekse, akşam 
haberlerine mahalle baskısı diye haber 
olabilirler. Örneğin, son günlerde Topha-
ne ve Mardin’de gündeme gelen iki farklı 
olay üzerinden ve YÖK’ün üniversiteler-
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de başörtülü olarak derse girilip girileme-
yeceği konusunda rektörlere gönderdiği 
yazıdan yola çıkarak yeniden bir mahal-
le baskısı tartışması ortaya çıktı. Varılan 
nokta genelde aynı: Türkiye siyasi yapı-
lanması sebebiyle muhafazakârlaşıyor ve 
bu durum toplumun belli kesimleri üze-
rinde baskı oluşturuyor. Ben gerçeğin za-
ten böyle olmadığını en baştan kabul ve 
ifade edip esas Türkiye’de belli konular 
üzerinden bir “medya baskısının” olup ol-
madığını tartışmaya açmak istiyorum.
Medya yazılı ve görsel bir arena olarak 
toplumun duygu ve düşünce dünyasına 
imge ve semboller yoluyla mesajlar gön-
derir. Yazılı arenada kullanılan kavram-
lar, görsel arenada ise seçilen görüntüler 
önemlidir. Mahalle baskısı kavramı en-
telektüel bir maskeye sahip olması sebe-
biyle medyanın çok güzel kullanabileceği 
bir kavram; çünkü bu kavramı ortaya atan 
herhangi bir köşe yazarı değil, Türkiye’nin 
en önemli sosyal bilimcilerinden biriydi. 
Dolayısıyla rahat bir biçimde ve itirazla-
rı göğüsleyecek kuvvette kullanılabilirdi. 
İkincisi siyasette son yıllarda belirginle-
şen kutuplaşmanın bazı küçük yansıma-
larını seçip büyüteçle ekrana taşımak ve 
“Türkiye muhafazakârlaşıyor ve kültürel 
olarak bölünüyor” demek, iktidara “siz-
den dolayı bunlar oluyor” demenin bir 
başka yoluydu. Keşke gerçekten toplum-
sal ve kültürel anlamda Türkiye’de nasıl 
bir dönüşüm olduğunu tartışıyor olsak; 
hangi toplumsal kesimlerin nasıl yeniden 
biçimlendiğini konuşuyor olsak! Ama du-
rum bu değil. Zaten medyamız böyle en-
telektüel konuları tartışmaktan aslında 
pek	zevk	almaz.	Üstelik	böyle	konuşmalar	
fazla reyting de toplamaz. Kestirme yargı-
lar, klişe ama keskin cümleler, tek bir ör-
neklemden yola çıkarak yapılan genelle-
meler iş başındadır çoğunlukla. Böylelik-

le hem ateşli tartışma ortamları oluşturu-
larak reyting yakalanır, hem de bu “ma-
halle baskısı” tartışmaları üzerinden bir 
yerlere mesaj göndermek için daha çarpı-
cı bir yoldur.
Türkiye’de ihtiyacımız olan asıl şey yapı-
cı eleştiriler ve düzeyli tartışmalar. Zira 
eleştiren neyi niçin eleştirdiğini biliyor-
sa ve bunu yapıcı bir üslupla yapıyorsa o 
zaman karşısındakinin düzeysizleşmesini 
belki de en baştan engellemiş olur. Bir kı-
sım medya ise yapıcı eleştiri yerine yıkıcı 
ve düzeysiz bir habercilik yaklaşımını ter-
cih ediyor. Bu da sadece ve sadece bir bi-
çimde mevcut olan ayrışmış/kutuplaşmış 
toplumsal kesimlerin daha da ayrışma-
sına zemin hazırlıyor. Yıllarca sağcı/sol-
cu dikotomisi üzerinden bu ülkede aile-
ler bölündü; şimdi artık dindar/laik diko-
tomisine bel bağlayanlar var. En üst siyasi 
tabakadan başlayarak medyaya ve oradan 
da halka yansıyan bu ikili yapının Türkiye 
toplumunda öyle söylendiği kadar geniş 
yer bulmadığını biraz akl-ı selim ile ba-
kan herkes görebilir. 
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Yıllardan beri bu toplumun bölündü-
ğünü savunanlar var. 80 öncesi dönem-
de ülkede bir sağcı-solcu kavgası var-
dı; aileler bölündü bu fırtınanın ortasın-
da. Ancak şimdi çok daha net olarak bi-
liyoruz ki o dönemin toplumsal bölün-
me diye bize yutturulan kavgaları gerçe-
ği değil bir oyunu yansıtıyormuş. Bugün-
kü her şey de bir oyundur demiyorum; 
ancak ülkenin kültürel olarak bölündü-
ğü tezini Tophane’deki sokak kavgasından 
ve Cemil İpekçi’nin Mardin defilesinden 
yola çıkarak savunanların, bu ülkenin ta-
rihinde neden hiç iç savaş yaşanmadığını 
anlamaları gerekiyor. Bu toprakların ma-
yasındaki derin bağlar, bizi en zayıf anı-
mızda dahi birbirimize bağlayan tarihî, 
manevi ve kültürel kodlarla örülmüştür. 
Bu kodların Türkiye’de zayıflayıp zayıfla-
madığını tartışabiliriz; ama ülke sosyolo-
jik olarak bölünüyor ve iktidarda olanlar-
la onların tarafında olanlar diğer toplum-
sal kesimlere mahalle baskısı ile baskı ku-
ruyor demek en hafifinden kötü niyetli-
liktir. Siyaset ve medyadaki kutuplaşma-
ya bakarak toplumda da aynı kutuplaşma-
yı aramak, herkesi kendi gibi bilmek şek-

linde yorumlanabilecek bir akıl tutulma-
sına işaret ediyor. Bu akıl tutulmasından 
önce Türk aydınının, sonra da medyamı-
zın vazgeçmesi gerekiyor.

Esasen bir kez daha görülüyor ki 
Türkiye’de asıl tartışılması gereken konu 
mahalle baskısı değil, belki de medya bas-
kısıdır. İktidar mücadelesinin medya üze-
rinden yürütüldüğü ülkemizde günün so-
nunda olan sokaktaki vatandaşa olmak-
tadır. Gerçekten anlamasa bile kendini 
bir tarafta hissetmeye zorlamakta ve ak-
şam iki farklı kanalda izlediği, örneğin, 
Tophane’deki kavgada neyin gerçek oldu-
ğunu çözememektedir. Uzun yıllar özel-
likle Türk-Kürt meselesi üzerinden ya-
şanan birtakım toplumsal gibi görü-
nen olayların daha sonra nasıl provokas-
yon olduğunu artık biliyoruz. Bu bakım-
dan mahalle arasındaki küçük bir olay-
dan kent meydanındaki ciddi olaylara ka-
dar her olayda en çok da medya dikkat-
li olmak ve dikkatli bir dil kullanmak zo-
rundadır. Buradaki vurgum sadece “mer-
kez” medyaya değil, aynı zamanda “yan-
daş” medyayadır. Her iki medya sıfatı-
nı da tırnak içinde kullanıyorum; çünkü 
böylesine net çizgilerle medyayı ayırmak 
kimsenin işi olmamalı. Sonuç olarak tüm 
gazete ve TV kanallarının dikkatli, hassas 
ve tarafsız bir dile ve üsluba sahip olması 
gerekiyor. Aksi halde toplumda olmayan 
bölünmelere medya üzerinden alışma-
ya başlar ve “kendini gerçekleştiren keha-
netlerle” baş başa kalabiliriz. Toplum ola-
rak bize düşen her haber getirene hemen 
inanmamak, olayların perde arkasını gö-
rebilmeye çalışmak olmalı 

Mostar, 1 Ocak 2010

Esasen bir kez daha görülüyor ki 
Türkiye’de asıl tartışılması gere-
ken konu mahalle baskısı değil, 
belki de medya baskısıdır. İktidar 
mücadelesinin medya üzerinden 
yürütüldüğü ülkemizde sokaktaki 
vatandaş, örneğin Tophane’deki 
kavgada neyin gerçek olduğunu 
çözememektedir.”

“  
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SETA YORUM

Eski Medya, Yeni Türkiye

Hürriyet gazetesinin 1966’dan beri men-
subu, 1974’ten beri de başyazarı olan Ok-
tay Ekşi, 28 Ekim 2010 tarihli köşe yazısı-
nın hakaret içeren, Başbakan ve birçok ba-
kana hitaben kullandığı son cümlesi sebe-
biyle 44 yıllık gazetesinden istifa etti. Kimi-
lerine göre Ekşi istifa etmek zorunda kal-
mıştı, kimilerine göre Türk gazetecilik ta-
rihinde örnek gösterilecek onurlu bir dav-
ranış sergilemişti, kimilerine göre ise gaze-
tesine zarar gelmesin diye istifa kararını al-
mıştı. Herkesin yorumu farklı olabilir. Ben 
Ekşi’nin sözlerini kınadığım gibi istifasını 
da onurlu bir davranış olarak nitelendiri-
yorum. Ancak bana göre asıl önemli nokta 
şudur: 36 yıldır Hürriyet’te başyazarlık ya-
pan Oktay Ekşi, artık yorulduğu için isti-
fa edip yazarlıktan ayrılmıştır. “Eski med-
ya” zihniyetinin bir mensubu olarak “yeni 

Türkiye”ye alışamamış ve bu durum sür-
dürülemez bir hâl alınca da o iki kelime ile 
adeta intihar etmiştir. İçinde bulunduğu 
yorgun ve öfkeli ruh hali, ona bu iki keli-
meyi gazetedeki köşe yazısında yazdırmış-
tır. Eğer canlı yayında bu sözleri ağzından 
kaçırmış olsaydı belki hepimiz anlık bir 
tepki olarak görecektik meseleyi; ancak ga-
zetede hem de son anda değiştirerek basın-
ca insan bunu anlık bir tepki olarak değil 
yılların birikimi olarak değerlendirebiliyor. 
Mesele herhangi bir köşe yazısında kulla-
nılan cümleler değil, yeni Türkiye’yi haz-
medemeyen eski medya mensuplarının 
kontrolsüz öfkelerinin kalemlerine yansı-
masıdır.

Oktay Ekşi aynı zamanda Basın 
Konseyi’nin kurucularındandır ve uzun 

36 yıldır Hürriyet’te başyazarlık yapan Oktay Ekşi, artık yorulduğu için istifa edip yazar-
lıktan ayrılmıştır. “Eski medya” zihniyetinin bir mensubu olarak “yeni Türkiye”ye alışa-
mamış ve bu durum sürdürülemez bir hâl alınca da o iki kelime ile adeta intihar etmiştir.

HAKAN ÇOPUR
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yıllar başkanlığını yapmıştır. “Daha öz-
gür ve daha saygın bir medya için” sloga-
nını kullanan 22 yıllık bir kurum olan Ba-
sın Konseyi aynı zamanda Türkiye’deki ba-
sın etiğinin nasıl olması gerektiği konu-
sunda referans olan bir kurumdur. Kuru-
mun Basın Meslek İlkeleri’nin 2. maddesi 
şöyle: “Düşünce, vicdan ve ifade özgürlü-
ğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din 
duygularını, aile kurumunun temel daya-
naklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapı-
lamaz.” Oktay Ekşi, bu maddede belirtilen 
genel ahlâk anlayışına da aile kurumuna 
da ters düşen bir cümleyi köşesinde kul-
lanabilmiştir. Aynı şekilde 4. maddede be-
lirtilen “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sı-
nırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağı-
layan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere 
yer verilemez.” ilkesine de açıkça ters de-
ğil mi Ekşi’nin sözleri? 12. madde ise “Ga-
zeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığı-
na gölge düşürebilecek yöntem ve tutum-
larla yapmaktan sakınır.” ifadeleriyle açık-
lanmış ve sanırım hiç kimse Ekşi’nin söz-
lerinin gazetecilik saygınlığını artırdığını 
savunamaz. Peki, yılların duayen gazeteci-
si, hem de Türkiye’deki basın etiğini koru-
mayı amaçlayan bir kurumun içindeyken, 
kalkıp her kesimden tepki toplayacağı apa-
çık belli olan ve ne ahlâka ne de gazetecili-
ğe sığan bu ifadeleri bu ülkenin Başbakanı 
ve bakanları hakkında nasıl ve neden kul-
lanıyor?

Kişisel olarak Oktay Ekşi’yi tanımadığım 
gibi kendisinin daimi okurlarından da sa-
yılmam. Ancak bu ülkede yaşayan ve her 
gün bu ülkenin gazetelerini okuyan bir 
vatandaş olarak ülkenin en önemli gaze-
telerinden birinin yıllanmış başyazarı-
nın bu türden ifadeleri köşesinde kullan-
masında sorgulanması gereken bir boyut 
var. Türkiye’de hâlâ Soğuk Savaş yılları-
nın Türkiye’sinden 2010 Türkiye’sine inti-
bak edememiş, ya da 28 Şubat’ın 2. kuvvet 
medyasını özlemle arayan gazeteci büyük-

lerimiz var. Ve bu büyüklerimiz değişen-
dönüşen Türkiye’yi de dünyayı da maa-
lesef okuyamıyor ya da okumalarına rağ-
men kabul etmek istemiyorlar. Bu inti-
bak sorunu, karşımıza bazen “halkın ter-
cihlerini sindirememek”, bazen de “halkın 
seçtiklerini sindirememek” şeklinde çıkı-
yor. İşte bu sindirim sorunu günün birin-
de bir yerde patlıyor ve karşımıza kolay ko-
lay hazmedilemeyecek bir yazı çıkıyor. Ok-
tay Ekşi’nin yazısı ve istifası halkın yöne-
time katılmadığı bir ülkeyi yönetmeyi se-
venlerin son dönemdeki gelişmeleri ne ka-
dar sağlıksız ve öfkeyle okuyabildiklerinin 
bir örneği olarak dikkat çekicidir.

Aslında Türk basınındaki en kronik so-
runlarından biri, temsilcisi olduğunu id-
dia ettiği topluma uzak, hatta ona yaban-
cı bir zihniyetle toplumsal süreçleri oku-
masıdır. Bunun en belirgin örneklerin-
den biri, büyük bölümü muhafazakâr de-
ğerlere sahip olan bu toplumun hassasiyet-
lerine bakılmadan habercilik yapılması-
dır. “Muhafazakâr” ifadesini bu toplumda 
ortalama bir vatandaşın sahip olduğu or-
tak milli-manevi değerleri ifade etmek için 
kullanıyorum, yoksa dindarlıktan bahset-
miyorum; kaldı ki toplumumuzda dindar 
insanlarımızın oranı hiç de azımsanmaya-
cak ölçüdedir. Yani esasen büyük bölümü-
nün ortak aidiyet hissettiği birçok mevzu-
da bu topluma dışarıdan bakan (adeta ‘içe-
riden oryantalist’ bir bakışla toplumunu 
nesneleştiren) bir medya yapısından bah-
sediyoruz. Bu bakımdan toplumun önem-
li bir bölümü ile medyanın önemli bir bö-
lümü arasında bir tezatlık yok mudur? 28 
Şubat sürecinde bu medya topluma mı 
hizmet etmiştir, yoksa başka amaçlara mı? 
“411 el kaosa kalktı” manşetini atanlar top-
luma mı hizmet etmişlerdir, yoksa başka 
yerlere mi? 12 Eylül referandumu öncesin-
de Başbakan’ın kendi anayasasını yaptığı-
nı iddia edenler bu topluma mı hizmet et-
mektedirler, yoksa başka yerlere mi? Gali-
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ba “yerli olmak” kadar sahici bir meselesi 
yok Türk medyasının!

Beğenelim beğenmeyelim, toplumda son 
dönemde ülkeyi yönetenlere karşı bir te-
veccüh var. Eğer toplum bu teveccühün 
karşılığını alamadığını düşünürse o parti-
ye bir daha oy vermez, AK Parti bağlamın-
da yürütülen demokratik meşruiyet me-
selesi aslında bu kadar sarihtir. Dolayısıy-
la topluma kulak asmayan, hatta topluma 
rağmen toplumculuk yapmak isteyen kişi-
ler, insanların oylarıyla seçilmiş siyasetçile-
re hakaret etmekte bir beis görmezken as-
lında toplumun kendisine de hakaret etmiş 
oluyorlar. Herkesin kişisel öfkesi ve dost-
lar arasında kızdığı kişilere ağzına gele-
ni söylediği anlar olabilir; ancak siz köşe-
nizde bunu matbu olarak topluma deklare 
ediyorsanız bunu küçük bir hata ile açık-
lamak fazla masum olur, bunu bir “bakış 
açısının yansıması” olarak değerlendirmek 
bana daha doğru geliyor. Bu bakış açısının 
değişmesi lazım. Milletin kendisiyle kavga 
etmek yerine beğenilmeyen yönleriyle; si-
yasetçinin kendisiyle kavga etmek yerine 
beğenilmeyen icraatlarıyla mücadele et-
mek daha doğrudur. Ancak eskiden hükü-
metlerin bile değiştirilmesinde çok önemli 
roller oynayan eski medyanın mensupları 
(bkz. 28 Şubat süreci), bu yeni Türkiye’nin 
bir türlü alt edemedikleri iktidarıyla nasıl 
mücadele edeceklerini bilememektedirler.

Türkiye’nin son yıllarda (medya dâhil) bir-
çok alanda yaşadığı dönüşümün yönünü 
beğenmeyenler, bu dönüşüme siyaset ala-
nında öncülük edenlerin “belli” bir zihni-
yetin ürünü olduklarını düşünüyor olabi-
lirler. Bunu köşesinde dile getiren tek kişi 
Oktay Ekşi olsa da herhalde medyamız-
da sayın başyazar gibi düşünen birçok kişi 
vardır. Peki, neden bu dönüşümün sos-
yal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutla-
rını hakiki anlamda masaya yatırıp neyin 
ülke ve millet için daha hayırlı olabileceği-
ni tartışmak yerine siyasetçilerin kendile-

riyle uğraşmayı seçiyor bu kişiler/kesim-
ler? Çünkü ellerinde daha iyi bir proje yok. 
Çünkü zaten milletin değerleriyle büyük 
oranda uyuşmayan bir yapıları var. Çünkü 
zaten bu toplumsal dönüşümü tartışabile-
cek bir entelektüel altyapıları da yok. Do-
layısıyla medyamızın bir kısmı bu açıkla-
rını kapatamadığı için sözü dönüp dolaş-
tırıp şahıslara getiriyor ve meseleleri içe-
riksizleştirerek kişiselleştiriyor. Bu da bir 
“eski medya” hastalığıdır ve Türkiye’nin ar-
tık bundan kurtulup asli meselelerini de-
mokratik bir zeminde gerçek anlamda tar-
tışmasının zamanı gelmiştir.

Artık eski medya zihniyeti ve alışkanlıkla-
rıyla yeni Türkiye’nin demokrasisi arasın-
daki dengesizliği aşmanın zamanı geldi de 
geçiyor. Medyanın kendi güç sıralaması-
na oturmasının ve siyasetin, seçilmiş mec-
lisin ve ülke yöneticilerinin önüne geçme-
mesinin zamanı geldi de geçiyor. Medya-
nın toplum yararına olacak şekilde yöneti-
mi eleştirmesi belki en doğal hakkı ve va-
zifesidir; zaten demokrasinin yerleştiği top-
lumlarda olması gereken de budur. Ancak 
Türkiye’deki demokrasi mücadelesi devam 
ederken yıllarca medya-siyaset (ve ordu) 
ilişkisi hep yandaşlık-karşıtlık dikotomisi 
üzerinden inşa edildiği için medyanın bir 
bölümü iktidarı alabildiğine savunurken 
diğer bölümü de iktidara alabildiğine vuru-
yordu. Ne toplumun yararına, ne de eleşti-
ri sınırlarına bakılıyordu. İşte son dönem-
de bu medya-siyaset-ordu ilişkileri değişir-
ken gündeme gelen Oktay Ekşi’nin yazısı, 
eski medyanın yaklaşımını göstermesi ba-
kımından manidardır. Toplumun tüm ke-
simleri için yapıcı/uzlaşmacı bir dil ihtiya-
cı apaçık ortadadır ve bu dilin aynı zaman-
da ahlâklı bir dil olması da önemlidir. Hem 
siyasetçi hem de gazeteci için bu yapıcı ve 
ahlâklı dil yeni Türkiye’nin olmazsa olmaz 
niteliklerinden biridir. Sizce bunu gerçek-
leştirmek o kadar zor mudur? 

Mostar, Aralık 2010
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üniversite protestolarının toplumsallığı var mı?

Başbakan Erdoğan Dolmabahçe’deki ofisinde üniversitelerin sorunlarını konuşmak için 
4 Aralık’ta rektörlerle bir araya geldi. Toplantının sürdüğü sıralarda dışarıda DİSK’e bağlı 
Genç-Sen üyesi bir grup öğrenci üniversitedeki sorunlara taraf olduklarını belirterek top-
lantıya katılmak ve hazırladıkları dosyayı Başbakan’a vermek istedi. Öğrencileri engelle-
mek isteyen polis, ikazlara aldırmayan öğrencileri güç kullanarak dağıtmaya çalıştı. Polis 
ile öğrenciler arasındaki çatışma sonraki günlerde kamuoyunda tartışılırken, öğrenci ey-
lemlerinden iktidara karşı toplumsal bir muhalefet üretme çabaları da dikkat çekti.

SETA YORUM

Üniversite Gençliği ve 
Protesto Kültürü
Başbakan Erdoğan, protestocu gençlerle bir zamanlar YÖK’ü mevcut hü-
kümete karşı canla başla savunan destekçilerinin talep ve tahayyüllerinden 
daha fazlasını yapmaya kararlı görünüyor.

TALİP KÜÇÜKCAN

Avrupa Birliği ülkeleri dahil birçok ülke 
ile karşılaştırıldığında Türkiye daha genç 
ve dinamik bir nüfusa sahip. Türkiye’nin 
bu potansiyelinin rekabet gücüne dönüş-
mesi genç nüfusun çağdaş bilgi ve bece-
riler ile donatılmasına, sivil ve demokra-
tik değerleri benimsemelerine bağlıdır. 
Bir ülkede yükseköğretim mezunu kali-
teli insan gücü oranı ne kadar yüksekse, 
o ülkenin her alanda daha ileri bir nok-

taya sıçrama yapma imkânı da o kadar 
yüksektir. Türkiye’de yükseköğretim tar-
tışmalarının bu kapsamda yapılması ge-
rekirken üniversite tartışması, gençlerin-
den bazılarının protestoları, zaman za-
man şiddete başvurma eğilimi de taşıyan 
yumurtalı eylemleri ile güvenlik güçleri-
nin bu öğrencileri engelleme girişimi sı-
rasındaki davranışları çerçevesinde sür-
dürülmektedir.
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Türkiye’de üniversitede okumak 
artık hayal değil
Batılı ülkelerin 1960’lı yıllarda yaptığını, 
yani üniversite kapılarını geniş kitlelere 
açmasını Türkiye ancak 2002’den itibaren 
gündemine alabilmiştir. Hükümet her şe-
hirde üniversite kurmak, Yükseköğretim 
Kurulu da kontenjanları artırmak sure-
tiyle yükseköğretimin geniş kitlelere açıl-
masını sağlamıştır. Bu kapsamda yapılan 
ilklerden biri de Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rektörlerle yaptığı toplantıdır. 
Üniversite	gençlerinin	protestolarına	sah-
ne olan rektörlerle buluşma ve devamın-
daki eylem ve tartışmalar kuşkusuz üni-
versite gençliği ve protesto kültürünü tar-
tışmayı gerektirmektedir.

Gençler, Başbakan’ın reform 
kararlığını göremiyor
Üniversite	 gençliği	 ne	 istiyor,	 neyi	 pro-
testo ediyor? Protestocu gençler YÖK’ün 

kaldırılmasını, kayıt ve harç ücreti alın-
mamasını, üniversitelerin çoğulcu ve 
özerk olmasını talep ediyor. Bunlar elbet-
te meşru talepler ve öğrencilere yönelik 
sert müdahalenin savunulabilir bir yanı 
yok. Ancak bu başka bir yazının konu-
su. Burada öğrencilerin talepleri ile hükü-
metin gündemi arasındaki paralelliklere 
değinilecektir. Başbakan Erdoğan’ın rek-
törlerle yaptığı toplantılara bakıldığında 
protestocu gençlerin talep ettiklerinden 
çok daha fazlasını yapmaya kararlı ve is-
tekli olduğunu görmek mümkün. Başba-
kan Erdoğan’ın rektörlerle buluşmasın-
da üniversite sektörünü ilgilendiren her 
konu masaya yatırıldı ve gündeme geti-
rildi. Örneğin 28 Kasım’daki ilk toplantı-
ya katılan rektörler yetmiş-seksen konuda 
Başbakan’a sorunlarını, beklentilerini ve 
çözüm önerilerini aktardı. Rektörleri din-
leyen Başbakan beraberindeki ilgili ba-
kanlarına, öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının 
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karşılanması ve burs miktarlarının artırıl-
ması dâhil, dile getirilen taleplerin en kısa 
sürede karşılanması doğrultusunda giri-
şimde bulunulması yolunda talimat verdi. 
Protestocu gençler ve destekçilerinin gör-
mezden geldiği bir başka konu da Başba-
kan Erdoğan’ın YÖK’ün yapısının değiş-
tirilmesine ilişkin kararlılığıdır. Başba-
kan, YÖK’ün katılımcı, çoğulcu, demok-
ratik ve saydam bir kuruma dönüştürül-
mesi; yetkilerinin kısıtlanarak üniversite-
lere devredilmesi konusunda kararlı ol-
duğunu hükümetin hayata geçirilemeyen 
YÖK reformu girişimleri sırasında gös-
termişti. Bu açıdan da bakıldığında pro-
testocu öğrencilerin talepleri ile hüküme-
tin planları arasında bir çelişki olmadığı 
görülmektedir.

Öfkeyle sokağa dökülmeden ger-
çeklerle yüzleşmek
Protestocu öğrenciler, üniversite öğre-
niminin ücretsiz olmasını talep ediyor. 
Türkiye’de devlet üniversitelerinde eği-
timin kişi başına yıllık maliyeti 8000 TL 
civarında olup öğrencilerin her yıl için 

ödedikleri öğrenim harcı ise 250-600 TL 
arasındadır. Yani mali yükün büyük kıs-
mı hâlâ devletin omuzlarındadır. Bu nok-
tada üniversite öğrencilerinin dış dün-
yadaki gerçeklerle Türkiye’yi mukaye-
se ederek yola çıkmaları gerekir. ABD’de 
en ucuz devlet üniversitesinin yıllık üc-
reti 15.000-30.000 TL aralığında ve ta-
mamını öğrencinin ödemesi gerekiyor. 
Özel üniversitelerde ise ortalama yıl-
lık ücretler 30.000-50.000 TL aralığın-
da. İngiltere’de ise tümü öğrenci tarafın-
dan ödenmesi gereken yıllık ücret 20.000 
TL’ye yükseltilmiş durumda. Bütün bu ve-
riler, Türkiye’deki durumun öğrenciler le-
hine olduğunu gösteriyor. Başbakan Er-
doğan, protestocu gençlerle bir zaman-
lar YÖK’ü mevcut hükümete karşı can-
la başla savunan destekçilerinin talep ve 
tahayyüllerinden çok daha fazlasını yap-
maya	 kararlı	 görünüyor.	 Üniversitelerin	
toplumsal sorunlara duyarlı olmasını ve 
çözüm önerilerinde bulunmasını, siya-
set kurumuna rehberlik etmesini ve top-
luma yol göstermesini, kampus duvarla-
rını yıkarak şehir ve toplumla kucaklaş-
masını ve kaynaşmasını isteyen Başbakan 
Erdoğan’dır. Gençlik dönemi, duygusal ve 
tepkisel davranışların baskın olduğu, ras-
yonel düşünmenin gelişme aşamasında 
olmasından dolayı olayları yeterince sor-
gulamadan rüzgârın akışına kapılma ihti-
malinin yüksek olduğu bir dönemdir. Bu 
nedenle hükümetin yükseköğretim ala-
nında neler yaptığını, üniversite reformu 
konusunda nasıl bir yol haritası izleyece-
ğini, gençler için hangi fırsatları yarattığı-
nı daha iyi anlatması gerekiyor. Buna kar-
şın üniversite gençliğinin şiddet, öfke ve 
saldırganlıktan uzak demokratik bir pro-
testo kültürü geliştirmeleri ve devletin de 
kendi çocuklarına daha müşfik davran-
ması, vatandaş-devlet kaynaşmasını ko-
laylaştıracaktır 

Sabah, 11 Aralık 2010

Başbakan, YÖK’ün katılımcı, ço-
ğulcu ve demokratik bir kuruma 
dönüştürülmesi; yetkilerinin kısıt-
lanarak üniversitelere devredil-
mesi konusunda kararlı olduğu-
nu hükümetin hayata geçirileme-
yen YÖK reformu girişimleri sıra-
sında göstermişti. Bu açıdan da 
bakıldığında protestocu öğrenci-
lerin talepleri ile hükümetin plan-
ları arasında bir çelişki olmadığı 
görülmektedir.”

“  
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‘yeni chp’ kurultayında blok liste

CHP, 18 Aralık’ta yeni Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk olağanüstü kurultayı-
nı gerçekleştirdi. Delegeler kurultayda Kılıçdaroğlu’nun belirlediği blok listedeki adayla-
rı oylayarak yeni parti meclisini belirlediler. CHP’deki diğer bir kanadı oluşturan eski Genel 
Başkan Baykal kongrede çarşaf listenin oylamaya sunulmasını istese de, eski Genel Sekre-
ter Sav çarşaf listede ısrar etmeyeceklerini açıklayarak herhangi bir krize yol açmak niye-
tinde olmadıklarını belirtti. Listesindeki isimlerle yeni parti meclisini oluşturan Genel Baş-
kan Kılıçdaroğlu ise amacına ulaşarak, Sav ve Baykal’ın ağırlığını taşıyan eski parti mecli-
sini tasfiye etti.

SETA YORUM

CHP’nin Değişim 
Sınırları 
CHP, AK Parti’nin demokratikleşme hamlelerinin, kendi tabanının kaygılarını/
çıkarlarını da hesaba katan bir düzlemde ilerlemesi için değişim rotasına gir-
me zorunluluğunu hissediyor.

HATEM ETE

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel baş-
kanlığına ge(tiri)ldiği mayıs ayındaki ku-
rultay ile 18 Aralık’ta yapılacak kurultay 
arasındaki dönemde CHP’deki değişim-
statüko dinamikleri arasındaki mücadele 
hız kesmeden devam ediyor. CHP’nin de-
ğişim dinamikleri ve muhtemel paramet-
releri üzerine parti içinde yürüyen tartış-
malara paralel bir tartışma dışarıda aka-
demisyenler arasında da sürüyor. CHP’ye 
sol, sosyal demokrat bir gömlek biçmek-

ten, Kemalizm’le yollarını ayırmasına 
dek geniş bir spektrumda yapılan öneri-
ler, CHP’deki değişim güdüsüne yeniden 
bakmayı zorunlu kılıyor.

Yeni görev demokrat bir siyaset 
yürütmek

CHP, 1990’ların başında yeniden açıldı-
ğından beri, her demokratikleşme hamle-
siyle ayrıcalıklarını yitiren, statü kaybına 
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uğrayan üst orta sınıfların partisidir. Bu 
sınıf, uzunca bir süredir, Soğuk Savaş’ın 
son bulmasının yarattığı siyasal koşul-
lar dolayısıyla, siyasal merkezden dışla-
nan toplumsal kesimlerin merkeze yerleş-
me çabalarına amansız bir direnç göste-
riyor. Cumhuriyet dönemi boyunca, bu-
gün CHP’de kümelenen siyasal aktörle-
rin öncüllerince, siyasal yaşamdan dışla-
nan kesimlerin merkeze yerleşme teşeb-
büsleri, 1990’larda Kürtlere ve dindar-
lara yönelik uygulamalarla kanlı bir şe-
kilde tersine çevrilmeye çalışıldı. Ancak, 
2000’lerin başından itibaren, önce AB sü-
recinin iç siyaset üzerinde belirleyici bir 
etkiye kavuşması, ardından da AK Par-
ti eliyle demokratikleşme sürecinin güç-
lü bir siyasal aktöre kavuşması, ayrıcalıklı 
aktörler eliyle sürdürülen direnci etkisiz-
leştirdi. CHP ve sözcülüğünü yaptığı top-
lumsal kesimler direndikçe yenildiler, ye-
nildikçe de demokrasiye inançlarını yitir-
diler. Referandum bu serüvende bir kırıl-
ma momenti oluşturdu. Çeyrek yüzyıldır 

bürokrasinin öncülük ettiği direniş, Ana-
yasa paketiyle imkânsızlaşınca, CHP’nin, 
temsil ettiği kesimlerin haklarını savuna-
bilmesi için siyaset değiştirmesi zorunlu 
hale geldi. Referanduma kadar geçen sü-
rede, asker fiilen, yüksek yargı da yasal 
olarak siyaset üzerindeki denetleyici rol-
lerini kaybettikleri için, CHP, demokra-
tikleşme hamleleriyle ayrıcalıklarını yiti-
ren toplumsal kesimlerin çıkarlarını sa-
vunma misyonunu tek başına üstlenmek 
zorunda kaldı. CHP’nin bu misyonu ba-
şarmasının tek geçerli yolu, seçimlerden 
yüksek oy alıp güçlü bir siyasal temsile 
kavuşmasıydı. Bir siyasal partiye kimlik 
veren kadro, taban ve programında ciddi 
değişikliklere gitmediği müddetçe, bunu 
başarması mümkün değildi. Bu nedenle, 
CHP’nin radikal bir değişime maruz kal-
ması gerekiyordu. Nitekim Anayasa pa-
ketinin TBMM’den geçmesinin ardından 
Deniz Baykal ortaya çıka(rtıla)n kasetle, 
paketin referandumda kabul edilmesinin 
ardından ise Önder Sav başsavcının mü-
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dahalesiyle koltuğunu kaybetti. CHP’nin 
statükocu siyasetinin bu iki güçlü mima-
rının, CHP’deki değişim potansiyelinin 
önünü açmak üzere koltuklarını terk et-
mek zorunda bırakılmaları, CHP’ye de-
ğişim misyonu veren iradenin kararlılığı-
nı gösteriyor. CHP, Baykal’ın veciz ifade-
siyle, nasıl bugüne kadarki statükocu si-
yasete dayanan muhalefet tarzını bir “gö-
rev” olarak yapıyor idiyse, bundan son-
raki değişimcidemokrat siyaset serüve-
nini de bir “görev” olarak icra edecek-
tir. Bu durum, şimdilik, değişimin önün-
de bir engel olma potansiyeline sahip son 
mevzi olan Parti Meclisi’nin de, yeni rota-
ya göre yeniden dizayn edileceğini göste-
riyor. CHP’de değişimi tetikleyen son altı 
aylık süreç, kurultayın CHP’de değişimi 
kolaylaştıracak bir yolla sonuçlanacağı-
nın işaretleriyle dolu. Kılıçdaroğlu ve eki-
bi, referandumla kristalleşen yeni dönem-
de CHP’ye verilen yeni görevi doğru oku-
yabilirse, 18 Aralık’taki kurultayda, muh-
temel bir Baykal- Sav ittifakını engelle-
mek kaygısıyla Sav’a karşı Baykal’la ittifak 
kurmanın ve böylece değişim serüvenini 
riske sokmanın gerekmediğini görecektir.

Demokrasiyi sınırlandırmak ama-
cına matuf bir demokratikleşme
CHP’de değişimi tetikleyen dinamikler, 
değişimin muhtemel yönelimi ve sınırla-
rını da işaret etmektedir. 1990’lardan bu 
yana, demokratikleşme sürecini frenleme 
görevini ifa eden bürokrasinin referan-
dumla kristalleşen yeni dönemde işlev-
sizleşmesi, CHP’yi değişmek durumun-
da bıraktığına göre, CHP’den AK Parti’yi 
bile geride bırakacak bir demokratikleş-
me manifestosu beklemek pek gerçek-
çi değil. Bazı liberal-demokrat aydınlar-
ca temenni mahiyetinde, Baykal sonra-
sı CHP’ye biçilen sol veya sosyal demok-
rat bir parti kimliğiyle siyasal sorunların 
çözümünde demokratik bir perspektif ge-

liştirme misyonu, CHP’yi değişmeye zor-
layan dinamiklerin doğasına ve amacına 
uygun düşmüyor. Başka bir deyişle, CHP, 
demokratik taleplerin öncülüğünü yap-
mak güdüsüyle değişim rotasına girmi-
yor. Çünkü demokratik talepler ve geliş-
meler, son elli-altmış yıldır, CHP’nin ta-
şıyıcı sınıflarını statü kaybına uğratarak 
ayrıcalıklarını ellerinden alıyor. Bu ne-
denle, CHP, AK Parti eliyle gerçekleştiri-
len demokratikleşme hamlelerinin, kendi 
tabanının kaygılarını/çıkarlarını da hesa-
ba katan bir düzlemde ilerlemesi için de-
ğişim rotasına girme zorunluluğunu his-
sediyor. Bu çerçevede, CHP’nin demokra-
tikleşme yönündeki değişim hamlesi, de-
mokrasinin sınırlarını belirlemeye yöne-
lik bir kaygının ürünüdür. Referandum, 
1990’ların başından beri yürürlükte olan 
eski düzene geri dönüş çabalarını akame-
te uğratıp yeni düzenin yapıtaşlarını dö-
şediği için bütün bu gelişmeler referan-
dum süreciyle başladı. Başka bir deyişle, 
demokratikleşmeye yönelik direnç yerini 
“yeni Türkiye”yi inşa etme sürecinin para-
metrelerine yönelik müzakereye bırakmış 
durumdadır. Dirençle özdeşleşen bürok-
rasi bu parametrelerin belirlenmesindeki 
inisiyatifini yitirdiği için CHP müzakere 
etmek üzere rol üstlenmek zorunda kal-
dı. Müzakerenin özünü, demokratik stan-
dartların sınırları belirliyor. Dolayısıy-
la, CHP, etkili bir müzakere imkânı sağ-
layacak toplumsal tabanının genişleme-
si için demokrasi yönünde bir değişime 
ihtiyaç duyuyor. Böylece paradoksal ola-
rak, CHP, demokrasinin sınırlarını belir-
lemek ve derinleşmesini engellemek üze-
re demokratik bir yola girmek zorunda 
kalıyor. Gerekçesi ve sınırları bu olsa da, 
CHP’deki değişim serüveni Türkiye’deki 
demokratikleşme yürüyüşü açısından el-
bette yararlı olacaktır. Demokrasi dili her 
halükarda siyasetin düzeyini yükseltecek 
ve gerilimi düşürecektir 

Sabah, 11 Aralık 2010
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SETA YORUM

6 Ok’un ‘Yön’ü Neyi 
Gösteriyor? 

Geldiğimiz noktada CHP istese de artık 
eski CHP olamayacak. Kılıçdaroğlu’nun 
Baykal döneminden farklı bir siyasal ajan-
da takip edeceği bir kez daha belli olur-
ken bu çağrının tabanı derin uykusundan 
uyandırıp uyandıramayacağı bilinmiyor. 
Ancak burada net bir durum var. Kılıçda-
roğlu ya CHP’yi değiştirecek ya da kendi-
si değişecek! CHP, CHP’liler istemese de 
dönüşmeye devam edecek.CHP, 15. ola-
ğanüstü kurultayını hafta sonu Ankara’nın 
yeni açılan salonu Arena’da yaptı. Hemen 
belirtelim ki kurultayın baktığınız yere 
göre değişen farklı okumaları yapılabilir 

ancak bir ‘arayışın’ hâkim olduğunu be-
lirtmemiz gerekiyor. Kurultay, parti için-
deki tartışmaları sonlandırmak bir yana, 
yeni soruları ve kaygıları gündeme getir-
di. Olağanüstü kurultay bir anlamda ge-
nel seçim öncesi örgütsel yenilenme ve si-
yasal yön tayin etme amacı taşıyordu. An-
cak Kılıçdaroğlu’nun ve salonun dili ‘yön’ 
konusunda kafaların ne derece karışık ol-
duğunu bir kez daha ortaya koydu. CHP, 
siyasal söylemini netleştirmek yerine daha 
da ‘flulaştırdı’.

Kurultay, Baykal dönemi CHP’siyle muka-
yese edildiğinde olumlu mesajlar taşırken, 

Ancak Kılıçdaroğlu’nun ve salonun dili ‘yön’ konusunda kafaların ne derece 
karışık olduğunu bir kez daha ortaya koydu. CHP, siyasal söylemini netleştir-
mek yerine daha da ‘flulaştırdı’.

HÜSEYİN YAYMAN
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kamuoyunun beklentilerini karşılamaktan 
ve yeni bir iktidar perspektifi sunmaktan 
uzak kaldı. Konuşmanın ve PM’nin poli-
tik tercümesi CHP’de ‘yeni bir siyasal mü-
hendisliğin’ denendiği şeklindeydi. Par-
ti meclisi tasarımında ve Kılıçdaroğlu’nun 
konuşmasında ‘ideolojik denge’ arayışının, 
‘ihtiyatlı ve ikircikli’ bir dilin hâkim olduğu 
görüldü. Kılıçdaroğlu bir yandan “düzen” 
değişikliğinden bahsederken diğer yandan 
‘eskimiş’ bir dille yeni Türkiye’nin sorunla-
rını çözmeye talip olduklarını dile getirdi. 
‘Nasıl yapılır?’ konuşmasından daha çok 
AK Parti icraatlarını eleştiren ‘savunma-
cı’ bir dil kullandı. Kendi gündemini de-
ğil, Erdoğan’ın gündemini tartıştı.Kurultay 
CHP içindeki ‘özgürlükçü-demokrat-sol” 
çizgi ile “devletçi-statükocu-sol’umsu” fay 
hattını yeniden ortaya çıkardı. Kılıçda-
roğlu, “İnönü-Ecevit” ikileminde ideolo-
jik bir tercih yapmak yerine yeni bir sen-
teze varmak istediğini “Bizim yolumuz 3. 
yoldur” cümlesiyle ortaya koydu. Kurultay 
konuşması CHP’nin, seçim meydanların-
da ‘popülist-eklektik ve apolitik’ bir siya-
sal üslup benimseyeceğini ve “yolsuzluk-
yoksulluk” sözcüklerinin değişmez tema 
olacağının ipuçlarını verdi. Kılıçdaroğ-
lu, kurultay konuşmasında “ideoloji değil, 
ekonomi” dedi ama bunları nasıl yapacağı-
nı anlatmadı.  

Baykal’a Göre İleri, Beklentiye 
Göre Geri!  

Parti meclisinde çok sayıda kadın yer alır-
ken tribünlere orta yaş ve üzeri erkek-
ler hâkimdi. Salonda yok denecek kadar 
az başörtülü kadın bulunurken, kurultay 
yeni bir lider kültü yaratma arayışına sah-
ne oldu. Salonda en çok kullanılan cüm-
le “Umudun Adı Kemal” pankartıydı. Sa-
lonun ve pankartların toplumsal tercüme-
si tabandaki ‘umut arayışına’ dikkat çeki-

yordu. Diğer dikkat çeken pankartlar ise 
şunlardı: Bu Düzen Değişecek, Halk İk-
tidara Gelecek; Halkın İktidarını Kuraca-
ğız; 68 Ruhuyla, Halkın İktidarını Kurma-
ya Geliyoruz; Ötekileştirmeye Değil, Bü-
tünleştirmeye Geliyoruz; Genç, Dinamik, 
Özgürlükçü CHP. Salonunun dili ile Ge-
nel Başkan’ın dili önemli ölçüde örtüşür-
ken, bu siyasal dilin CHP’ye iktidar yolu-
nu açıp açmayacağı konusunda ciddi şüp-
heler var. Salondan yükselen müziklerin, 
atılan sloganların ve asılan posterlerin si-
yasal tercümesi yapıldığında iktidara yü-
rüyen bir partinin dilinin bu olamayacağı 
görülüyor. Bu siyasal dilin Baykal CHP’sini 
temsil ettiği doğru. Ancak Kılıçdaroğlu’nu 
oraya getiren ‘değişim iradesini’ temsil et-
mediği de muhakkak. CHP’nin bir yandan 
‘100. yılın marşını yapmalıyız’ derken di-
ğer yandan postmodern darbenin resmî 
marşı haline getirilip içi boşaltılan ‘10. 
Yıl Marşı’yla’ kitleleri coşturmak isteme-
si dikkatlerden kaçmadı. Hakkını teslim 
etmek gerekirse Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, 
Baykal’ın CHP’sinden daha ileri bir pozis-
yona karşılık gelirken ‘yeni Türkiye’nin ge-
risinde kaldığını belirtmemiz lazım. Kılıç-
daroğlu, Baykal’ın “Türkiye bölünüyor, la-
iklik elden gidiyor, Cumhuriyet değerleri 
yok oluyor” tezlerini kullanmazken önü-
müzdeki dönemde sert bir “ekonomik po-
pülizm” yapacağının işaretlerini verdi. As-
lında Kılıçdaroğlu’nun söylediklerinden 
çok söylemedikleri daha fazla önem arz 
ediyor. Konuşmada Türkiye’nin tüm so-
runlarından bahsedilirken “Kürt meselesi-
Alevi sorunu ve başörtüsü” hakkında her-
hangi bir değerlendirme yer almadı.

Kılıçdaroğlu’nun, “Harçlar kaldırılacak, 
mazot fiyatı yarıya indirilecek, öğrencile-
rin yurt sorunu 2 yıl içinde çözülecek” vb. 
gibi vaatleri Demirel’in ve Cem Uzan’ın 
vaatlerini çağrıştırdı. Demirelci siyase-
tin ve Genç Parti’nin siyasal dilinin top-
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lumsal bir karşılığı olduğu muhakkak ol-
makla birlikte bu dilin iktidar dili olma-
dığını da bilmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu, 
kullandığı eklektik dille CHP’yi “Demirel-
Uzan-Baykal-Ecevit” sentezi bir yere ta-
şımak istediğini ortaya koyuyor.22 Ma-
yıs 2010 Kurultayı’nı en iyi özetleyen pan-
kart “Önder’imiz Kemal, Hedefimiz İkti-
dar” cümlesiydi. Bu kurultayda ise Sav tas-
fiye edilirken o slogan “Liderimiz Kemal, 
Hedefimiz İktidar” cümlesine dönüştü. Bir 
önceki kurultaya damgasını vuran “Gan-
di Kemal” pankartı ve Gandi benzetmesi 
bu kurultayda yerini “Che Guevaera” ben-
zetmesine bırakmıştı. Salonda dikkat çe-
ken pankartlardan bir diğeri de “Umudu-
muz Ecevit” sloganından devşirilen “Umu-
dun Adı Kemal” sözüydü. Bu cümle aslın-
da CHP tabanının halet-i ruhiyesini or-
taya koyuyordu. Pankart, CHP tabanı-
nın iktidar özleminin ve arayışının tercü-
mesi gibiydi. Önceki kurultayda Milli Şef 
İnönü’nün ve Deniz Baykal’ın dev poster-
leri salonu süslerken bu defa ikisi de kal-
dırılmıştı. Kürt kelimesini ağzına almadan 
Kürt sorunundan bahseden Kılıçdaroğlu, 
kamuoyunun ‘iki dil’ meselesini konuştu-
ğu bir dönemde bu meseleye dair herhan-
gi bir söz söylemedi ve bu tartışmayı yok 
saydı. Bir önceki kurultay konuşmasında 
olduğu gibi Kürt sorununu “geri kalmışlık 
ve azgelişmişlik” sorunu olarak gördüğünü 
ima eden ifadeler kullandı. Bununla birlik-
te Sezgin Tanrıkulu’nun PM listesinde ol-
ması yeni CHP için çok önemli bir adım. 
Tanrıkulu hamlesi yeni CHP’nin, eski po-
zisyonunu değiştirmek istediğinin simge-
sel adımı olarak da okunabilir.

CHP Değişmeye Devam Edecek!

Kılıçdaroğlu henüz onu genel başkan aday-
lığına iten dip dalganın siyasal okumasını 
doğru yapamıyor. Kendisini genel başkan 

olmaya sürükleyen kesimlerin politik söz-
cülüğü yerine Baykal’ın temsil ettiği ‘par-
ti içi iktidara talip, küçük CHP’nin’ sözcü-
lüğünü üstleniyor. Halkın ve sokağın sesi 
olmak yerine ‘endişeli modernlerin’ sözcü-
lüğüne talip olmak gibi anakronik bir role 
soyunuyor. Aslında yeni CHP’nin ipuçla-
rını Kemal Kılıçdaroğlu daha ortada yok-
ken Sencer Ayata, 2007 ve 2009 seçimleri 
sonrasında verdiği söyleşilerde açık biçim-
de ortaya koymuştu. Sencer Hoca, CHP’ye 
‘varoşlara açılmak yerine, yeni orta sını-
fı mobilize etmeyi, kadınlara ve öğrenci-
lere ulaşma’ stratejisini önermişti. Binnaz 
Toprak bu süreci ‘endişeli modernler’ ola-
rak kavramsallaştırdı. CHP oylarını artırıp 
iktidara yürüyen bir parti olacaksa siyasal 
söylemini yumuşatması ve farklı toplum 
kesimlerine olumlu mesajlar vermesi gere-
kiyor. Aksi takdirde içine girdiği kısır dön-
güden çıkması mümkün değil.

Kılıçdaroğlu, İstanbul seçmeninin kendi-
sine neden oy verdiğini iyi etüt etmek zo-
runda. İstanbul Büyükşehir Belediye baş-
kan adaylığı dönemindeki halka değen 
tavrını iki kurultay konuşmasında da orta-
ya koyamadı. Bütün bu gelgitlere rağmen 
benim kanaatim o ki Türkiye’nin değişti-
ği noktada, CHP’nin de değişmesi lazım. 
Geldiğimiz noktada CHP istese de artık 
eski CHP olamayacak. Kılıçdaroğlu’nun 
Baykal döneminden farklı bir siyasal ajan-
da takip edeceği bir kez daha belli olur-
ken bu çağrının tabanı derin uykusundan 
uyandırıp uyandıramayacağı bilinmiyor. 
Ancak burada net bir durum var. Kılıçda-
roğlu ya CHP’yi değiştirecek ya da kendi-
si değişecek! CHP’deki değişim konusunda 
ciddi endişeler olsa da ‘yargının CHP ka-
rarlarına’ dikkatinizi çekmek isterim. CHP, 
CHP’liler istemese de dönüşmeye devam 
edecek 

Zaman, 21 Aralık 2010
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CHP’de Islahat mı, 
İnkılâp mı?  

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan ge-
nel başkan değişikliği uzun bir aradan son-
ra kamuoyunun ilgisinin yeniden bu par-
tiye yönelmesine yol açtı. CHP’ye gösteri-
len ilginin çeşitli nedenleri olmakla birlik-
te özellikle ‘Baykal statükosuna’ duyulan 
hoşnutsuzluğun ciddi etkisi bulunmakta-
dır. Baykal’ın, 18 yıl genel başkanlık koltu-
ğunda oturmasına ve girdiği 8 seçime rağ-
men partisini alternatif bir siyasi özneye 
dönüştürememesi tabanda öğrenilmiş bir 
‘sadakat ve biat’ kültürü oluşturmuştu. Bu 
bağlamda Baykal’ın genel başkanlıktan ay-
rılması dahi kamuoyunda ciddi bir dalga-

lanma yarattı. Bu ilgi ve heyecanını kalıcı 
olup olmayacağı CHP’nin kısmi bir ısla-
hat mı (restorasyon/düzeltme), yoksa daha 
kapsamlı ve köklü bir inkılap mı (devrim) 
yapacağına bağlıdır.

CHP’nin yeni yönetimi durumu kurtar-
mak için birtakım kozmetik düzenleme-
lerle yetinir ve toplumun değişim talebi-
ni doğru okuyamazsa parti Baykal döne-
minden çok daha büyük sorunlar yaşaya-
bilir. Baykal döneminde en azından prob-
lemin salt ‘Baykal’la ilgili olduğu şeklinde 
bir algıyla, yeni bir ‘kurtarıcı’ bekleniyor-
du. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu ve ekibinin 

CHP’deki başkan değişimi ile ortaya çıkan ilgi ve heyecanını kalıcı olup ol-
mayacağı partide kısmi bir ıslahat mı (restorasyon/düzeltme), yoksa daha 
kapsamlı ve köklü bir inkılap mı (devrim) yapılacağına bağlıdır.

HÜSEYİN YAYMAN
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başarısız olması CHP tabanı için ‘umudun’ 
yitirilmesi anlamına geliyor. Ona sebep Kı-
lıçdaroğlu, CHP’nin son şansı. Ya Kılıçda-
roğlu liderliğinde uzun süredir ertelenen 
tarihsel dönüşüm gerçekleştirilecek ya da 
CHP tarihin sarı sayfalarındaki yerini ala-
caktır.

Sosyal demokratların “1989 inisiyatifi-
ni” doğru okuyamaması ve değişimci ka-
rakterini kaybetmesi CHP’nin ‘sol’ kim-
liğini kaybetmesine yol açtı. Soğuk sava-
şın bitmesi, değişim dinamiklerini yüksel-
tirken yeni sağ’ın güçlenmesine ve sonuç-
ta sol’un mevzi kaybetmesine neden oldu. 
Yeni sağ’ın iktisat siyaseti karşısında alter-
natif üretemeyen Türkiye solu çare olarak 
değerler üzerinden siyaset yapma yanlışına 
sürüklendi. ‘Cumhuriyetin tehlikede oldu-
ğu, laikliğin elden gittiği, ülkenin bölündü-
ğü’ tezleri değişimci sosyal demokrat taba-
nı ulusalcılaştırıp dönüştürürken aynı za-
manda değişim talep eden kesimlerle ara-
sına mesafe koymasına neden oldu.

CHP bu süreçte ‘değişim’ sözcüğünü belir-
sizlik olarak yorumlayıp, tavrını statüko-
dan yana koydu. Bu tercih CHP’nin sağ’a 
kaymasına ‘varoluş krizi’ yaşamasına yol 
açtı.

İsim Değişikliği mi, Siyaset Deği-
şikliği mi?

Deniz Baykal, yaşanan bu ideolojik kı-
rılmanın güvenli limanı olurken aynı za-
manda geçiş döneminin genel başkanıydı. 
Uzun süren ‘Baykal geçiciliği!’, gecikmeli 
ve sorunlu biçimde son bulurken gelecek 
isim ‘Yeni CHP’yi kuracak liderdi. Nor-
mal şartlar altında Baykal’ın 18 Nisan 1999 
seçimlerinden sonra görevi son bulmuş-
tu. Ancak Baykal’ın gider gibi yapıp, ye-
niden partiye el koyması dönüşümün ge-

cikmesine ve sancılı olmasına yol açtı. As-
lında Baykal’ın tarihsel rolü 1999 seçimle-
riyle son bulmuştu. Ancak onun bu süre-
ci gereksiz biçimde uzatması, hak etmediği 
bir dramatik sonla muhatap olmasına ne-
den oldu.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki dönüşü-
mü sağlayacak isim olduğu konusun-
da bazı kesimlerde ciddi şüpheler olsa da 
Kılıçdaroğlu’nun halka değen tarafı, iddi-
asızlığının altında yatan iddiası, sahip ol-
duğu toplumsal kimlik onu önemli bir ak-
tör haline getiriyor. Aslında burada Kılıç-
daroğlu ismini de aşan tarihsel bir diyalek-
tik işliyor. Kılıçdaroğlu ya CHP’nin dönü-
şümünü sağlayacak ve sosyal demokratla-
rın yeni lideri olacak veya bu değişimi sağ-
layacak yeni bir isim gelecek.

CHP’deki genel başkan değişikliğinin, kap-
samlı bir siyaset değişikliğini getirip getir-
meyeceği sorusu merak edilen sorulardan 
bir diğeridir. Görünen o ki Baykal’ın parti-
den gitmesini isteyen ‘irade’, CHP’nin deği-
şimini arzulamaktadır. Haddizatında par-
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tinin varlığını devam ettirebilmesi ve Tür-
kiye siyasetinin konsolidasyonu bakımın-
dan CHP’nin yenilenmesi gerekmektedir. 
Kılıçdaroğlu ile lider değişikliğini gerçek-
leştiren CHP, bugünkü kongreyle örgütü-
nü değiştiriyor. 2011 Seçimlerine girerken 
ise siyasetini değiştirecektir. Böylece parti 
“İnönü-Baykal” parantezinden çıkıp, yeni-
den “Ecevitçi” çizgiye oturacaktır.

Kılıçdaroğlu İkinci Ecevit Olabilir 
mi?

Deniz Baykal statükosunun son bulmasıy-
la genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun asıl sınavı tam da bura-
da başlıyor. Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir 
siyasal mücadeleye ve bir siyasal ajandaya 
yaslanmadan bir kriz sonrasında o koltu-
ğa oturması dahi beklentileri azaltmıyor. 
Kılıçdaroğlu’nun önünde iki yol var. Birin-
cisi Baykal’ın ‘parti içi iktidara talip olan’ 
statükocu ve ‘antici’ tavrını devam ettir-
mek ve 2011 seçimlerinden sonra yerini 
yeni bir aktöre bırakmak. Diğeri ise Cum-

huriyetle yaşıt partisini yenilemek ve hal-
ka açmaktır.

Türkiye’nin ‘yüzyıllık sorunlar tarihi’ ve ül-
kenin geleceği CHP’nin değişmesini zo-
runlu kılıyor. Bu değişimin sancılı olaca-
ğı muhakkaktır. On beş yıldır pompalanan 
‘Türkiye bölünüyor, irtica geliyor, cumhu-
riyet yıkılıyor’ propagandaları ve yürütü-
len psikolojik harekât tabanın siyasal gen-
lerini mutasyona uğratmıştır. Yetmişli yıl-
larda ‘düzen değişmeli’ diyen CHP’liler bu-
gün ‘devletçi ve milliyetçi’ bir çizgiye evril-
diler.

Geldiğimiz noktada CHP kendi kurduğu 
tuzakla karşı karşıya. Bir taraftan iktidar 
olabilmek ve topluma umut verebilmek 
için yeni toplumsal kesimlere temas kur-
ması icap ediyor. Yani ‘devletçi gömleğini’ 
çıkarması, siyasal söylemini yenilemesi ve 
yeni bir vizyon ortaya koyması lazım geli-
yor. Diğer taraftan ise hem kendi tabanı-
nı bu açılıma ikna etmesi hem de yeni seç-
menlerle uyumunu sağlaması gerekiyor.

Pratikte ciddi sorunları olsa da, ta-
rih Kılıçdaroğlu’nun lehine işliyor. AK 
Parti’nin yaptığı reformlar yeni bir top-
lumsal gerçeklik yaratırken henüz bu yeni 
sınıfın siyasal sözcüsü bulunmuyor. Nasıl 
1950 süreci, 1970’lerde CHP’yi iktidara ge-
tirdiyse; 2000 süreci de doğru okunduğun-
da yeni bir CHP iktidarı çıkarabilir. Tari-
hin akışı ve zamanın ruhu CHP’liler iste-
mese de, CHP’yi değiştirecektir 

Sabah, 18 Aralık 2010

Pratikte ciddi sorunları olsa da, 
tarih Kılıçdaroğlu’nun lehine işli-
yor. Nasıl 1950 süreci, 1970’ler-
de CHP’yi iktidara getirdiyse; 
2000 süreci de doğru okundu-
ğunda yeni bir CHP iktidarı çıka-
rabilir.”

“  
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CHP’de Sosyal Devlet! 

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 18 Aralık 2010 günü ola-
ğanüstü kurultayda bahsettiği konuların 
en yakıcı olanlarının başında ekonomi gel-
mektedir. Özellikle siyasi anlamda çok et-
kili bir alan olan yoksulluk ve sosyal yar-
dımlar konusunda kendisini bir sosyal de-
mokrat parti olarak gördüğünü iddia eden 
CHP’nin yaklaşımının kodlarını doğru 
okumak gerekir. Kılıçdaroğlu, olağanüstü 
kurultaydaki konuşmasında “Aile sigorta-
sı getireceğiz, hiçbir aile gelirsiz kalmaya-
cak. Kadının banka hesabına asgari ücret 
kadar para yatıracağız” diyerek, Aile Yar-
dımı Sigortası’nda ihtiyacı olan ailenin ka-
dın üyesine aylık 600 TL ödeneceğini be-
lirtti. Bu söylemin ekonomik analizine gir-
meden önce şunu belirtelim ki, sosyal yar-
dımlar herkese değil, ihtiyacı olan kişilere 

adil ve belli kriterlere göre dağıtılmalıdır. 
Yine, ihtiyacı olduğu halde sosyal yardım-
lara ulaşamayan kesime ulaşabilmek, ihti-
yaç sahiplerini belirleyebilmek için ülke ge-
nelinde mutlaka yoksulluk haritası çıkarıl-
malıdır. Yoksulluk haritası esas alınmadan 
yapılacak yardımların, amacına ulaşması 
zor görülmektedir.

Hedef kitle kim?
Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği “Aile Yardımı 
Sigortası” çok belirsiz bir kavramdır. “Aile 
Yardımı Sigortası” nedir? Kimleri kapsa-
maktadır? Hedef kitlesi kimlerdir? Top-
lum nezdinde bu kafa karışıklığını mut-
laka gidermek gerekmektedir. Çünkü her 
hedef kitleye göre farklı bir maliyet tablo-
su ortaya çıkmaktadır. Burada bahsedi-

CHP liderinin vaatlerinin ekonomiye getireceği maliyet hesaplanmaya değer-
dir. Oy kaygısıyla hayata geçirilecek genişletici mali politikalar bütçe açıkla-
rında büyük artışa neden olacaktır.

ERDAL KARAGÖL
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len hedef kitle, işsiz olanlar mı, hiçbir sos-
yal güvencesi olmayanlar mı, ya da yoksul-
luk sınırı altında olan kesim mi, bu net de-
ğildir. Şimdi, farklı hedef kitlesine göre çok 
basit bir hesaplama yapacak olursak; eğer 
Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği kesim yoksul-
luk sınırı altında olan kesim ise, Türkiye İs-
tatistik	Kurumu’nun	 (TÜİK)	2008	yılı	 ra-
kamlarına göre nüfusun yüzde 12.4’ünü 
oluşturan bu kesim 8.2 milyon kişidir. 4 
kişilik aile baz alındığında yaklaşık 2 mil-
yon aileye aylık 600 lira maaş bağlanma-
sı gerekiyor. Bunun yıllık maliyeti ise 14.4 
milyar lira olacaktır. Eğer Kılıçdaroğlu’nun 
bahsettiği kesim hiçbir sosyal güvencesi ol-
mayanlar, yani muhtaç kesim ise, bu kesi-
mi hedefleyen ve yardım yapan Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlü-
ğü (SYDGM) yaklaşık olarak 2.5 milyon 
haneye ve dolayısıyla 10 milyon kişiye yar-
dım yapmaktadır. Bu hanelere aylık 600 lira 
ödenmesi durumunda toplam ödenecek 
miktar 18 milyar TL olacaktır. SYDGM’nin 
2009’da 2.3 milyar TL sosyal yardım yaptığı 
göz önünde bulundurulursa, bu kurumun 
1 yılda yaptığını Kılıçdaroğlu 1.5 ayda ya-
pacaktır. Bu inanılması güç bir rakamdır. 
Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği 
Aile Sigortası’nın hedef kitlesi olarak mev-
cut yeşil kart kullanıcıları görülüyor ise, Ye-
şil kart kullanan 2.5 milyon hane için ay-
lık 600 TL ödeme, yıllık 18 milyar TL’lik bir 
yardım bütçesi doğurmaktadır.

Öngörülen yardımların bütçeye ma-
liyeti
2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde, 
tahmini bütçe giderlerinin yaklaşık olarak 
312.5 milyar TL olduğu şu dönemde, sade-
ce sosyal yardımlara aktarılması planlanan 
ve toplam bütçenin yüzde 5’ine denk gelen 
ortalama 15 milyar TL’nin bakanlıkların 
2011 tahmini bütçe rakamları ile karşılaştı-
rıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkmakta-
dır. Genel bütçeden Adalet Bakanlığına 4.8 
milyar, Sağlık Bakanlığı’na 17 milyar, Ulaş-

tırma Bakanlığına 6.5 milyar, Milli Savun-
ma Bakanlığı’na 16.9 milyar, İçişleri Bakan-
lığına 2.2 ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 34 
milyar TL aktarılması planlanmıştır. Sağlık 
Bakanlığı bütçesi kadar bir miktarın, sosyal 
yardımlara aktarılması uzun dönemde kar-
şılanamayacak sorunları beraberinde geti-
receği ise çok açıktır. Nereden bakılırsa ba-
kılsın, bütçeye çok ağır maliyetler yükleyen 
bu söylemin faturası da ağır olacaktır. Bu-
nun her yıl artarak ve daha da katlanarak 
devam edecek olması, çalışanların 40’lı yaş-
larda emekli olduğu 1990’lı yıllardaki eko-
nomide meydana gelen tahribata benzer 
bir etkisi olacaktır. Son yıllarda elde edilen 
kazanımların popülist politikalar, ya hep ya 
hiç mantığı ve seçimi mutlak kazanma hır-
sı ekonomide özellikle de bütçe dengesin-
de çok büyük problemlere sebebiyet vere-
cektir. Dahası, Kılıçdaroğlu’nun sosyal yar-
dımlar dışında, üniversite harçlarının, ma-
zotta ÖTV’nin kaldırılması ve diğer vaatle-
rin ekonomiye yükleyeceği maliyet de ay-
rıca hesaplanmaya değerdir. Oy kaygısı ne-
deniyle mevcut seçmen kitlesini kaybet-
meme ve bu kitlenin harcamalarını sınırla-
mama isteği gibi nedenlerle gerçekleştirile-
cek olan bu genişletici mali politikalar büt-
çe açıklarında da çok büyük bir artışa ne-
den olacaktır. 2010 sonunda 28.2 milyar 
TL açık vermesi beklenen sosyal güvenlik 
sisteminin, 2011’de de 30.6 milyar TL açık 
vereceği tahmin edilmektedir. Sadece sos-
yal güvenlik sisteminin açığının yılda 30 
milyar TL’yi bulduğu bir ülkede, reel poli-
tika yaptığını iddia eden bir siyasetçi aile-
nin kadın üyesine aylık 600 TL vaat edebilir 
mi? Vaat edilen sözlerin toplumda anlam-
lı olabilmesi için, vaatlerin finansal olarak 
da mutlaka bir karşılığının olması gerekir. 
Aksi halde, Kılıçdaroğlu’nun “Benim adım 
Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ben parayı bulaca-
ğım diyorsam bulurum” ifadesi iktisat lite-
ratüründe karşılığı olmayan, müflis siyaset-
çi jargonudur.
Sabah, 1 Ocak 2011

‘ y e n i  c h p’  k u r u l t a y ı n d a  b l o k  l i s t e
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israil’deki yangın buzları eritir mi?

2 Aralık’ta İsrail’in Hayfa kentinde çıkan büyük orman yangını yaklaşık 40 kişinin ölümü-
ne sebep oldu. Yangın ile tek başına mücadele edemeyeceğini duyuran İsrail diğer ülke-
lerden yardım isterken, Türkiye iki yangın uçağı göndererek söndürme çalışmalarına des-
tek oldu. Türkiye’nin bu yardımı ile dokuz Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine neden 
olan Mavi Marmara gemisine yapılan baskın sonrasında bozulan iki ülke ilişkileri iyileşme 
belirtileri gösterdi. Ancak Türkiye, İsrail’in özür dilemesi ve kayıplar için tazminat ödeme-
si şartlarının halen geçerli olduğunu açıklarken; İsrail ise her fırsatta özür dilemeyeceği-
ni belirtiyor.

SETA YORUM

İsrail’le Buzlar Yangın 
Ateşiyle Erir mi?
Türkiye ve İsrail’in ilişkilerinin gerçek manada ve kalıcı olarak düzelmesi için 
İsrail’in Mavi Marmara katliamının diyetini vermesi sadece bir başlangıç ola-
caktır. 

UFUK ULUTAŞ

İsrail Karmel’deki yangını ancak üzerin-
den günler geçtikten sonra ve uluslarara-
sı yardım sayesinde kontrol altına alabil-
di. 42 kişinin ölümüne sebep olan yan-
gın, İsrail içerisinde hem dini hem de se-
küler ‘yangın neden çıktı?’ tartışmaları-
nı tetiklerken diğer taraftan da savun-
ma teknolojisiyle ‘caka satan’ İsrail’in 
acil durumlardaki ‘gerçek’ gücünün sor-
gulanmasına kapı açtı. İkinci Yom Kip-

pur yakıştırmalarının yapıldığı yangın, 
her şeyden öte tehdit algılarının iç ve dış 
siyaseti şekillendirdiği İsrail’in askeri-
sivil öncelikler arasında denge kurmada 
ne kadar yetersiz kaldığını gözler önüne 
serdi. 

İsrail’in “kendi başımıza söndüremeyiz” 
dediği yangını söndürme çabalarına des-
tek olan ülkelerden birisi Türkiye’ydi. 2 
tane yangın söndürme uçağını Başba-
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kan Erdoğan’ın talimatıyla İsrail’e gönde-
ren Türkiye, bu yardımıyla dünya gaze-
telerinin manşetlerine taşındı ve İsrail’le 
diplomatik kriz halindeki Türkiye’nin bu 
yardımı yangından sonra en fazla konu-
şulan konu oldu. ‘İnsani’ ve ‘İslami’ va-
zifesini yaptığını söyleyen Erdoğan’a Ne-
tanyahu, telefonda teşekkür etti ve tüm 
teşekkür konuşmalarında Türkiye için 
özel bir parantez açtı. ‘Alçak koltukçu’ 
Ayalon da İsrail’in Yahudi geleneklerin-
den hareketle daha önce birçok ülkeye 
kriz anında yardım ettiğini not ettikten 
sonra Türkiye’ye hassaten teşekkür etti.

Teşekkür trafiği

Bu teşekkür trafiği, gündeme “iki ülke 
ilişkilerde normalleşme sağlayabi-
lir mi?” sorularını getirdi. Aslında bu 
yardım Türkiye’nin ilk jesti değildi. 

İsrail’in OECD üyeliğini tüm sorunlara 
ve İsrail’in üyelik sürecindeki eksikleri-
ne rağmen veto etmeyen Türkiye, İsrail’e 
ilk jestini yapmış, İsrail, buna Mavi Mar-
mara saldırısıyla mukabele etmişti. İs-
rail, bir koltuğa aynı anda sadece bir ül-
keyle “normalleşir gibi görünmeyi” sığ-
dırabilen bir ülke. İsrail’in OECD jes-
tini es geçmesinin sebeplerinden birisi 
de o sıralar Obama’nın baskısıyla Filis-
tin ile dolaylı görüşme sürecinde olma-
sıdır. Yani Filistin’le arasını düzeltir gibi 
görünürken aynı anda bir de Türkiye’yle 
sorunlarını gidermeye ihtiyaç duyma-
mıştır. Netanyahu’nun son açıklamaları 
ve Cenova’daki İsrail-Türkiye buluşma-
sı İsrail’in bu ikinci jeste bu sefer olum-
lu karşılık verme niyetinde olduğu yö-
nünde bir izlenim uyandırmakta. Ancak 
zamanlama konusuna dikkat çekmekte 
fayda var.

a ra l ı k  1 0
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Obama’nın bütün rüşvetlerine rağmen 
yasadışı yerleşimleri 90 günlüğüne bile 
olsa durdurmaya yanaşmayan Netan-
yahu, Filistin’le doğrudan görüşmelerin 
yeniden başlama şansını ortadan kaldır-
dı. Bu arada Knesset’ten geçen referan-
dum yasası da iki devletli çözüm hayal-
lerini tek taraflı olarak rafa kaldırdı. Bu 
yasaya göre İsrail, egemenliği altındaki 
topraklardan (Doğu Kudüs’ü ve Golan 
Tepelerini kendi egemenliğinde görü-
yor) çekilme konusunda alınacak bir ka-
rarı referanduma sunacak ki bu referan-
dumdan çekilme kararı çıkma olasılığı 
şu şartlarda imkansıza yakın. Obama’nın 
Filistin meselesindeki en belirgin iki 
gündeminin (yerleşimler ve iki devlet-
li çözüm) İsrail tarafından sabote edil-
mesiyle birlikte Netanyahu üzerine bir 
baskı oluşacağını tahmin etmek zor de-
ğil. Ebu Mazen’in “Doğu Kudüs’te yerle-
şimler durmadan görüşmelere başlama-
yız” ve “Filistin’i dünya devletlerinin ta-
nımasını sağlarız” açıklamaları da okları 

Netanyahu’ya çevirecek gibi.

Tam bu ortamda önce patlayan Wiki-
leaks skandalı ardından Hayfa’da çıkan 
yangın barış gündemini değiştirdi. Ne-
tanyahu okların kendisine çevrildiği şu 
günlerde Türkiye’yle ilişkileri düzeltme 
çabası içerisinde olduğu izlenimini ve-
rerek üzerindeki baskıyı dindirmeye ça-
lışabilir. Daha önce Filistin meselesi tı-
kandığında Suriye’yle dolaylı görüşmele-
re yönelip baskı azaltmaya çalışan İsrail-
li liderler, bu sefer de Türkiye meselesi-
ni Filistin ile barış gündemini saptırmak 
için kullanabilirler.

Çatışan metodlar

İsrail’in Hayfa’daki yangınla uğraştığı sa-
atlerde İsrailli yerleşimcilerin Nablus ci-
varlarında Filistinlilere ait zeytin bahçe-
lerini ateşe veriyordu. Yine aynı saatler-
de İsrail askerler, Ramallah civarındaki 
Nebi Salih köyünde topraklarının gasp 
edilmesini “barışçıl” bir şekilde protes-
to eden Filistinlilere göz yaşartıcı gaz-
la müdahale etmekteydi. Hatta bu mü-
dahale köyde ufak çaplı yangınlara se-
bebiyet verdi. İsrail ile Türkiye arasında-
ki krizde yapısal bir sorun görmeyenler 
Netanyahu’nun “kendisi için küçük ama 
insanlık için büyük” adımını heyecanla 
bekleyedursunlar. Maalesef Ortadoğu’da 
çatışan iki metodun (diplomatik çözüm-
askeri çözüm) sahibi olan Türkiye ve 
İsrail’in ilişkilerinin gerçek manada ve 
kalıcı olarak düzelmesi için İsrail’in sa-
dece Mavi Marmara katliamının diyetini 
vermesi sadece bir başlangıç olacaktır fa-
kat yeterli olmayacaktır. Özellikle Filis-
tin meselesi, ilişkilerdeki yangın riskini 
her zaman gündemde tutacaktır 

Açık Görüş, 9 Aralık 2010

İsrail’in Hayfa’daki yangınla uğ-
raştığı saatlerde İsrailli yerleşim-
ciler Nablus civarlarında Filistin-
lilere ait zeytin bahçelerini ateşe 
veriyordu. Ortadoğu’da çatışan 
iki metodun (diplomatik çözüm-
askeri çözüm) sahibi olan Türki-
ye ve İsrail’in ilişkilerinin gerçek 
manada ve kalıcı olarak düzel-
mesi için İsrail’in Mavi Marmara 
katliamının diyetini vermesi sa-
dece bir başlangıç olacak, fakat 
yeterli olmayacaktır.”.

“  
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SETA YORUM

An Apology Would Be A 
Good Start

The Jerusalem Post recently published an 
article by Jonathan Schanzer entitled “An 
Israeli apology may just deepen the rift 
with Turkey” (December 23) which stands 
out as a shallow and one-sided analysis of 
the current nature of Turkish-Israeli re-
lations in general, and Turkish domestic 
politics, the Mavi Marmara incident and 
Israeli politics in particular. The article in 
its entirety is an attempt to hamper any 
efforts to salvage Turkish-Israeli relations 
in the near future by discouraging anyone 
who aims to do so.

Schanzer firstly argues that only Binya-
min Netanyahu and his advisers support 

the idea of apologizing to Turkey for the 
Mavi Marmara deaths. Not only does he 
repeat exclusively Israeli allegations about 
the flotilla organizers (they were terror-
ists, wielding weapons), he also concludes 
that the IDF soldiers were vindicated 
based on the highly edited videos released 
by the IDF.

Putting the blame almost entirely on 
the current AKP government in Turkey, 
Schanzer asserts that an apology to Tur-
key actually strengthens the AKP govern-
ment in the upcoming elections in 2011. 
Since rapprochement between Turkey 
and Israel is an impossibility if the AKP 

Rapprochement between Turkey and Israel is an impossibility if the AKP re-
mains in power, an apology that would strengthen its rule would also deepen 
the rift.

UFUK ULUTAŞ
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remains in power, an apology that would 
strengthen its rule would also deepen the 
rift.

Schanzer expects us to fall – without 
questioning – into his presuppositions, 
even indictments about the Mavi Mar-
mara incident and the current Turkish 
government. Far from what he and other 
hasbara professionals claim and regard-
less of how Israel views the council, the 
UN Human Rights Council’s flotilla re-
port documented what actually happened 
aboard the Mavi Marmara. According 
to the report, there is clear evidence to 
support prosecutions for the following 
crimes within the terms of Article 147 of 
the Fourth Geneva Convention: willfully 
causing great suffering or serious injury 
to body or health, torture and inhuman 
treatment and willful killing, among oth-
ers. The report further confirmed that no 
weapons were brought on board the ship.

ALMOST ALL reports and eyewitness ac-
counts, except for those released by the 
IDF, demonstrate that Israel is far from 
being vindicated for the deaths of civil-
ians in international waters. International 
institutions do not care that Israel does 
not care about them, and Israel will not be 
vindicated on this incident only because 
Schanzer says so.

His contention that Netanyahu is will-
ing to apologize represents one of his 
more innocent misreadings. Netanyahu, a 
highly populist politician who follows the 
currents in Israeli public opinion closer 
than Schanzer, would not ponder upon 
apologizing to Turkey while the Israeli 
public seems to be strongly against it, as 
it is right now. Taking only domestic poli-
tics into account, this would mean po-
litical suicide, and Netanyahu is smarter 
than Schanzer gives him credit for. Tur-
key-bashing is a goose that lays golden 

eggs for Israeli politicians at the moment, 
and none of them would be willing to kill 
that goose.

As for the impossibility of rapproche-
ment as long as the AKP stays in power, 
do hasbara archives have any remnants 
of the rapprochement in 2005 and 2008, 
surprisingly during the AKP rule? Have 
they deleted all the news items on Prime 
Minister Recep Tayyip Erdogan’s visit to 
Jerusalem and his photos shaking hands 
with Ariel Sharon, a highly controversial 
figure in Turkey? Did they completely cut 
the direct communication line between 
Erdogan and Olmert established during 
the Israeli-Syrian talks sponsored by Tur-
key in 2008?

The Israeli government and its friends are 
so preoccupied with determining who 
should stay in power in Turkey, that they 
cannot read what is really happening in 
Turkish domestic politics. It is arguably 
true that Erdogan’s criticism of Israel 
is highly supported by Turkish society. 
However, the support does not emanate 
from the fact that Erdogan criticizes Isra-
el. People support him because he stands 
up against an injustice, and as long as he 
continues to do so, he will keep broaden-
ing his constituency and stay in power.

Therefore, whether Israel apologizes or 
not, the AKP will have little to gain from 
an apology.

So the magical solution is as follows: If 
the Israeli government really wants to 
curb Erdogan’s ability to garner support 
by speaking up against Israel and salvage 
relations with Turkey, it should seriously 
consider stopping the injustices it inflicts 
upon the Palestinians and apologize and 
compensate for the injustice it committed 
on board the Mavi Marmara. An apology 
would be a good start 

The Jerusalem Post, December 26, 2010
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SETA YORUM

Lieberman’ı Gösterip 
Netanyahu’ya Razı Etmek

Karmel yangınında Türkiye’nin İsrail’e 
yardımı sebebiyle iki ülke arasında baş-
layan yangın diplomasisi, İsrail’in Mavi 
Marmara katliamıyla kopan ve özür di-
lememesi sebebiyle normalleşemeyen 
ikili ilişkilerin seyrinde olumlu bir hare-
ketlilik meydana getirdi. İki ülke yetki-
lilerinin Cenevre’de yaptıkları görüşme-
ler, “acaba İsrail özür dileyecek mi?” tar-
tışmalarını açarken; İsrail’de özür karşı-
tı güçlü bir lobinin faaliyetlerini de te-
tikledi. Bu süreçte İsrail’den ardı ar-
dına tartışmalı bir o kadar da çelişki-
li açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Ba-

kanı Avigdor Lieberman, asıl İsrail’in 
Türkiye’den özür beklediğini ifade edip 
Başbakan Erdoğan’ı ve Dışişleri Baka-
nı Davutoğlu’nu yalancılıkla suçladı. 
Lieberman’ın bar fedaisi geçmişiyle dı-
şişleri bakanı kimliği arasındaki gelgit-
lerin bir sonucu olan bu açıklama, önce 
Savunma Bakanı Ehud Barak tarafından 
ardından da Başbakan Benyamin Netan-
yahu tarafından eleştirildi. Barak, ger-
ginliğin düşürülmesi gerektiğini vurgu-
larken Netanyahu da açıklamanın sadece 
Lieberman’ın şahsını bağladığını ve hü-
kümetin resmi görüşü olmadığını beyan 

İki ülke yetkililerinin Cenevre’de yaptıkları görüşmeler, “acaba İsrail özür di-
leyecek mi?” tartışmalarını açarken; İsrail’de özür karşıtı güçlü bir lobinin fa-
aliyetlerini de tetikledi. 

UFUK ULUTAŞ
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etti. Türkiye’den özür dilemeyeceklerini 
ve sadece üzgünlüklerini ifade edebile-
ceklerini söyleyen Netanyahu, özrü gün-
dem dışı bırakan bu açıklamasıyla bir-
likte normalleşme umutlarını da tekrar 
gündemin dışına itti. Yaşanan bu süreç, 
sadece Netanyahu’nun Türkiye’den özür 
dilemeyi düşünmediğini değil; aynı za-
manda İsrail’in ortak bir politika oluş-
turma mekanizmasının da olmadığını 
ortaya koydu. Koalisyon hükümetinin 
kurulduğu 2009 Mart’ından itibaren sık-
ça dile getirilen kabine içi ahenksizlik ve 
çatışma bu son süreçle tekrar belirirken 
buna rağmen hükümetin 20 ayı aşkın bir 
süredir nasıl ayakta kaldığı da merak ko-
nusu oldu.

Lieberman’ın geçmişi

İsrail’ de Şubat 2009 seçimleri sonrasında 
oluşan meclis aritmetiği, Netanyahu’nun 
Likud’undan daha fazla milletvekili çı-
karan merkez partisi Kadima’nın lide-
ri Tzipi Livni’nin hükümet kurmasına 
izin vermemişti. ABD’nin de telkinle-
rine rağmen başbakanlığı bölüşmek is-
temeyen Netanyahu ve Livni milli mu-
tabakat hükümetini kuramamış; bunun 
sonucunda Avigdor Lieberman’ın lideri 
olduğu aşırı sağcı İsrael Beytenu partisi-
nin kilit konuma geldiği bir “sağcı-aşırı 
sağcı-merkez sol-dinci” koalisyonu ku-
rulmuştu. Kabinede merkez sağcı Netan-
yahu başbakan, merkez solcu Barak sa-
vunma bakanı, aşırı dinci Eli Yişai içiş-
leri bakanı ve aşırı sağcı Lieberman da 
dışişleri bakanı vazifelerini üstlenmiş-
ti. Lieberman’ın bar fedaisi geçmişi, ırk-
çı ve zenofobik söylemleri, yasadışı yer-
leşimci olması ve hakkında açılan şiddet 
ve rüşvet davaları Netanyahu’nun ken-
disini dışişleri bakanı yapmasına engel 

olmadı. Zira 15 milletvekili ile Lieber-
man da Netanyahu’yu başbakan yapmış-
tı. Bakan olduktan sonra yaptığı gaflar, 
çıkardığı krizler ve hatta Netanyahu’yu 
zor durumda bırakan açıklamaları da 
Lieberman’ı koltuğundan etmedi. Bu du-
rum aslında Lieberman-Netanyahu iki-
lisinin ilişkisinin uzlaşıdan çok ihtiyaç 
ve çıkar temeline dayandığını göster-
mektedir. Kısaca, her ikisi de koltukla-
rında kalabilmek için birbirlerine muh-
taçlar. Barışın antitezi olan Lieberman, 
Netanyahu’nun “ölümü gösterip sıtmaya 
razı etmek” metodu için biçilmez kaftan-
dır. Diğer bir deyişle Lieberman’ı gören 
Filistinliler ve Amerikalılar hatta Türkler 
Netanyahu’ya razı olabileceklerdir. Ayrı-
ca barış görüşmelerindeki başarısızlık-
ların sorumluluğunun kolaylıkla üstüne 
atılabileceği bir günah keçisidir Lieber-
man. Dış siyaseti belirlemeyen ve yön-
lendirmeyen, by-pass edilmiş bir dışiş-
leri bakanıdır. Bu sebepten ihtiyaç iliş-
kisinin ötesinde Lieberman’ın Netanya-
hu için kullanışlı bir ortak olduğunu id-
dia etmek mümkündür. İsrail’in mevcut 
yönetimindeki kıymet-i harbiyesi, “kul-
lanışlı hükümet ortağı”ndan ibaret olan 
Lieberman, aslında Türkiye ile ilişkilerin 
normalleşmesini istemeyen Netanyahu 

Koalisyon hükümetinin kuruldu-
ğu 2009 Mart’ından itibaren sık-
ça dile getirilen kabine içi ahenk-
sizlik ve çatışma bu son süreçle 
tekrar belirirken buna rağmen hü-
kümetin 20 ayı aşkın bir süredir 
nasıl ayakta kaldığı da merak ko-
nusu oldu.”

“  
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için bir paravanadır. İsrail kamuoyunda 
özellikle 2006’da Halid Meşal’in Ankara 
ziyaretiyle tırmanışa geçen Türkiye kar-
şıtlığını ve bu karşıtlığın Mavi Marmara 
katliamı sonrası nefrete dönüşme tren-
dini takip eden Netanyahu, Türkiye’den 
özür dileyerek bu kadar güçlü İsrail ka-
muoyunu karşısına almaktansa normal-
leşmeyi erteleyerek bu karşıtlıktan siyasi 
puan toplama çabası içerisindedir.

Netanyahu’nun baskı paratoneri

İşin düşündürücü tarafı ise İsrail’de ar-
tık bir “milli gurur meselesi”ne dö-
nüşen Türkiye’yle ilişkilerden sadece 
Netanyahu’nun değil diğer birçok İsrail-

Lieberman’ın bar fedaisi geçmi-
şi, ırkçı ve zenofobik söylemle-
ri, yasadışı yerleşimci olması ve 
hakkında açılan şiddet ve rüşvet 
davaları Netanyahu’nun kendisi-
ni dışişleri bakanı yapmasına en-
gel olmadı.”

“  

li liderin de istifade etmeye çalışmasıdır. 
Livni’nin “Türkiye tarafını seçsin” açık-
laması, Barak’ın Türk istihbaratını suç-
layan açıklamaları ve özür dileme kar-
şıtlığı, Lieberman’ın Türkiye hakkında-
ki nefret söylemleri de fırsattan istifa-
de çabalarıdır. Özür karşıtlığıyla Livni 
sağcı, Lieberman da Rus göçmenler dı-
şındaki seçmenlere ulaşmayı hedefler-
ken Barak ise savunma bakanı olarak 
Mavi Marmara katliamının sorumlulu-
ğundan kurtulmanın çabasını vermek-
tedir. Bu yönleriyle hem kabineyi oluş-
turan partilerin hem de ana muhalefet 
partisi Kadima’nın belki de üzerinde bir-
leştikleri tek mevzu “Türkiye’den özür 
dilememe”dir. Netanyahu baskı parato-
neri olarak kullandığı Lieberman’la bir-
likteliğine mümkün olduğunca devam 
edecek ve Lieberman’ı gösterip kendine 
razı ettirmeye çalışacaktır. İsrail kamuo-
yundaki güçlü özür karşıtlığı devam et-
tiği ve Netanyahu hükümetin bekasını 
İsrail’in uzun vadeli çıkarlarına tercih et-
tiği müddetçe de İsrail Türkiye’den özür 
dilemeyecek ve de Türkiye-İsrail ilişkile-
ri normalleşemeyecektir.

Sabah, 1 Ocak 2011
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iki dil ve demokratik özerklik tartışmaları

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 15 Aralık’ta Kürt Sorununun çözümü için atılması ge-
reken adımların geciktirildiğini belirtti ve artık gerekli anayasal değişikliklerin yapılmasını 
beklemeyerek Kürtlerin yoğunlukla yaşadıkları yerlerde iki dilli hayata geçeceklerini açık-
ladı. Demirtaş, Kürtçenin menülerde ve tabelalarda Türkçe ile birlikte kullanılacağını söyle-
di. Bu açıklamalara sert tepkiler gelirken, BDP’liler 18–19 Aralık tarihlerinde Diyarbakır’da 
köşe yazarları, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla De-
mokratik Özerklik Kurultayı gerçekleştirdi. Kurultayda tartışılan taslak metin medyaya sızdı 
ve “özsavunma gücü”, “özerklik” gibi kavramlar Türkiye gündemini sarstı. Sert tepkiler üze-
rine BDP, yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin üniter yapısına ve Türkçenin resmî dil olduğuna 
vurgu yapmak durumunda kaldı.

SETA YORUM

BDP Ne Yapmak İstiyor?
Kürt siyasi hareketinin ayrışma yerine birlikte yaşama iradesini kayda geçirecek bir iş-
lev görecekken, üslup, içerik ve zamanlama sabotajlarıyla ayrışma gizli niyetinin ka-
nıtı olarak algılanan bu taslak, açıktır ki, çözüme değil çözümsüzlüğe hizmet etmiştir.

HATEM ETE

Türkiye,15 Aralık’tan bu yana, BDP’nin ya-
rattığı gündemi tartışıyor. Bu gündem, bir-
birinden bağımsız iki ana başlıktan oluşu-
yor. Birincisi, BDP Eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş’ın 15 Aralık’ta, devletin yasal ve 
anayasal adımlarını beklemeden BDP’nin 
Kürtlerin yaşadığı tüm bölgelerde yaşamın 
tüm alanlarında iki dilli hayatı hâkim kı-
lacağına dair yaptığı açıklamadır. İkincisi, 
Demokratik Toplum Kongresi (DTK)’nin 
18-19 Aralık’ta gerçekleştirdiği “Demok-
ratik Özerklik Çalıştay”ı sonrasında kamu-
oyuna ilan ettiği “Demokratik Özerk Kür-
distan İnşası” taslağıdır. Her iki gündem 

maddesinin içerdiği insani ve meşru ta-
lepler, BDP ve DTK tarafından, kamuoyu-
nu kışkırtacak, meydan okuma algısı oluş-
turacak bir tarzla gündeme sokulmuştur. 
İki dilli yaşam talebi, TBMM kürsüsün-
de Kürtçe konuşularak; özerklik tartışma-
ları da öz savunma gücü, ayrı resmi dil ve 
ayrı bayrak gibi talepler üzerinden sağlık-
lı ve serinkanlı biçimde tartışılamaz hale 
getirilmiştir. Asgari bir siyasal rasyonalite, 
bu taleplerin gündeme getiriliş tarzının ve 
içeriğinin, BDP ve temsil ettiği kitleye hiç-
bir bir siyasi kazanç sağlamadığını ve sağ-
lamayacağını ortaya koymaktadır. Nitekim 
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zamanlama, içerik ve üsluptaki yanlışlıklar, 
her iki başlık altındaki taleplerin de Türk 
kamuoyunda bölünmenin ve ayrışmanın 
bir işareti olarak algılanmasına yol açarak, 
demokratik tartışma zemininin daralma-
sı ve bu taleplerin bundan sonra da bölü-
cülük parantezinde ele alınması riskini do-
ğurmuştur. Böylece, Kürt sorununda yol 
alabilmenin nesnel asgari zeminini oluş-
turan Türklerin, Kürtlerin taleplerini bö-
lünme endişesi saymaması dengesini boz-
muştur.

İki dillilik ile özerklik tartışmaları 
ayrıştırılmalı
Öncelikle,bir arada tartışılarak birinci-
si üzerinden ikincisine meşruiyet devşiri-
len bu iki başlığın birbirinden ayrıştırıla-
rak tartışılması gerekir. İki dilli yaşam ta-
lebi, BDP’nin üslup ve uygulamalarında-
ki yanlışlardan arındırıldığında, esasında, 
insani ihtiyaçlara dayanmakta, bir hakkın 
teslimini ifade etmekte ve psikolojik düz-
lemde ayrışan toplumun gerilimini ala-
rak kaynaşmasına hizmet etmektedir. Res-
mi dilin ve hâkim piyasa dilinin Türkçe 
olduğu gerçeği gözönünde bulundurula-
rak iki dilli yaşam talebi değerlendirildi-
ğinde, orta ve uzun vadede bu uygulama-
nın Kürtlerin aidiyet duygularını güçlen-
direceği açıktır. Demokratik özerklik tasla-
ğı üzerinden tartışmaya sokulan başlıklar 
ise ne doğal bir ihtiyaca dayanmakta ne de 
bir arada yaşama pratiğini güçlendirici bir 
sonuca yol açmaktadır. Türkiye’nin, kamu 
idare reformu ihtiyacı içinde olduğu yıllar-
dır dile getirilmektedir. Bu ihtiyaç, başkan-
lık sistemine geçilmesinden yerel yönetim-
lerin güçlendirilmesine dek kamu idaresi-
nin her alanı için dillendirilmektedir. Esa-
sında, kışkırtıcı ve anlamsız başlıklar çıka-
rıldığında, Öcalan’ın ve DTK’nın gündeme 
taşıdığı demokratik özerklik kavramsallaş-
tırması da özü itibariyle kamu idare refor-

mu arayışının bir parçası olarak değerlen-
dirilebilir. Ancak meseleyi, bu bağlamda 
ele almaktan kaçınarak, Öcalan’ın bağım-
sızlık fikrinden vazgeçişini, onurlu bir geri 
çekilmeye çevirmek için sarıldığı “demok-
ratik özerklik” gibi kışkırtıcı bir başlık al-
tında tartışmak bile, başlı başına sonuç al-
mayı zorlaştıran bir etkiye yol açmıştır.

Tartışmaların üslubu ve içeriği çö-
zümsüzlüğe hizmet ediyor
DTK’nın taslağında, isimlendirme ile baş-
layan sonuç almama kararlılığı, içerikle de 
desteklenmektedir. Taslakta yer alan öz sa-
vunma gücü meselesi, özellikle üzerin-
de durulmayı haketmektedir. Öz savun-
ma gücü, taslakta, Öcalan’ın ilk açıklama-
sından sonra yanlış anlaşıldığını söyleye-
rek tashih ettiği cümlelerde geçen kelime-
lerden türetilen uzunca bir paragrafla an-
latılmakta, ancak tam olarak ne ifade etti-
ği somutlaşmamaktadır. Öz savunma gibi, 
ilk anda askeri bir örgütlenmeyi çağrış-
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tıran bir isimlendirmenin, askeri bir ör-
gütlenmeyi işaret etmediği iddia edilerek 
ve aslında ne ifade ettiği bir türlü açıkla-
namayarak kullanılmaya devam edilmesi-
nin meşru gerekçesi ne olabilir? Bu isim-
lendirmeden beklenen hangi kazanç, isim-
lendirmenin harekete geçirdiği teyakkuzu 
dengeleyebilir? Bayrak, mahalli örgütlen-
me, vb. ayrıntılara ve metin içindeki çeliş-
kilere ve tutarsızlıklara girmeye gerek bile 
yok. Asgari bir sorumluluk anlayışıyla ha-
reket edildiğinde, ilk somut beyan olması 
hasebiyle, Kürt siyasi hareketinin ayrışma 
yerine birlikte yaşama iradesini kayda ge-
çirecek bir işlev görecekken, üslup, içerik 
ve zamanlama sabotajlarıyla ayrışma gizli 
niyetinin kanıtı olarak algılanan bu taslak, 
açıktır ki, çözüme değil çözümsüzlüğe hiz-
met etmiştir.

Meşru talepleri, gayrı meşru hale 
getirilmemeli
Hiç kuşku yok ki, Kürt meselesi, 
Türkiye’nin en önemli siyasi meselesi-
dir. Son yıllarda özellikle demokratik açı-
lım süreciyle, inkârın tanımaya dönüşme-
sine ve meselenin çözümü yolunda olum-
lu bir zemin oluşmasına rağmen, halen ka-
tedilecek uzun bir yol mevcuttur. Anaya-
sadaki mevcut vatandaşlık tanımı ayrımcı-
dır ve Kürtler başta olmak üzere, Türkler 
dışındaki diğer vatandaşları yok saymakta 
ve dolayısıyla da rahatsız etmektedir. Kürt-
lerin kendilerini eşit vatandaş olarak algı-
laması ve aidiyet bağlarını güçlendirmesi 
için mevcut tanımın etnik temele referans 
vermeyen bir çözüme kavuşturulması ge-
rekir. Dil meselesi, Kürt meselesinin kalbi-
dir. Bir süredir, Kürtçeyi inkâr siyaseti bit-
miş, engellerin çoğu kaldırılmış ve Kürtçe 
birçok alanda fiilen kullanılmaya başlan-
mıştır. Eğitim dahil olmak üzere, Türkçe-
nin resmi dil statüsünün baki kalacağı bir 

formülasyonla, Kürtçenin kullanımı önün-
deki bütün engeller kaldırılmalıdır. Dev-
let, sadece Kürtçenin değil, vatandaşları-
nın kullandığı bütün dillerin yaşamasının 
teminatı olmalıdır. Aynı şekilde, merkezi 
yetkilerin devri aracılığıyla yerel yönetim-
lerin güçlendirilmesi bir zorunluluktur. Bu 
mesele, yıllardır Türkiye’nin gündeminde-
dir, bir an önce sonuca bağlanmalıdır.

Gerçekçi ve sorumlu arayışlara ihti-
yaç var
Bütün bu meselelerin çözüm mecrası, de-
mokratik tartışma ve demokratik siya-
set zeminidir. Demokratik tartışma zemi-
ni, sorunların çözümü için en önemli te-
minattır ve silah seçeneğini gündemden 
kaldırmanın yegâne yoludur. Türkiye, bir 
süredir düşük yoğunluklu şiddet parante-
zinden sonra, zor da olsa bu yola girmiş-
tir. Ancak, silahın yıllardır başaramadı-
ğı bölünme endişesini demokratik zemi-
ni sorumsuzca kullanarak tetiklemenin ve 
kamuoyunu, demokratik siyasetten umut-
suzluğa kapılarak otoriter siyaseti arzu-
layacağı bir endişeye sürüklemenin, hem 
süre giden açılım zeminini hem de soru-
nun çözüm inisiyatifini baltaladığı açık-
tır. Özerklik, öz savunma gücü, ayrı bay-
rak, ayrı resmi dil tartışmaları, Kürt soru-
nunun çözümü önünde yeni duvarlar inşa 
etmektedir. Yirmi yıldır siyaset yapan tec-
rübeli aktörlerin, ilk somut önerisinin bu 
denli genel, soyut, çelişkili, otoriter ve yer 
yer fantastik olması, aslında, Kürtlerin si-
yasal taleplerine yönelik hazırlıksızlıkları-
nı ve sorumsuzluklarını ortaya koymakta-
dır. Varlığını, sorunu çözme amacına borç-
lu olan aktörlerin, sorunun çözümüne yö-
nelik daha gerçekçi fikir ve modeller arayı-
şında olmaları gerekmez mi? 

Sabah, 25 Aralık 2010
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SETA YORUM

Kürt Meselesini Esir Almak 

Cumhuriyetle yaşıt olan Kürt meselesi, 
bir sorun olarak ortaya çıkarken de çözü-
me dair adımlar atılırken de değişmeyen 
“kırmızı çizgiler” fasit dairesinden hiçbir 
zaman kurtulamadı. Kürt meselesinin yıl-
lar içinde çözüm sürecinden sürekli uzak-
laşarak kangren haline gelmesine büyük 
bedeller ödeyerek şahitlik ettik. Başbakan 
Erdoğan’ın 2005 Diyarbakır konuşmasın-
dan bu yana devlet aklında Kürt mesele-
sine dair yaşanan derin paradigma değişi-
mi ve çözüme dair umutlar da bugünler-
de gündeme oturan kırmızı çizgiler pro-
vokasyonuna takılma riski taşıyor.

Kırmızı çizgiler siyaseti
Kırmızı çizgiler siyaseti, sorunlar çözül-
dükçe, ön şartlar yerine getirildikçe di-

yalog ve müzakere sürecinin başlayaca-
ğını vaaz eder. Bu yaklaşım tarzı sadece 
apolitik olmakla kalmaz, sorunun mec-
rasını çözümsüzlüğe kaydırır. Türkiye, 
normalleşmek için öncelikle kırmızı çiz-
giler siyasetinden kurtulmalıdır. Elbette 
bünyesinde en fazla kırmızı çizgi barın-
dıran yapı müesses nizamın kendisidir. 
Lakin özellikle son üç yıldır yaşadığı-
mız inişli çıkışlı demokratikleşme süre-
ci, devlet aygıtının vatandaşlarla kurdu-
ğu hukuk ilişkisinin tedrici olarak nor-
malleşmesini sağladı. Bu normalleşme-
den farklı toplumsal kesimler kendileri-
ne düşen payları da aldılar. Kürt meselesi 
yaşanan genel iyileşmenin içerisinde bir 
sorun alanı olarak kalmaya devam edi-
yor. Tam da bu sebepten dolayı özel bir 
ilgi ile demokratik açılım süreci başlatıl-

Son on yılda 90’ların tahribatının ancak bir kısmının tadilatı gerçekleşebildi. 
2010’ları Kürtleri ve Kürt sorununu esir alan siyasetsizliğe mahkûm etmenin 
maliyeti çok daha derin olabilir.

TAHA ÖZHAN
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dı. Açılım süreci kırmızı çizgiler siyaseti-
nin yıllarca yasakladığı bütün başlıkların 
yaygın ve derinlemesine tartışılmasını 
sağladı. Toplumun kahir ekseriyeti Kürt 
meselesi ile ilk kez yüzleşti. Özellikle son 
25 yıldır medya ve vesayet rejimi mari-
feti ile toplumdan saklanan bütün konu-
lar teker teker ortaya döküldü. Tartışılan 
konular birçok toplumsal kesim için şok 
terapisi işlevi gördü. Hassasiyetler, öğre-
nilmiş cehaletler ve provokasyonlar do-
ğal olarak harekete geçti. Bütün bu hare-
ketlenmeye rağmen hükümet tartışma-
ların önünü kesmemek için elinden ge-
len gayreti sarf etti. “Açılım süreci öldü” 
çıkışları her yükseldiğinde Başbakan sü-
recin devam ettiğini ve edeceğini ifade 
etmeye devam etti. Bu sayede tartışma-
lar kesintiye uğramadan sürdürülebildi. 
Açılım süreciyle beraber PKK eylemle-
ri de had safhaya ulaştı. Eylemlere rağ-
men güvenlikçi bir perspektif asıl eksen 
haline dönüşmedi. Aksine MGK bildiri-
lerinde bile demokratik açılım sürecinin 
önünü açan ifadeler yer almaya başladı. 
Geçen sene sonuna doğru PKK eylemle-
rinin durmasının ardından bütün aktör-
lere bir muhasebe imkânı doğmuş oldu.

Sol anakronizm sorunu

Maalesef son iki haftadır yaşanan geliş-
melerle bu imkân büyük ölçüde heba 
edildi. Sol anakronik yaklaşım tarzının, 
tam da eleştirdikleri kırmızı çizgiler tu-
zağına düştüğüne şahitlik ettik. Kürt me-
selesine demokratik bir çözümün usul ve 
sonuçlarına ikna edilmesi elzem olan 
toplumsal kesimlerdeki kırmızı çizgi-
ler bizatihi Kürt sorunu adına siyaset ya-
pan aktörlerce daha da belirgin hale ge-
tirildi. Bugün itibariyle çözümsüzlü-
ğe bir adım daha yaklaşmış bulunuyo-

ruz.	Üslup	olarak	meydan	okumayı,	usul	
olarak kırmızı çizgiler dayatmayı tercih 
eden bu yaklaşım tarzı Kürt meselesi-
nin ne bugüne kadar oluşturduğu ne de 
bundan sonra ortaya çıkacak maliyetle-
ri anlamaktan uzak görünüyor. Sonuçta, 
2007 Nisan ayından beri siyasi ve sosyo-
lojik meşru bir zemin üzerinden günde-
me müdahale edemeyen askeri vesaye-
tin kafa kaldırmasına, kamu reformuna 
dair Sezer’in veto ettiği atılması 2005’ten 
beri planlanmış adımların inkıtaa uğra-
masına, farklı dillerin kullanımına dair 
muhtemel adımların akim kalmasına 
ciddi katkı sağlamış oldular. Sorunların 
konuşulması zemininin tesis edilmesini 
merkeze alan “basamaklar siyaseti” yeri-
ne, ön şartlarda ilerleme yaşanmasını ic-
bar eden kırmızı çizgiler siyasetini tercih 
ederek de apolitik bir siyasi mevziye iyi-
ce yerleşmiş oldular. 12 Eylül kısmi ana-
yasa değişimi sürecinde mezkûr siyase-
tin ilk işaretini verenler içine düştükle-
ri apolitik siyaseti tahkim ettiler. Netice-
de, sol anakronik siyasal anlamsızlık ile 
sağcı ilkelliğin makasından fayda umma-
ya çalışan aciz bir siyasi denklemle karşı 
karşıyayız. AK Parti açısından bu makas 
ilk kez kurulmuyor. Referandum öncesi 
de benzer bir anti demokratik makastan 

Özellikle son üç yıldır yaşadığı-
mız inişli çıkışlı demokratikleş-
me süreci, devlet aygıtının va-
tandaşlarla kurduğu hukuk ilişki-
sinin tedrici olarak normalleşme-
sini sağladı. Bu normalleşmeden 
farklı toplumsal kesimler de ken-
dilerine düşen payları aldılar.”

“  
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AK Parti’nin halkoylamasında ciddi yara 
almasına dair hesaplar yapılmaktaydı. 
%58, toplumun ciddi bir kesiminin “Yeni 
Türkiye” kızıl elmasını satın aldığını biz-
lere gösteren bir sonuçtu. Bayrak, savun-
ma güçleri vb. naif ama tahrik edici ma-
yınlarla süslenmiş özerklik ve dil tartış-
maları, referandum öncesi yaşanan ve si-
yasi elitler düzeyinde sayılabilecek geri-
limi doğrudan toplumsal düzeye çekme 
potansiyeline sahiptir. Bu açıdan yeni si-
yasi makasın çok daha dikkatli şekilde 
yönetilmesi gerekiyor.

Silahsızlanma ne olacak?

Yaşanan tartışmaların adeta unutturdu-
ğu temel bir mesele olan PKK’nın silah-

sızlandırılması ise dokunulamayan bir 
alan olmaya devam ediyor. PKK yaşa-
nan süreçte Kürt meselesinden bağımsız 
bir başlık olmaya doğru ilerliyor. Oysa 
Kürt meselesinde bir ilerleme kaydetme-
nin en belirgin işareti PKK’nın silahsız-
lanmasına kafa yormaktan geçiyor. Kürt 
sorunu adına siyaset yapanlar neredey-
se PKK’nın nasıl silahsızlanacağına dair 
bir tek öneri bile getir(e)miyorlar. Aktör 
karmaşası içerisinde, üniversiteli mar-
jinal bir grubun haftalık eylem takvimi 
düzeyinden farksız bir tarzda Türkiye 
gündemine müdahil oluyorlar. Bu tarz-
larının oldukça etkili ve provokatif oldu-
ğu doğrudur. Lakin orta vadede anlam-
sızlaşacak ve anakronik tutumlarına si-
yasi tepki bulamayacakları da tecrübey-
le sabittir. Yaşanan tartışmalar arasında 
garip bir şekilde üzerinde fazlaca durul-
mayan içerik sorunu bile getirilen öne-
rilerin ciddiyet düzeyini göstermekte-
dir. Mahiyeti siyasi pragmatizmden ve 
maslahattan nasibini almamış, Kürt Ke-
malizminin anakronik sol aydın patro-
najıyla servis edilmesinden ibaret olan 
yaklaşım tarzının çözüme hizmet etmesi 
mümkün değildir. 1990’ları devleti esir 
alan küresel ve yerel çeteler eliyle millet 
maliyetine kayıp yıllar olarak geçirdik. 
Son on yılda 90’ların tahribatının an-
cak bir kısmının tadilatı gerçekleşebildi. 
2010’ları Kürtleri ve Kürt sorununu esir 
alan siyasetsizliğe mahkûm etmenin ma-
liyeti çok daha derin olabilir. Kürt mese-
lesinde en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey 
güven artırıcı adımların atılabilmesinin 
zemininin inşası ve silahsızlanmadır. Ya-
şanan tartışmaların tutarlılığı bu netice-
lere hizmet ettiği ölçüde anlamlıdır. 

Sabah, 1 Ocak 2011

PKK yaşanan süreçte Kürt me-
selesinden bağımsız bir başlık 
olmaya doğru ilerliyor. Oysa Kürt 
meselesinde bir ilerleme kaydet-
menin en belirgin işareti PKK’nın 
silahsızlanmasına kafa yormak-
tan geçiyor.”

“  

Mahiyeti siyasi pragmatizmden 
ve maslahattan nasibini alma-
mış, Kürt Kemalizminin anakro-
nik sol aydın patronajıyla servis 
edilmesinden ibaret olan yakla-
şım tarzının çözüme hizmet et-
mesi mümkün değildir.”

“  
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SETA YORUM

İyi Şeyler Olmaya 
Devam Etmeli!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yılın 
sonuna rastlayan tarihî gezisini izlemek 
için iki gündür Diyarbakır’dayım. ‘Tarihî 
gezi’ diyorum çünkü Cumhurbaşka-
nı Gül’ün Diyarbakır seyahatiyle Kürt 
meselesinde yeni bir sayfa daha açıldı. 
Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşmalarında 
verdiği mesajlar bir yana, gezinin ken-
disinin dahi sembolik değeri çok fazla. 
Cumhurbaşkanı’nın, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı’nı makamında ziyaret etmesi, 
başlı başına tarihî ve simgesel bir anlam 
taşıyor. Henüz bazı vilayetlerde mülki 
amirlerin ziyaret etmedikleri BDP’li be-
lediye başkanlarının olduğunu göz önü-

ne getirdiğimizde Cumhurbaşkanı’nın 
bu ziyaretinin manası çok daha iyi görü-
lecektir.

Başbakan Süleyman Demirel ve Baş-
bakan Yardımcısı Erdal İnönü, 8 Ara-
lık 1991 tarihinde içinde Genelkurmay 
Başkanı Doğan Güreş’in de olduğu kala-
balık bir heyetle Diyarbakır’a gelmiş ve 
belediye meydanında halka seslenmiş-
ti. Demirel’in, “Kürt realitesini tanıyo-
ruz. İstanbul da, Hakkâri de sizindir. Bu 
vatan hepimizindir.” cümlesi tarihe mal 
olurken Kürt meselesinde de “inkâr” dö-
nemini kapatıp, “tanıma” sürecini başlat-

Cumhurbaşkanı’nın kullandığı yapıcı ve dengeli dil ile ılımlı mizacı, sürecin 
ilerlemesi için sigorta işlevi görürken bu yaklaşım aynı zamanda halkın da 
hoşuna gidiyor. 

HÜSEYİN YAYMAN
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mıştı. Her ne kadar koalisyon liderleri-
nin bu gezisinden sonra yükselen şiddet, 
ülkeyi esir alıp ağır bedeller ödetse de o 
gün orada söylenen o cümle, yeni bir ta-
rih başlatıyordu. O dönemde yaşanan 
“düşük yoğunluklu savaşa” rağmen aklı-
selim galip geldi. Türkiye, demokrasiden 
ve kardeşlikten yana tavır aldı.

Cumhurbaşkanı Gül’ün, Osman 
Baydemir’i makamında ziyaret etmesi-
nin siyasal tercümesi yapıldığında, dev-
letin Kürt meselesinde yeni bir faza gir-
diğini ortaya koyuyor. Devletin faz de-
ğiştirmesi zaman alsa da “değişim irade-
si” ve değişimin arkasındaki akıl önemli-
dir. Bu yaklaşım, çözümün demokraside 
olduğunu bir kez daha gösterirken; dev-
letin BDP’yi “yok sayma” tavrını terk et-
tiğini de gösteriyor. Cumhurbaşkanı’nın 
bu ziyareti “güzel şeyler olacak” ifade-
sinin farklı bir güzel sonucuydu. Türki-
ye, bu resmi 1990’larda verebilmiş olsay-
dı muhtemelen çok daha farklı bir tarih 
yazılacaktı.

Türkiye Büyüyor, Kürt Sorunu 
Küçülüyor…
Diyarbakır’a gelişinde coşkulu ve samimi 
bir kalabalık tarafından karşılanan Cum-
hurbaşkanı, belli ki buradan büyük ener-
ji aldı. Cumhurbaşkanı’nın güzergâhı 
üzerindeki insanların gözlerindeki ışık 
gerçekten görülmeye değerdi. Abdullah 
Gül’ün Diyarbakır gezisini özetleyen ve 
tarihe not düşen en önemli cümle, ha-
vaalanından şehre giderken gördüğü-
müz ‘Halkın Cumhurbaşkanı’ pankartıy-
dı. Son derece anlamlı olan bu afiş, Kürt-
lerin Cumhurbaşkanı Gül’e, Özal’ın mis-
yonunu yüklediklerini ortaya koyuyor. 
Diyarbakır gezisinde bir kez daha gör-
dük ki Kürtler, Cumhurbaşkanı’nı sevi-
yor ve onun demokrat duruşunu önem-
siyorlar.

Diyarbakır’a son yirmi yılda çok defa 
geldim. Bu kadim şehrin 90’ların başın-
daki halini de, iki binlerdeki halini de iyi 
biliyorum. Son dönemde geçmişle mu-
kayese edilmeyecek önemli gelişmeler 
yaşandı.	 Ülkenin	 demokratikleşmesine	
ve büyümesine paralel, Diyarbakır’da da 
yaşam normale döndü ve şehir gelişti. Bu 
dinamik aynı zamanda Kürt sorununun 
da normalleşmesini sağladı. Doksanla-
rın başında tabu sayılan birçok adım çe-
kinerek de olsa atıldı ve sanıldığı gibi 
ülke bölünmedi. Türkiye, geçen zaman 
içinde ‘korkularından başka korkacak 
bir korkusu’ olmadığını yaşayarak gör-
dü. Bazı karamsar yorumcular bu geliş-
meleri yavaş ve sonuç almayı geciktiren 
bir süreç olarak değerlendirse de serin-
kanlı analistler Türkiye’nin doğru yolda 
olduğunu görüyorlar.

Cumhurbaşkanı, Kürt sokağının bek-
lentilerini şimdilik karşılarken, kanaat 
önderlerinin ihtiyatlı bir yaklaşım için-
de oldukları ve Abdullah Gül’den farklı 
bir mesaj bekledikleri görülüyor. Sıklık-
la ifade etmeye çalıştığımız gibi “devletin 
bir siyasetinin olmaması” atılan her türlü 
olumlu adımın mevzi kalmasına neden 
oluyor. Devletin netleşmiş bir çözüm 
planının olmaması devrim niteliğindeki 
reformların kısa zamanda tüketilmesine 
ve yeni beklentinin oluşmasına yol açı-
yor. Bu sarmal Türkiye’nin batısında “ne 
verirsek verelim bu işin sonu yok” yakla-
şımını doğururken Kürtlerde ise “adı ko-
nulmamış bir tatminsizlik” yaratmakta-
dır. Nihai noktada devlet ne yaparsa yap-
sın Kürt siyasetine güven veremiyor.

Cumhurbaşkanı Sigorta İşlevi 
Görüyor
Cumhurbaşkanı’nın gelişiyle Kürt soka-
ğında oluşan bu olumlu havanın devam 
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edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde 
göreceğiz. Ancak geçmiş tecrübelerimiz-
den bildiğimiz üzere birkaç gün sonra 
yapılacak bir manipülasyonla bu olumlu 
hava dağıtılacaktır. Gerilim siyasetinin 
ustası olan aktörler bir olayı bahane edip 
sokaktaki havayı yeniden elektriklendi-
receklerdir. Hükümetin attığı adımlar-
la sokaktaki “etkinliğini ve eski gücünü 
kaybeden” PKK, kitleyi elinden kaçırma-
mak için bu defa Türkleri provoke ede-
cek bir üslupla dolaylı bir strateji izleye-
cektir.

DTSO Başkanı Galip Ensarioğlu, 
Cumhurbaşkanı’nın gezisiyle ilgili ola-
rak, “Kürtlerin yeniden 1990’lara dön-
mek istemediğini ancak devletin de daha 
kararlı adımlar atmasını beklediklerini” 
ifade ederken Cumhurbaşkanı Gül’ün 
gelişiyle oluşan olumlu havanın sür-
mesinin önemli olduğunun altını çizdi. 
Diyarbakır’da bir kez daha emin oldum 
ki Kürt sorununu ne kadar yakından ta-
kip ederseniz edin, bölgedeki hava ile 
Ankara’daki hava arasında çok fark var. 
Kürt sorununun çözümü de bir anlam-
da iki şehrin birbirini daha doğru oku-
masında yatıyor.

Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır’daki te-
maslarında oldukça ‘ihtiyatlı ve denge-
li’ bir dil kullanırken sık sık “demokrasi 
ve kardeşlik” vurgusu yaptı. Cumhurbaş-
kanı, Kürt siyasetçilere seslendiği kadar 
Kürt sokağına seslendi, ancak bu mesaj-
ları yumuşak bir dille ve mahalli düzey-
de verdi. Gül’ün seyahati baştan sona iyi 
planlanmış, verilecek mesajlar ve gidile-
cek mekânlar iyi seçilmişti. Cumhurbaş-
kanı, doğrudan bir yaklaşımla Kürt so-
rununu telaffuz etmezken problemi kav-
ramlar üzerinden anlatmayı tercih etti. 
Bu yaklaşım Diyarbakır’da oluşturulan 

yüksek beklentiyi karşılamak için yeter-
li bulunmasa da, serinkanlı bakıldığında 
Gül’ün Kürt sorununu inkâr etmediği ve 
bu meselede ön almaya devam edeceğini 
ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşmaların-
da “ekonomi ve demokrasi” vurgusu öne 
çıktı. Cumhurbaşkanı, Diyarbakır’ın sa-
dece siyasal ve ideolojik sorunlarla anıl-
masına karşı çıkarken şehirde ciddi bir iş 
ve aş sorununun olduğuna dikkat çekti. 
“Bu ülkenin sorunları var. Bunları çöz-
mek bizim görevimizdir.” ifadesiyle üstü 
kapalı biçimde Kürt sorununu bildiği-
ni ve bunu çözmek istediklerini belirt-
ti. Cumhurbaşkanı’nın sorunların çözü-
münde “vicdanlara çağrı yapan” sözleri 
buradaki birçok kanaat önderi tarafın-
dan olumlu karşılandı. Organize sana-
yi bölgesinde sanayicilerle bir araya gel-
mesi ve onları daha fazla yatırım ve ihra-
cat yapmaya teşvik etmesi Gül’ün “aş ve 
iş” meselesine verdiği önemi ortaya koy-
du. Cumhurbaşkanı, “Büyük bir mille-
tin mensuplarıyız. Büyük millet olmak, 
farklılıktır. Hepimiz biriz ve beraberiz.” 
ifadeleriyle devletin başı olarak kuşatıcı 
olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı’nın kullandığı yapı-
cı ve dengeli dil ile ılımlı mizacı, süre-
cin ilerlemesi için sigorta işlevi görür-
ken bu yaklaşım aynı zamanda halkın da 
hoşuna gidiyor. Kürtler yaygın biçimde 
Cumhurbaşkanı Gül’ü, tarzından dolayı 
Turgut Özal’a benzetiyorlar. Sonuç ola-
rak Diyarbakır’da bir kez daha gördük ki 
Türkiye’de iyi şeyler oluyor ve görünen o 
ki olmaya da devam edecek. Yeter ki Tür-
kiye, serbest tartışma ortamını muhafaza 
etsin ve yeni akıl tutulmalarına esir ol-
masın… 

Zaman, 1 Ocak 2011
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pisa nedir?

Berlin’de OECD tarafından OECD’ye üye 34 ülke ve OECD’ye ortak 31 ülkenin katıldığı 2009 
yılına ait PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçları 7 Aralık’ta açıklan-
dı. 3 yılda bir yapılan test, zorunlu eğitimdeki başarıyı ölçmek amacıyla matematik, fen 
ve okuma alanlarında 15 yaşındaki öğrencilere uygulanıyor. 2003 yılından beri teste ka-
tılan Türkiye’nin en son sıralarda yer alması, yaptığı müfredat değişikliklerine rağmen öğ-
rencilerin başarısını arttırmak adına bir gelişim sağlayamadığını gösteriyor. Bu çerçevede 
Türkiye’nin zorunlu eğitimdeki başarıyı arttırmak için sadece müfredat değişikliği değil, 
eğitimde sınıfsal farklılıkları kaldırarak fırsat eşitliğini sağlaması ve okulların fiziki şartlarını 
iyileştirmesi gerektiği dile getirildi.

SETA YORUM

PISA’yı Doğru Okumak
Türkiye, OECD tarafından üç yılda bir gerçekleştirilen PISA araştırmasına 
toplamda üç kez katılmıştır ve üçünde de gerek öğrenci performansı gerekse 
eğitim girdileri noktasında OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer almıştır.

MURAT ÖZOĞLU

Eğitim camiasının merakla bekledi-
ği 2009 yılı PISA (Uluslararası Öğ-
renci Değerlendirme Programı) araş-
tırmasının sonuçları, geçtiğimiz haf-
ta Almanya’da yapılan bir basın toplan-
tısıyla açıklandı. Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilâtı (OECD) tarafından 
üç yılda bir gerçekleştirilen PISA araş-
tırması, zorunlu eğitimin sonuna gel-
miş 15 yaşındaki öğrencilerin, matema-
tik, fen ve okuma alanlarında elde etti-
ği temel bilgi ve becerileri değerlendiren 
en büyük uluslararası eğitim araştırma-

sı olarak bilinmektedir. Eğitim sistem-
lerini uluslararası düzeyde, diğer ülke-
lerle mukayese ederek mercek altına al-
mak isteyen ülkeler yüz binlerce dolar 
ödeyerek bu araştırmaya dâhil olmakta-
dır. Türkiye’nin de dâhil olduğu 2009 yılı 
araştırmasına 33’ü OECD ülkesi olmak 
üzere toplam 65 ülke katılmıştır.

Türkiye bu araştırmaya toplamda üç kez 
katılmıştır ve üçünde de gerek öğren-
ci performansı gerekse eğitim girdile-
ri noktasında OECD ülkeleri arasında 
son sıralarda yer almıştır. Türkiye’de ve 
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düşük performans sergileyen diğer bir-
çok ülkede, PISA sonuçları gerek med-
ya gerek politika yapıcılar tarafından ge-
nellikle sadece ülke sıralamaları yönüyle 
değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler 
çoğunlukla eğitimde reform çağrısı ile 
neticelenmiştir.

PISA sonuçları müfredat değişikli-
ği için bir gerekçe olarak kullanıldı

Türkiye PISA araştırmasına ilk defa 2003 
yılında katılmıştır. Türkiye’nin üç temel 
alanda da (okuma, matematik ve fen) 
son sıralarda yer aldığı bu araştırmanın 
sonuçları 2004 yılında açıklandı. Milli 
Eğitim Bakanlığı alınan kötü sonuçlar-
dan rahatsız olmuş ancak sürdürülmek-
te olan ilköğretim müfredatı değişikliği-
ne meşruiyet sağladığı için de memnun 
olmuştu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı 

Sayın Hüseyin Çelik PISA’da Türkiye’nin 
son sıralarda yer almasını beklendik bir 
durum olarak değerlendirmiş, “Müfre-
datımız 1967 model bir müfredattır. Bu 
uluslararası otobanlarda rakiplerimiz-
le 67 model bir arabayla yarışmaya ben-
ziyor” diyerek adeta eskiyen arabamı-
za işaret etmiş ve bu sonuçlarla birlikte 
“müfredat değişikliğinin haklı bir zemi-
ne oturduğunu” ifade etmişti.

Yeni müfredat bir yıl kadar “uzun” sü-
ren pilot uygulama döneminden sade-
ce bir yıl sonra, yani 2005–2006 öğre-
tim yılında, tüm Türkiye’de uygulan-
maya başlandı. Bir yıl sonra ise Türki-
ye 2006 PISA araştırmasına katılacaktı. 
Bu kez PISA’ya (yarış pistine) çoğunlu-
ğunu eğitimci akademisyenlerin oluştur-
duğu “Türk mühendisleri” tarafından ta-
sarlanan ama donanımı (içeriği) yapılan-
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dırmacı yaklaşım, öğrenci merkezli eği-
tim, çoklu zekâ kuramı gibi batıda kemal 
bulmuş, son derece modern kavramlar-
la (teknolojilerle) donatılan süslü püslü 
müfredatımızla (arabamızla) çıkacaktık.

Müfredat değişikliği sonrası alınacak 
olası kötü sonuçların o dönemde yeni 
müfredatla ilgili devam eden tartışma-
lara olumlu katkıda bulunacağını öngö-
ren Hüseyin Çelik, 2006 PISA progra-
mından da ekstra bir başarı beklemedi-
ğini, esas başarının “müfredatımız tam 
devreye girdikten sonra” geleceğini be-
lirtmişti. Beklendiği gibi de oldu. 2006 
yılında gerçekleştirilen PISA “yarışında” 
yine sonlarda kalındı. Müfredatı yenile-
yen MEB, sonuçlar açıklanmadan evvel 
müfredatın halen rodaj (alıştırma) dö-
neminde olduğunu belirterek yeni müf-
redatı güvence altına almaya çalıştı. So-
nuçlar açıklandıktan sonra buna ek ola-
rak öğretmenlerin yenilenen müfredata 
uyum sağlayamadığı ve buna bağlı ola-
rak uygulamada sorunların yaşandığı 
belirtildi.

PISA sonuçları müfredatta deği-
şikliğe neden oldu
O dönemde MEB bir PISA değerlendir-
me raporu hazırlamış ve PISA çalışmasıy-
la eğitim sistemimizin zayıf yönlerinin be-
lirlendiğini, özellikle PISA çalışmasıyla öl-
çülen “olasılık, değişim ve ilişkiler, örüntü, 
metinler arası ilişki kurma gibi boyutların” 
mevcut müfredatta yer almadığını, ancak 
bu eksikliklerin müfredatlarda yapılan de-
ğişikliklerle giderildiğini belirtmişti. Yani 
o dönemde müfredat PISA araştırmasının 
içeriğine ve ölçümlerine bağlı olarak yeni-
den ele alınmıştı.
Anlaşılacağı üzere MEB daha önceki sı-
navların sonuçlarını genellikle müfredat-
la ilişkilendirmek suretiyle açıklamaya ve 
okumaya çalışmış ve müfredatta yapılacak 
iyileştirmenin başarılı sonuçlar doğuracağı 
varsayımıyla hareket etmiştir. Ancak müf-
redat değişikliğinin üzerinden 5 yıl geçtik-
ten sonra, en son yapılan 2009 yılı araştır-
masında da, öğrenci başarısında biraz ar-
tış kaydedilmiş olmasına rağmen Türkiye 
ülke sıralamasında yine sonlardaki yerini 
almıştır.
Teselli niteliğindeki bu “artışın” artık tama-
men yenilenen müfredatla ne denli ilişkisi 
olduğu bilinmez. Ancak OECD’nin PISA 
sonuç raporlarında da belirtildiği gibi eği-
timde kalite ve başarı içerisinde müfreda-
tında bulunduğu birçok unsurun etkile-
şimiyle ortaya çıkmaktadır. Bakanlık yet-
kililerinin PISA da ortaya çıkan sonuçla-
rı sadece müfredatla ilişkilendirerek oku-
mak yerine, ülkenin eğitime verdiği önem 
(özellikle eğitimin bütçedeki önceliği), öğ-
retmenlerin kalitesi, öğretmenliğin mesle-
ki statüsü, okulların yönetim şekli, fiziksel 
koşulları, eğitimde fırsat eşitliği v.b. konu-
ları ve özellikle eğitim sisteminin öncelik-
li alanlarını göz önünde bulundurarak de-
ğerlendirmesi daha sağlıklı olacaktır 
Sabah, 18 Aralık 2010

2006’da PISA’ya (yarış pistine) 
çoğunluğunu eğitimci akademis-
yenlerin oluşturduğu “Türk mü-
hendisleri” tarafından tasarlanan 
ama donanımı (içeriği) yapılan-
dırmacı yaklaşım, öğrenci mer-
kezli eğitim, çoklu zekâ kuramı 
gibi batıda kemal bulmuş, son 
derece modern kavramlarla (tek-
nolojilerle) donatılan süslü püslü 
müfredatımızla (arabamızla) çı-
kacaktık.”

“  
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Türkiye, 20. yüzyılın son 10 yılında kaybettiği zamanı telafi etmek için 21. yüzyılın ilk 
10 yılında deyim yerindeyse var gücü ile koşmaya başladı. 2010 yılı, birçok açıdan 
hem içeride hem dışarıda bu çabanın ürünlerinin alınmaya başlandığı bir yıl oldu.

Referanduma sunulan ve kabul edilen anayasa paketi ile vesayet-demokrasi 
ilişkisinde, demokrasi ve milli irade lehine önemli kazanımlar elde edildi. Asker-
siyaset ilişkisi, darbe planlarının yargıya taşınması ile yeni bir evreye girdi. 
Demokratik açılım süreci ile beraber, kamuoyu Kürt meselesini konuşmanın 
önündeki yasal ve fiili engelleri geride bırakarak, cesur bir tartışma sürecine girdi 
ve Kürt siyasetindeki aktörlerin çoğulculaşmasına şahit olundu. Dünya küresel 
ekonomik krizin yıkıcı sonuçlarıyla uğraşırken, Türkiye, geliştirdiği yapısal reformlar 
ve uyguladığı istikrarlı ekonomik politikalarla, dış ticaret çeşitlendirmesini de 
yedeğine alarak bu krizden en hızlı çıkış yapan ülkelerden biri olmayı başardı. İç 
politikada ve ekonomide yaşanan bu değişim ve ilerleme sürecine dış politikadaki 
aktivizm eşlik etti. Son yıllarda bölgesel ve küresel ölçekte rol oynama hedefi ile 
hareket eden Türkiye, 2010 yılında Ortadoğu’dan Balkanlara, Kafkasya’dan Afrika’ya 
hayata geçirdiği projeler, sorunların çözümüne sunduğu katkılar, ev sahipliği 
yaptığı toplantılar ile bu hedefin sadece sözde kalmadığını ortaya koydu. Tahran 
Deklarasyonundan, BMGK’daki İran’a yaptırım oylamasına kadar pek çok olayda 
Türkiye merkezli bir dış politika izleme kararlığını ortaya koyan Türk Dışişleri, 
Mavi Marmara ile iyice yükselen “eksen kayması” tartışmalarını NATO’nun yeni 
konseptine destek vererek cevapladı. 2010 yılı, Türkiye’nin yumuşak gücünü 
Afganistan, Irak, Pakistan, Bosna-Hersek gibi pek çok komşu ülkede başarılı şekilde 
kullandığı örneklere şahitlik etti. Başarılı diplomatik adımlar beraberinde gelişen 
ekonomik ilişkileri getirdi. İç politikadan dış politikaya uzanan bu değişim süreci, 
medyadan siyasal partilere, bütün toplumsal ve siyasal aktörlerde de karşılığını 
buldu ve onları da bir değişim ve yenilenme içine soktu.

SETA, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı olarak, bu süreç boyunca, 
zamanı kayıt altına almayı ihmal etmedik. Bu çerçevede tarihî günlere tanıklık 
ettiğimizi hatırda tutarak analiz, rapor, kitap formatında birçok basılı metnin yanı 
sıra; gazete yazıları, televizyon programları, saha araştırmaları, çalıştaylar, yurt 
dışında konferanslar, sempozyumlar ve toplantılar gerçekleştirdik.

Türkiye’nin devlet ve millet olarak siyasal, toplumsal ve ekonomik etki(nlik)leri 
çeşitlendikçe, SETA’nın da ilgi ve faaliyet alanları genişliyor; iş yükü ve sorumlulukları 
artıyor. Neredeyse her aya 3 rapor, analiz ve pek çok makalenin düştüğü 2010 
yılında hem entelektüel üretim, hem de faaliyet kalemi itibariyle önceki yıllara 
oranla gittikçe yükselen bir tempoda çalıştık. 2011’de ise bu yoğunluğun daha 
fazla olacağına dair işaretleri almaya başladık bile. 

Bu anlayışla hazırlanan 2010 SETA Yıllığının ilgililere faydalı ve hayırlı olması 
dileğiyle…


