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Son 10 yılda, 10 yıl önce tahayyül edilemeyecek 
değişimler geçiren Türkiye, eski yüklerinin ço-
ğundan arınmak ve yeni bir tarihsel dinamizm 
sürecine girebilmek için büyük bir atılım için-
de. Bu tarihî dönemeçte Türkiye, yaklaşık yüz 
yıl önce yaşadığı “imparatorluktan ulus-devlete 
geçiş süreci travmasının” uzantılarını temizle-
mek için siyasetten hukuka, eğitimden kültüre 
kadar hemen her alanda ciddi bir yüzleşmeyle 
yeniden tarih sahnesinde kendisini gösterdi.
“Yeni Türkiye” kavramsallaştırması, tam da bu 
değişim sürecinin yapısal hedefi olarak ortaya 
çıktı ve kabul gördü. Yeni bir durumdan bah-
setmek için bir de eskinin olması gerekir. Eski 
Türkiye; içeride demokratikleşmeyi, halkın 
nüfuz edebildiği bir siyasal düzeni, insan hak-
larına saygılı bir hukuk devletini gerçekleştire-
memiş ve bizim gibi çok kültürlü toplumlarda 
ulus-devletin yol açtığı kalıtsal hastalıkları 
aşamamış bir profile sahipti. Aynı şekilde eski 
Türkiye, kendi dış politika tercihlerinin özne-
si olmakta zorlanan, bölgesinde yarı-aktif ve 
küresel ölçekte ise pasif/bağımlı bir ülke konu-
munda idi.
Bu bakımdan yeni Türkiye hedefi, üzerinde-
ki yüklerden önemli ölçüde kurtulmuş, devlet 
ile milleti karşıt değil bir arada gören, insanını 
tehdit değil değer olarak algılayan ve dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş bir gü-

cün adıdır. Ancak 2012 yılının ilk aylarını ge-
çiren Türkiye, bu hedefe hem çok yakın, hem 
de çok uzak olabileceğini gösteren tecrübeler 
yaşıyor; hâlâ aşılması gereken mesafeler, atı-
lacak adımlar, gerçekleştirilecek reformlar ve 
“norm”alleştirilmesi gereken süreçler var. Top-
lumsal talepler ile siyasal süreçleri bir norma 
bağlamayı başarmak ya da başaramamak, aynı 
zamanda eski ile yeni Türkiye arasındaki eşiğin 
hangi tarafında yer alacağımızı da tayin ede-
cektir. Bu bakımdan geride bıraktığımız 2011 
yılı ve sonrasında içinden geçtiğimiz kritik 
süreçte Türkiye’yi en iyi anlatan tasvirin “yeni 
Türkiye’nin eşiğinde” olduğunu düşünüyoruz.
SETA 2010 Yıllığı’nın girişinde 2010 yılını, 
“Türkiye’nin dönüşüm yılı” olarak tanım-
lamıştık. Ancak, 12 Eylül 2010’daki %58’lik 
Anayasa referandumundan dokuz ay sonra 12 
Haziran’da yapılan genel seçimlerden iktidarın 
%50’lik bir sonuçla güçlenerek çıkması, 2011’i 
de Türkiye için yeni yüzyılın unutulmayacak 
bir başka yılı kıldı. Aynı zamanda 2011, değişim 
sürecinin halk tarafından bir kez daha onaylan-
dığı bir yıl oldu.

Toplumun mesajı: istikrarlı değişim
Türkiye’de 1960 darbesinin kurumsal düzeyde 
inşa, 1980 darbesinin de ikame ettiği düzenin 

2011: Yeni Türkiye’nin 
Eşiğinde…
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kalıntılarından kurtulmak için ciddi bir za-
man ve çaba harcayan siyasal irade, bu süreçte 
en sonuncusu 12 Haziran seçimlerinde olmak 
üzere, milletten üç kez azımsanmayacak bir 
destek aldı. Hiç şüphesiz 12 Eylül referandumu 
ile ortaya çıkan toplumsal yönelim de, 12 Ha-
ziran genel seçimlerinin ortaya koyduğu tablo 
da, özünde istikrarı benimseyen ama içinde de-
ğişim talebini de barındıran güçlü mesajlardı. 
Bu mesajların hangi ölçüde taşınabileceğini ve 
değişimin hızının/yönünün ne olacağını etkile-
yecek birçok iç ve dış faktör mevcut elbette. An-
cak kesin olan husus şu ki; Türkiye’nin son 10 
yılda elde ettiği toplumsal, siyasal, ekonomik ve 
dış politika alanındaki kazanımların “kurum-
sallaştırılmasının” gerekliliği, milletin 12 Eylül 
ve 12 Haziran adımlarının bir sonucu olarak 
daha da pekişmiştir.

Bu bakımdan 2011 yılı, toplumun değişime 
verdiği destek bağlamında Türkiye’yi “yeni 
Türkiye’nin” eşiğine taşıyan tarihsel bir döne-
meç oldu. Fakat kurumsallaşmamış kazanımla-
rın ne kadar hızlı bir biçimde kaybedilebilece-
ğinin örnekleri çok partili hayata geçişten sonra 
birkaç kez yaşandı. En son 28 Şubat sürecinin 
ülkedeki görece toplumsal kazanımları ne ka-
dar hızlı bir biçimde erittiği, hafızalarımızda 
net bir biçimde duruyor. Dolayısıyla önümüz-
deki dönemin ana teması, kuşkusuz, “kurum-
sallaşma” olmalıdır ve sanıyoruz yeni Anayasa 
bu sürecin ilk, somut ve en önemli adımı ola-
caktır.

1990’lı yıllar, tüm dünya için Soğuk Savaş son-
rası yeni küresel durumu anlama, anlamlandır-

ma ve yeni pozisyonlar alma yılları iken Türki-
ye, Turgut Özal’ın ölümünden sonraki yıllarını/
enerjisini koalisyonlara ve “halka rağmen halk 
için” yapılan eylemlere harcamıştı. Türkiye’nin 
içeride milletle barışık ve reformcu bir düzen 
kurması, bölgesinde lider ülke olması ve küre-
sel ölçekte önemli bir aktör haline gelmesi, ha-
len devam eden bir süreç olmakla birlikte, an-
cak son 10 yıldaki istikrarlı ve kararlı değişim 
çabasıyla mümkün olabildi. Ancak hedeflenen 
noktaya ulaşmaktan daha zoru, orada kalıcı 
olabilmektir.

Şimdi Türkiye’nin önünde yeni Anayasa’dan 
Kürt meselesine, ABD-İsrail-İran-AB ile ilişki-
lerden Suriye’deki gidişata kadar, yoğun enerji 
gerektiren çok hayati meseleler bulunduğu 
açıktır. Ancak, aynı şekilde, 2012 Türkiye’sinin 
10 yıl önceki Türkiye’ye kıyasla birçok açıdan 
ileride olduğu da bir gerçektir. Gelinen nokta-
nın, her anlamda, daha ileriye taşınabilmesi ve 
kazanımların kurumsallaştırılabilmesi için ül-
kedeki karar vericilerin, yeni Türkiye’nin daha 
çok “yeni” olduğunu her daim hatırda tutmala-
rında fayda var.

Bu bakış açısıyla hazırlanan ve Türkiye’nin eşi-
ğinde olduğu yeni Türkiye’ye dair birçok değerli 
analizi barındıran SETA 2011 Yıllığı, toplumun 
her kesiminden ilgilisine ufuk açıcı bir kaynak 
olmaya namzettir. İki kapak arasında 2011 yı-
lını kuşbakışı değerlendirme imkânı veren bu 
çalışma, umarız, Yeni Türkiye’nin temeline 
atılmış bir kürek harç misali, ülkeye faydalı ve 
hayırlı olur.





11ocak
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1 Ocak 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan	CNN	Arabic	tara-

fından yapılan oylamada yüzde 74’lük oyla okuyu-
cular tarafından yılın adamı seçildi.

•	Estonya,	 AB	 ortak	 para	 birimi	 Euro’ya	 katılarak,	
Euro Bölgesi’nin 17’nci üyesi oldu. 

•	Mısır’ın	 İskenderiye	 kentinde	 bir	 kiliseye	 yönelik	
düzenlenen bombalı  saldırıda, ilk belirlemelere 
göre 21 kişinin öldüğü, 79 kişinin de yaralandığı  
açıklandı.

2 Ocak 2011
•	Kıbrıs	 Rum	 Yönetimi	 lideri	 Dimitris	 Hristofyas,	

Türkiye’nin AB’ye karşı yükümlülüklerini yerine 
getirmesinde ısrar edeceklerini ve Türkiye’nin AB 
üyeliğinin Kıbrıs’tan geçtiğini söyledi. 

•	İran	 Devrim	 Muhafızları	 komutanlarından	 Emir	
Ali Hacizade, Fars  haber ajansına yaptığı açıkla-
mada, İran’ın Basra Körfezi’ndeki iki casus  uçağını 
vurarak düşürdüğünü söyledi.

3 Ocak 2011
•	Yargıtay	 9.	 Ceza	 Dairesi,	 Ceza	 Muhakemesi	
Kanunu’nun	(CMK)	250.		maddesinde	tanımlanan	
örgütlü suçlarda tutukluluk süresinin en fazla 10 yıl  
olabileceğine hükmederek, bu süreyi dolduran bazı 
tutukluların tahliyesine  karar verdi.

•	Başbakanlık	Denetleme	Kurulunun,	“dış	denetim”i	
tek	çatı	altına	alan		Sayıştay	Kanunu’nun	Resmi	Ga-
zetede yayımlanmasıyla tüzel kişiliği sona erdi.

•	TÜİK,	 2010	 yılında	Tüketici	 Fiyatları	 Endeksi’nin	
yüzde	 6.40,	Üretici	 	 Fiyatları	 Endeksi’ni	 de	 yüzde	
8.87 oranında arttığını açıkladı.

•	Bosna	 Savaşı	 (1992-1995)	 sırasında	 yakınlarını	
kaybeden ve toplama  kamplarında tutulan binlerce 
kişi,	Bosna	Sırp	Cumhuriyeti’ne	karşı	tazminat		da-
vası açtı.

•	İsrail	Başbakanı	Binyamin	Netanyahu,	İsrail	Parla-
mentosunun	 	 (Knesset)	Dışişleri	 ve	Savunma	Ko-
misyonunda dış ilişkilerle ilgili yaptığı  açıklamada, 
Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesine değinerek, bu 
çerçevede  “Karmel dağlarındaki yangın sırasında, 
İsrail askerlerine dava açılmasını  önlemek için bir 
fırsat penceresi açılabileceğini gördüm.” dedi.

•	Mısırlı	 Hıristiyanların	 yılbaşı	 ayininde	 21	 kişinin	
ölümüyle sonuçlanan  intihar saldırısının tetikledi-
ği protesto gösterileri, Kahire’nin ardından  İsken-
deriye	kentinde	başladı.	Polis,	 saldırıyla	 bağlantılı	
çok sayıda kişiyi  gözaltına aldı.

4 Ocak 2011
•	Merkez	 Bankası	 tarafından	 yayımlanan	 aralık	 ayı	

fiyat gelişmeleri  raporunda, önümüzdeki aylarda 
enflasyonun düşmeye devam etmesinin,  temel (çe-
kirdek)	fiyat	göstergelerinin	yıllık	artış	oranının	ise	
sınırlı artışlar  göstermesinin beklendiğini açıkladı.

•	CMK’nın	 102.	 maddesi	 kapsamında	 Hizbullah’ın	
askeri kanadı serbest bırakıldı.

•	Memur	Maaş	Katsayıları,	0,21’lik	enflasyon	farkı	ve	
yüzde 4’lük Ocak zammına göre yeniden belirlendi.

•	Başbakan	Recep	Tayyip	 Erdoğan,	 partisinin	mec-
lis	 grup	 toplantısında	 yaptığı	 konuşmada,	 BDP’yi	
eleştirerek, “Biz yapmanın, onarmanın mücadele-
sini verirken birileri tahrip etmenin, kışkırtmanın 
mücadelesini	 veriyor.	 Son	haftalarda	BDP’nin	 asıl	
niyeti şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya 
çıkmıştır.” dedi. “Tek bayrak, tek millet, tek vatan, 
tek devlet dedik. Bugün yine aynı şeyi söylüyo-
ruz” diyen Başbakan Erdoğan, “Biz bütün renkleri, 
bütün inançları, bütün dilleri kaynaşmış şekilde 
ahenk içinde, kardeşlik ve dayanışma içinde gönül 
haritamız üzerinde sarsılmaz hale getirmenin mü-
cadelesini veriyoruz.” dedi.

5 Ocak 2011
•	Sanayi	 ve	 Ticaret	 Bakanı	 Nihat	 Ergün	 tarafından	

“Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi” açıklandı.
•	Bilge	 köyü	 katliamının	 sanığı	 cezaevinde	 intihar	

etti.

6 Ocak 2011
•	TBMM	 Milli	 Savunma	 Komisyonunda,	 40	 yaşı-

nı dolduran ve yurtdışında yaşayan vatandaşların 
‘dövizle askerlik yapmasını’ öngören   kanun teklifi 
kabul edildi.

•	Milli	Savunma	Bakanı	Vecdi	Gönül,	TBMM	Milli	
Savunma Komisyonuna gelişinde, sözleşmeli er dü-
zenlemesi konusunda sosyal güvenlikle ilgili yaşa-
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nan problem ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer’in itirazlarının hatırlatılması üzerine 
“Sözleşmeli er istihdamı konusunun sosyal güven-
likle	ilgili	yönünü	çalıştık.	Müspet	yönde,	lehlerine	
uygun hale getirdik zannediyorum. İkramiye ile 
ilgili çalışma da tamamlandı. Eğitim tazminatı ko-
nusunu	da	makul	şekilde	düzenledik.	Metne	dökü-
lecek. İlk Bakanlar Kurulu toplantısına da gelecek.” 
dedi.

7 Ocak 2011
•	Maliye	 Bakanı	 Mehmet	 Şimşek,	 Yapı	 Ürünleri	
Üreticileri	 Federasyonu’nun	 “Türk	 Ekonomisi	 ve	
İnşaat Sektörü” toplantısında yaptığı konuşmada, 
uluslararası piyasalarda Türkiye’yi bekleyen riskleri 
değerlendirerek, “Dünya enerji fiyatlarının yüksel-
mesi küresel alanda karşılaştığımız en büyük risk.” 
dedi. 

•	Cezayir	ve	Tunus’ta	binlerce	kişi,	hayat	pahalılığı	ve	
işsizliği protesto  için eylem yaptı.

8 Ocak 2011
•	Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı	Taner	Yıldız,	res-

mi temaslarda bulunmak üzere İran’a gitti.
•	Tunus’ta	 satıcılık	 yaptığı	 el	 arabasına	 zabıtanın	 el	

koymasını protesto eden üniversite mezunu gencin 
üzerine benzin dökerek intihar etmesi ‘diplomalı 
işsizler’	 ayaklanmasını	 başlattı.	 İsyan	Cezayir’e	 de	
sıçradı.

•	Yüksek	Öğrenim	Kurumu	(YÖK)	Başkanı	Prof.	Dr.	
Yusuf	 Ziya	 Özcan,	 Karatay	 Üniversitesinin	 açılışı	
için gittiği Konya’da gazetecilere yaptığı açıklama-
da,	Öğretim	Üyesi	Yetiştirme	Projesi	(ÖYP)	kapsa-
mında YÖK’ün bu yıl 2 bin 500 kişi alacağını be-
lirterek, “Hükümet, yeni kurulan üniversiteler için 
ayrı kadro veriyor. Eski yerleşik üniversiteler için 
de ayrıca kadro ayırıyor. Araştırma görevlisi alımı 
ihtiyaca göre artarak devam edecek.” dedi.

•	Ulaştırma	 Bakanı	 Binali	 Yıldırım,	 Türkiye	 Cum-
huriyeti	Devlet	Demiryolları	 (TCDD)	Vakfı	 Araç	
Kampanyası Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin kalkınmasında, refah mücadelesinde 
demir yollarının önemli bir rol oynadığını belirte-
rek, “Duble demiryolu projesini 2011 yılından iti-

baren başlatılacak çift hatlı demiryolu yapacağız. 10 
yıl içinde bu projeyi bitirmeye kararlıyız.” dedi.

•	İran’ın	 kuzeybatısında,	 Tahran’dan	Urumiye’ye	 gi-
den Boeing 727 tipi yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada 
kötü	 hava	 koşulları	 nedeniyle	 düştü.	 Uçaktaki	 70	
kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandı-
ğı bildirildi.

10 Ocak 2011
•	Askeri	helikopter	düştü,	5	Subay	şehit	oldu.
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül	 yargının	 reforma	

ihtiyacı olduğunu söyledi. 
•	AB’nin	Doğu	Kudüs	ve	Ramallah’taki	diplomatları	

tarafından  hazırlanan bir raporda, Doğu Kudüs’teki 
Filistinlilere ait binaların yıkılması,  Filistinliler’in 
evlerinden tahliyesi sırasında AB temsilcilerinin de 
bulunması  istendi. 

•	ABD	Dışişleri	Bakanı	Hillary	Clinton,	Körfez	böl-
gesindeki üç ülkeyi  kapsayan ziyaretinin ilk dura-
ğı	 olan	Birleşik	Arap	Emirlikleri’nde	 (BAE)	 	 ken-
disiyle Washington’dan gelen gazetecilere yaptığı 
açıklamada, İran’ın  nükleer programının “ciddi 
bir kaygı” unsuru olduğunu ifade ederek, ABD’nin  
Körfez’deki ve diğer yerlerdeki müttefiklerinden 
yaptırımların uygulanmasının  sağlanmasına des-
tek için “gereken her şeyi yapmalarını” beklediğini 
söyledi. 

•	İspanya’da	Bask	bölgesinin	bağımsızlığı	için	müca-
dele eden ETA,  kalıcı ateşkes ilan etti ancak silah 
bırakmadı.	 İspanya	 İçişleri	 Bakanı	Alfredo	 	 Perez	
Rubalcaba,	ETA’nın	açıklamasının	beklentileri	kar-
şılamadığını ama yine  de kötü haber olmadığını 
belirtti. 

•	Sudan’ın	 kuzey-güney	 sınırındaki	 petrol	 zengini	
Abyei bölgesinde  çıkan çatışmalarda, şimdiye ka-
dar 36 kişinin öldüğü bildirildi.

11 Ocak 2011
•	6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu	değişti.

12 Ocak 2011
•	6100	sayılı	Hukuk	Mahkemeleri	Kanunu	değişti.
•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	Lübnan	hükü-
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metinden	11	bakanın	istifa	etmesi	üzerine	Lübnan	
Başbakanı Saad Hariri ile telefon görüşmesi yaptı. 
Görüşmede,	Lübnan’daki	siyasi	gelişmeler	ve	iç	me-
seleler ele alındı.

•	Merkez	Bankası	Başkanı	Durmuş	Yılmaz,	Türkiye	
İnşaat	 Sanayicileri	 İşveren	 Sendikasının	 (İNTES)	
toplantısında yaptığı konuşmanın ardından ga-
zetecilerin	 sorularını	 cevapladı.	 Yılmaz,	 TÜİK	 is-
tatistikleri	 tartışmasına	 ilişkin	 olarak,	 “Rakamlar	
ülkelerin	namuslarıdır.	Mutabık	kalındıktan	sonra,	
toplanan bilgilerin doğruluğuna güvenmek herke-
sin boynunun borcudur. Yoksa bunun bedelinin 
çok	ağır	öderiz.	Biz	de	TÜİK’in	 rakamlarına	göre	
karar alıyoruz.” dedi.

13 Ocak 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	El	Cezire	televiz-
yonuna	verdiği	mülakatta	“Mevcut	İsrail	hüküme-
ti İsrail’in gelmiş geçmiş en talihsiz yönetimidir” 
dedi.

•	6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu	değişti.
•	KCK	davası	görülmeye	başlandı.
•	AK	 Parti	 İstanbul	Milletvekili	 Burhan	 Kuzu	 baş-
kanlığında	 toplanan	 TBMM	 Anayasa	 Komisyo-
nunda, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı 
oluşturulmasını düzenleyen kanun tasarısı kabul 
edildi.

•	ABD	 Genelkurmay	 Başkanı	 Oramiral	 Micheal	
Mullen,	 Yabancı	 Basın	 Merkezinde	 düzenlediği	
basın	 toplantısında,	 terör	 örgütü	 PKK	 konusuna	
da değinerek “Türkiye ve Türk ordusu tabii ki hâlâ 
PKK	tehdidine,	Irak’ın	kuzeyindeki	terör	tehdidine	
çok	fazla	odaklanmış	durumda.	Bence	PKK	tehdi-
di eninde sonunda çözülmesi gereken konulardan 
biri” dedi.

14 Ocak 2011
•	Tunus’ta	Devlet	Başkanı	Zeynel	Abidin	Bin	Ali,	23	

yıl sonra devrildi.

15 Ocak 2011
•	Demokrat	Parti’nin	yeni	Genel	Başkanı	Namık	Ke-

mal Zeybek oldu.

16 Ocak 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 yeni	 kurulan	
Irak	hükümetine	ilk	ziyaretini	gerçekleştirdi.

17 Ocak 2011
•	AK	Parti	ÖSYM’nin	yapısının	değişmesi	 için	yeni	

tasarı hazırladı.
•	Pakistan’da	7.3	şiddetinde	bir	deprem	meydana	gel-

di.
•	Devlet	 Bakanı	 Zafer	 Çağlayan,	 Dış	 Ticaret	 Müs-
teşarlığı	 (DTM)	 tarafından,	 üçer	 aylık	 dönemler	
halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 
(DTBA)	ilk	sonuçlarını,	düzenlediği	basın	toplan-
tısı ile açıkladı. Buna göre, Dış Ticaret Beklenti 
Anketi, bu yılın ilk çeyreğinde, 2010 yılının son 
çeyreğine göre 11,4 puan arttı. Geçen yılın son çey-
reğinde 113,3 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 
122,7’e yükseldi. Bakan Çağlayan, DTBA’nın firma-
ların ihracatına ve ithalatına yönelik sipariş, birim 
fiyat, pazar payı, hedef pazar bilgileri verdiğini ve 
sorunlara yönelik tespitler yapılmasını sağladığını 
belirterek “Adeta dış ticaretimizin erken uyarı siste-
mini kurduk” dedi.

19 Ocak 2011
•	Danıştay	 8.	 Dairesi,	 2010	 Akademik	 Personel	 ve	
Lisans	Üstü	Eğitim	Giriş	 Sınavı	 (ALES)	 sonbahar	
dönemi kılavuzundaki kılık kıyafetle ilgili düzenle-
melerin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

•	YÖK	Başkanı	Yusuf	Ziya	Özcan,	110	üniversitenin	
öğrenci konseyi başkanları ile YÖK’te bir toplantı 
gerçekleştirdi.

•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	Çankaya	Köşkü’nde	
81 ilin valisini kabulünde yaptığı konuşmada, va-
lilerin hükümetin temsilcisi olduğu, çok büyük 
sorumlulukları ve yetkileri bulunduğunu ifade 
ederek, “Bulunduğunuz yerlerde halkın mutluluğu, 
refahı ve güvenliğinden birinci derecede sorumlu 
olan valilerimizdir. Sizler sadece devletin gücü-
nü ve otoritesini değil, aynı zamanda şefkatini ve 
kucaklayıcılığını da gösteriyorsunuz. O bakımdan 
Türkiye’nin en ayrıcalıklı bürokratlarısınız. Sizden 
birinci beklentimiz; bütün vatandaşları hiçbir ayrı-
ma tabi tutmadan kucaklamanızdır, herkese adalet-
li davranmanızdır.” dedi.
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20 Ocak 2011
•	ABD’nin	yeni	Ankara	Büyükelçisi	Francis	J.	Ricci-

ardone Türkiye’ye geldi.

22 Ocak 2011
•	Toplu	Konut	İdaresi	(TOKİ)	Başkanı	Erdoğan	Bay-
raktar,	Venezuela	Devlet	Başkanı	Chavez’in,	“Ülke-
mizde konut yapın, petrol verelim” çağrısıyla ilgili 
olarak	Anadolu	Ajansına	(AA)	yaptığı	açıklamada,	
konut	 ihtiyacı	olan	Venezuela’ya	en	az	10,	 en	 faz-
la 100 Türk müteahhidi götürebileceklerini ve ilk 
etapta ülkede 100 bin konut yapabileceklerini söy-
ledi. Bayraktar, 2 milyon konuta ihtiyacı bulunan 
Venezuela’nın	“TOKİ’yi	buraya	bekliyoruz”	teklifi-
nin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Fa-
kat bu teklif için hükümetimizin karar vermesi ge-
rekiyor.	 Eğer	 biz	 talimatlandırılırsak	Venezuela’ya	
gidebiliriz, yasa bakımından herhangi bir engel 
yok” dedi.

23 Ocak 2011
•	TBMM’ye	sunulan	1111	Sayılı	Askerlik	Kanunu’nda	

değişiklik öngören tasarıya göre, Emniyet Genel 
Müdürlüğü	 merkez	 ve	 taşra	 teşkilatı	 kadroların-
da bulunan, Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup 
personel ile mezun olup göreve başlamak kaydıy-
la polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim 
görenler ve bu kurumların giriş sınavlarını kaza-
nanlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların 
askere celp ve sevk işlemleri ertelenecek. Tasarıya 
göre, emniyet teşkilatında on yıllık hizmet süresini 
tamamlayanlar askerlik hizmetini yapmış sayıla-
cak.

•	İsrail’in,	 2010’da	 yaşanan	Mavi	Marmara	 baskını-
nı soruşturması için oluşturduğu Turkel Komitesi 
baskınla	 ilgili	 raporunu	 açıkladı.	 Rapor’da	 Gazze	
ablukasının ve filo baskınının yasal olduğu vurgu-
landı.	 Raporu	 değerlendiren	 Başbakan	 Erdoğan,	
“Bu rapor sipariştir. Bizim için bir anlamı yok” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

24 Ocak 2011
•	İnsan	Hakları	İzleme	Örgütü	(HRW)	2011	Dünya	

raporunu açıkladı.

25 Ocak 2011
•	Mısır’da	Hüsnü	Mübarek	 rejimine	 karşı	 gösteriler	
başladı.	 Tahrir	 Meydanı	 başta	 olmak	 üzere	 ülke	
genelinde 18 gün süren olaylarda resmi rakamlara 
göre 846 kişi öldü.

26 Ocak 2011
•	Yargıtay	9.	Ceza	Dairesi,	Hizbullah	ana	davasında	

müebbet hapse mahkum edilen 16 sanığın cezasını 
onadı.

•	Birleşmiş	 Milletler	 Genel	 Sekreteri	 Ban	 Ki-Mun,	
KKTC	 Cumhurbaşkanı	 Derviş	 Eroğlu	 ve	 Güney	
Kıbrıs	Rum	Yönetimi	lideri	Dimitris	Hristofyas	ile	
Cenevre’de	bulunan	Birleşmiş	Milletler	merkezinde	
bir görüşme yaptı.

27 Ocak 2011
•	“Arap	 Baharı”	 isyanları	 Yemen’e	 sıçradı.	 Başkent	

Sana’da binlerce gösterici, Devlet Başkanı Ali Ab-
dullah Salih’in iktidarı bırakması için gösteri dü-
zenledi.

•	25.	Dünya	Üniversiteler	Kış	Oyunları	Erzurum’da	
başladı.

30 Ocak 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan	ile	ABD	Başkanı	

Barack Obama yaptıkları telefon görüşmesinde; 
Ortadoğu halklarının meşru ve doğal demokratik 
haklarının karşılanması gerektiği hususunda görüş 
birliğine vardı.

31 Ocak 2011
•	Yükseköğretim	 Kurulu	 (YÖK),	 Danıştay	 8.	
Dairesi’nin,	 2010	 Akademik	 Personel	 ve	 Lisans	
Üstü	Eğitim	Giriş	Sınavı	(ALES)	sonbahar	dönemi	
kılavuzundaki kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerin 
yürütmesini durdurma kararına itiraz etti.

o c a k  1 1
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Lübnan’da	eski	Başbakan	Refik	Hariri	suikastını	
soruşturmak	amacıyla	Birleşmiş	Milletler	des-
teğiyle	 kurulan	 Lübnan	 Özel	 Mahkemesi’nin	
yarattığı gerginlik sürüyor. Çarşamba günü 
muhalefetteki	 8	 Mart	 İttifakı’na	 mensup	 ba-
kanlar, kabinedeki görevlerinden istifa edip 
Lübnan	 hükümetinin	 düşmesine	 sebep	 oldu.	
Şii	 Hizbullah	 ve	 Emel	 Partileri	 ile	 Marunî	
Özgür	 Vatansever	 Hareketi’nin	 ön	 plana	 çık-
tığı koalisyon, Başbakan Saad Hariri’den Özel 
Mahkeme’yi	 tartışmak	 için	 18	 Aralık’tan	 beri	
toplanamayan kabineyi acilen toplamasını ve 
mahkemeden desteğini çekmesini talep edi-
yorlardı. Hariri’nin önünde iki tane seçenek 
vardı.	 Birincisi,	 Lübnan’da	 iç	 karışıklığı	 en-
gelleyecek ve Hariri hükümetinin yıkılmasını 
önleyecekti.	Bunun	 için	Hariri,	8	Mart’ın	çağ-
rısına mukabele edecek ve Suudi-Suriye girişi-
mini	destekleyip	Özel	Mahkeme’yi	 askıya	 ala-
caktı. İkinci seçenekte ise hükümet yıkılacak 
ve ülke siyasi kaosa sürüklenecekti. Bunun için 
de Hariri’nin ABD’yi hesaba katıp mahkeme 
sürecini desteklemeye devam etmesi gereki-

yordu. Hizbullah’ı baskı altında tutmak isteyen 
ABD,	 Özel	 Mahkeme’nin	 askıya	 alınmasını	
hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini vurgulayarak 
Suudi Arabistan- Suriye girişimini başarısız-
lığa uğrattı. Bunun üzerine Hariri, mahkeme 
Hizbullah’ı suçlasa bile Hizbullah’a sahip çıka-
cağını söylediyse de bu konuda tavizsiz bir ta-
vır takınan ABD’yi karşısına almak istemedi ve 
başbakanlığı kaybetmek pahasına ikinci seçe-
neği kabul etmek durumunda kaldı. Hariri bu 
tercihiyle aslında üzerindeki iki tane külfetten 
en azından şimdilik kurtulmuş oldu. Öncelikle 
babasının öldürülmesini araştıran komisyonu 
rafa kaldırmayarak özellikle ABD’nin “adaletin 
üstünü örtme” eleştirisinden kurtulmuş oldu. 
Diğer yandan ise Hizbullah yetkililerinin tu-
tuklanmasıyla sonuçlanabilecek bir mahkeme 
sürecindeki sorumluluğunu hafifletmiş oldu. 
Bir diğer deyişle Hariri, mahkemeyi rafa kaldır-
mayarak Hizbullah’la arasını açtıysa da mahke-
menin kararlarını uygulayacak Başbakan ol-
maktan vazgeçerek Hizbullah’la direk çatışma 
ihtimalini de azaltmış oldu.

SETA		YORUM

Yine Yeni Yeniden: Lübnan’da 
Kriz 
Hariri, mahkemeyi rafa kaldırmayarak Hizbullah’la arasını açtıysa da mahkemenin 
kararlarını uygulayacak Başbakan olmaktan vazgeçerek Hizbullah’la direk çatışma 
ihtimalini de azaltmış oldu.

UFUK ULUTAŞ

lübnan’da kriz
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lübnan’da kriz

12 OCAK 2011 -  14 Şubat 2005’te Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri’ye düzenlenen 
suikasta ilişkin 2007’de kurulan Lübnan Özel Mahkemesi’nin yürüttüğü soruşturma, Hizbul-
lah liderliğindeki 8 Mart Grubu ve Saad Hariri liderliğindeki 14 Mart Grubu arasındaki anlaş-
mazlığı artırdı. Gerginliğin tırmanması nedeniyle 30 bakandan oluşan kabinedeki Hizbullah ve 
Hizbullah’ı destekleyen 11 bakanın istifa etmesiyle 12 Ocak’ta Saad Hariri hükümeti düştü. 
Ülkedeki dini gruplara göre şekillenen siyasi yapısı nedeniyle hükümet kurmanın zor olduğu 
Lübnan’da, Necip Mikati’nin Hizbullah’ın desteğini alarak Temmuz ayında hükümet kurmasına 
kadar siyasi boşluk yaşandı. Türkiye bu süreçte tüm taraflara eşit mesafede durup arabulucu rol 
oynayarak Lübnan’daki istikrarı destekleyici bir tutum sergiledi.

A
A
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Bundan sonra ne olacak?
Hükümetin	 dağılması	 Lübnan’da	 aylar	 süre-
bilecek bir hükümetsizliğin başlangıcı olacak. 
Cumhurbaşkanı	Mişel	Süleyman	parlamentoda	
görüşmeler yapacak ve hükümet kurmaya en 
yakın koalisyona hükümeti kurma yetkisini ve-
recek.	Hariri	ve	Lübnan	Ordusu’nun	lideri	Sa-
mir	Geagea’nın	başını	 çektiği	14	Mart	 İttifakı,	
Hariri aksini istemedikçe Hariri’yi tekrar aday 
gösterecek;	8	Mart	İttifakı	ise	İsrail’e	direniş	ile	
ön plana çıkmış bir ismi aday göstermeyi plan-
lamakta. Hariri 2009’da hükümeti kurduğunda 
61	milletvekiline	 sahip	14	Mart	 İttifakı,	Dürzî	
Velid	 Canpolat	 liderliğindeki	 10	 milletvekilli	
İttihatçı	Sosyalist	Parti’nin	(İSP)	desteğiyle	128	
sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip ol-
muş ve hükümeti kurabilmişti. Fakat yaşanan 
mahkeme	krizi	sürecinde	Canpolat’ın	Hariri’yi	
dış güçlerin etkisinde kalmakla eleştirmesi ve 
hükümetin dağılmasının sorumluluğunu da 
Hariri’ye	 yüklemesi,	 İSP’nin	 bu	 sefer	 8	 Mart	
İttifakı’nı destekleyebileceğinin sinyallerini ver-
mekte. Bu durumda ise Hizbullah’ın başını çek-
tiği	 8	Mart	 İttifakı	 çoğunluğa	 sahip	 olacak	 ve	
adaylarını başbakan olarak seçtirebilecek. Yine 
de Hizbullah’ın işi kâğıt üstünde göründüğün-
den daha zor olacak. Zira Doha Anlaşması’yla 
belirlendiği gibi 30 bakanlığın 11’inin muha-
lefet partilerine verilmesi gerekmekte. Bu da 
Hariri’siz ve muhalefetle mutabakata varılma-
dan bir kabinenin kurulmasını zorlaştırmakta. 

Ayrıca, yine muhalefetin sahip olduğu bu 11 ba-
kanlık	muhalefete	8	Mart	İttifakı’nın	daha	yeni	
başvurduğu gibi kabineden çekilerek hükü-
meti yıkma kozunu da vermekte. An itibariyle 
Hariri’nin	Lübnan	Özel	Mahkemesi	konusunda	
geri adım atması ve bir mutabakatla bağımsız, 
yeni bir mahkemenin kurulması dışında devam 
ettirilebilir bir çözüm görünmemekte. 

Bu süreçte Türkiye, yüksek düzeyli stratejik 
işbirliği	 içinde	 olduğu	 Lübnan’a	 azami	 destek	
verecektir. Suudi-Suriye girişiminin başarı-
sızlığa uğramasıyla birlikte Türkiye’ye özel bir 
önem atfedilecektir. Çatışmanın tüm tarafla-
rıyla	konuşabilme	özelliği	 ve	Lübnan	halkının	
Türkiye’ye olan itimadı, Türkiye’yi bu süreçte 
Lübnan	 meselesinde	 fazlasıyla	 görünür	 kıla-
caktır. Hariri’nin sürpriz Ankara ziyareti de 
bu	yolda	atılmış	önemli	bir	adımdır.	Lübnan’ın	
fazlasıyla	alışık	olduğu	bu	siyasi	kaos	8	Mart	ve	
14	Mart	İttifaklarından	birisi	taviz	verene	kadar	
devam	edecek	ve	Lübnan	bağlamında	bu	aylar	
boyunca sürebilecektir. Bu süreçte muhtemelen 
taviz	verecek	taraf	ise	14	Mart	İttifakı	olacaktır.	
Hariri aylar sonra vermek zorunda kalacağı bir 
tavizi	 şimdi	 verip	 Lübnan’daki	 siyasi	 kaostan	
medet uman bölgesel aktörlere fırsat verme-
meli. Zira, Hizbullah’ın İsrail’in her tarafını vu-
racak binlerce füzeyi temin ettiği haberlerinin 
gazetelerde sıklıkla yer bulduğu şu günlerde 
ortaya çıkacak siyasi kaos, Sünni-Şii çatışması 
ve	Hizbullah’ın	hedefe	konulması	Lübnan’a	yeni	
bir saldırının zeminini hazırlayacaktır 
Sabah, 15 Ocak 2011

“ Çatışmanın tüm taraflarıyla ko-
nuşabilme özelliği ve Lübnan halkının 
Türkiye’ye olan itimadı, Türkiye’yi bu 
süreçte Lübnan meselesinde fazlasıy-
la görünür kılacaktır.
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Turkey’s mediation efforts in the most recent 
political	crisis	in	Lebanon	in	January	2011	are	
driven by the assessment that a possible conflict 
would directly threaten Turkey’s interests. Tur-
key’s government believes it has a true stake in 
the resolution of the crisis since Turkey signed 
a series of free trade and strategic coordination 
agreements	with	Lebanon	 in	November	2010.	
Intent	 on	 establishing	 stability	 in	 the	 region,	
Turkey consistently supports policies, such as 
visa liberation, free trade, and strategic cooper-
ation councils, as a way to establish and main-
tain peace and stability in its neighborhood.
Turkish	Prime	Minister	Erdogan	expressed	his	
discontent	with	 the	 Israeli	 violations	 of	 Leba-
nese	 air	 space	 and	waters	 as	 early	 as	 January	
2010. Such criticism derives partly from Tur-
key’s	pledge	(made	after	the	Mavi	Marmara	in-
cident)	 to	 discredit	 in	 all	 international	 arenas	
what	Turkey	views	as	Israel’s	harmful	policies.	
Given	 Turkey’s	 persistent	 critique	 of	 Israeli	
policies since the infamous Davos crisis, this 
should come as no surprise. However, this was 
also	 aimed	 at	 affirming	 Lebanon’s	 sovereignty	

while opposing policies detrimental to regional 
stability.
When	Erdogan	paid	a	two-day	visit	to	Lebanon	
in	November	2010,	he	signed	a	series	of	bilat-
eral agreements to establish a free-trade zone 
and a high-level strategic cooperation council 
— similar to those already in place with Greece 
and Syria. During his visit, Erdogan said that 
Turkey did not want political instability, which 
would result from the international tribunal’s 
report on the Hariri assassination. When the 
Lebanese	government	collapsed	 in	early	 Janu-
ary 2011, Turkey was one of the first countries 
to get involved especially because political in-
stability	and	possible	conflict	in	Lebanon	could	
jeopardize a future free-trade region between 
Turkey,	Syria,	Jordan,	and	Lebanon	and	deepen	
cooperation	with	Lebanon.
Turkey’s regional activism has received interna-
tional criticism, however. Analysts often ignore 
the level of domestic support Turkish foreign 
policy receives.	 It	 used	 to	 be	 that	 Turkey	 es-
tablished its foreign policy independent of and 

SETA		YORUM

What is Turkey’s Stake in 
Lebanon? 
Turkey’s government believes it has a true stake in the resolution of the crisis since 
Turkey signed a series of free trade and strategic coordination agreements with 
Lebanon in November 2010.

KADIR ÜSTÜN
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often against its own public opinion but that is 
no longer the case. Since 2003, when the Turk-
ish parliament opposed the passage of Ameri-
can	troops	through	Turkey	to	facilitate	the	US	
invasion	of	Iraq,	public	opinion	in	Turkey	has	
been instrumental in determining foreign pol-
icy. Turkish public opinion has been sensitive 
to	Middle	Eastern	affairs	especially	because	of	
the	Iraq	wars’	impact	on	Turkey’s	security	and	
economic outlook. There are segments of the 
Turkish foreign policy establishment, which 
still have reservations about Turkey’s increased 
international profile. However, when Turkey’s 
security interests are concerned, there is a high 
degree of support. A recent opinion poll shows 
that	Turks	identify	the	Mavi	Marmara	incident	
as the second most important event of 2010 af-
ter the September 2010 referendum. The same 
poll finds that Davutoglu is the “most liked 
minister” in the cabinet. Turkey’s mediation ef-
forts	 in	the	Lebanese	political	crisis	should	be	
seen in this light.

Turkish foreign policy is broadly supported 
not only by the Turkish public but also by the 
powerful institutions such as the Turkish mili-
tary. This is clear from Turkey’s policy change 
towards	 the	 Kurdistan	 Regional	 Government	
(KRG)	in	Iraq	over	the	last	two	years	as	well	as	
the	row	with	Israel	over	the	Mavi	Marmara	in-
cident. This was arguably one of the most diffi-
cult	decisions	for	the	Turkish	army	as	KRG	was	
seen hostile to Turkish interests for a long time. 
Turkish army dropped its purely security ori-
ented	“hard	power”	approach	to	northern	Iraq	
and is supporting Turkish government’s initia-
tives	to	engage	the	KRG.
At	 the	 beginning	 of	 the	 Lebanese	 mediation	
efforts, there were calls for an international 
meeting to solve the crisis and Erdogan ac-
cepted	 French	 President	 Sarkozy’s	 call	 for	 an	
international	 meeting	 on	 Lebanon.	 However,	
the	newly	appointed	 Iranian	Foreign	Minister	
Ali Akbar Salehi urged a solution “from within 

“ To maintain its image of an 
“honest broker” that can talk to all 
parties in the region, Turkey speaks to 
political actors such as Hamas in Pales-
tine and Hezbollah in Lebanon.

the region.” Davutoglu emphasized that since 
all parties in the region would be affected by 
the crisis, all interested parties including Hez-
bollah	and	Iran	should	be	involved	in	the	meet-
ings. Turkey’s view is that whomever could con-
tribute to the resolution of the crisis should be 
included.	The	Iranian	administration,	however,	
was intent on keeping its influence over the po-
litical	process	in	Lebanon	and	saw	“foreign	ac-
tors”	as	detrimental	to	its	interests.	While	Iran	
seems particularly interested in maintaining 
its	influence	over	Lebanon	through	Hezbollah,	
Turkey is not invested in one particular group’s 
success,	but	in	Lebanon’s	stability	as	a	whole.
To maintain its image of an “honest broker” 
that can talk to all parties in the region, Tur-
key speaks to political actors such as Hamas in 
Palestine	 and	Hezbollah	 in	 Lebanon.	 Turkish	
shuttle	diplomacy	 in	Lebanon	 included	meet-
ings	with	the	Hezbollah	leader,	Nasrallah.	Da-
vutoglu said, “As a political party and a group 
with	very	strong	support	within	Lebanese	soci-
ety, Hezbollah is one of the most essential ele-
ments of this process.”
Conventional	wisdom	 in	Turkish	 foreign	pol-
icy was that the country would steer clear of 
the	 “messiness”	 of	Middle	 Eastern	 affairs	 and	
follow	 the	 US	 and	 EU	 lines	 on	 most	 foreign	
policy	 issues	 in	 the	Middle	 East.	 Turkey	 had	
little	to	no	involvement	in	Lebanon	prior	to	the	
onset of its economic growth starting in 2002. 
As Turkish economy grew in the early 2000s, 
Turkey sought stronger relations through free 
trade	 agreements	 with	 the	 Middle	 East	 and	
beyond.	Prevalence	of	 economic	 interests	 and	
lack	of	long	established	close	ties	with	Lebanese	
groups means that Turkey is not partisan in 
its	approach	to	Lebanon,	allowing	it	to	engage	
with all political actors.
Turkey’s heightened level of involvement may 
impact	 Iran’s	 influence	 in	 Lebanon	 as	 Turkey	
can provide the country with “another option.” 
This does not mean that Turkey is trying to re-
place	Iran	but	that	Turkey	can	become	a	serious,	
stable, reliable partner with international accep-
tance and legitimacy. Such legitimacy might be 
beneficial to Hezbollah, as the image of being an 
Iranian	 “extension”	may	not	 serve	 them	 in	 the	
long	 run.	Unlike	other	 regional	powers,	which	
play one faction against another, Turkey stands 
alone in its neutrality and has the best chance to 
contribute	to	Lebanon’s	fragile	stability.
www.insideIRAN.org, 31 Ocak 2011
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Lübnan’da	hükümet	krizi	çıktığından	bu	yana,	
bazı analistlerin önce Türkiye’ye rol biçmesi, 
daha sonra da kendi biçtikleri rol üzerinden 
Türkiye’yi mağlup ilan etmesi sıkça karşılaş-
tığımız bir durum haline geldi. Bu noktada 
Türkiye’nin	 Lübnan’da	 ne	 yapmaya	 çalıştığını	
ortaya	 koymak	 çok	 önemli.	 Lübnan’da	 hükü-
met	krizi	henüz	bitmediyse	de	Cumhurbaşkanı	
Mişel	Süleyman’ın	Hizbullah’ın	başını	çektiği	8	
Mart	İttifakı’nın	adayı	Necip	Mikati’ye	yeni	ka-
bineyi kurma görevini vermesi bütün dikkatleri 
Hizbullah’ın, dolayısıyla İran’ın, ülkede artışı 
önlenemeyen	 gücüne	 çekti.	 Lübnan’da	 hemen	
hemen her grubun arkasını yasladığı bir dış gü-
cün olması, iç dengelerdeki değişimler üzerin-
den dış güçlerin ülkedeki nüfuzları hakkında 
kıyaslamalar yapmaya neden olmaktadır. Buna 
göre şu anki tabloyu değerlendirdiğimizde, 
Hariri’nin üstün gelmesi halinde bu, İran’ın ve 
Suriye’nin zararına Batı’nın ve başta Suudi Ara-
bistan olmak üzere bölgesel müttefiklerin üstün 
geldiği anlamına gelirken; Hizbullah’ın üstün-
lüğü ele geçirmesi ise Batı’ya karşı İran’ın ve 
kısmen Suriye’nin zaferine delalet etmektedir. 

Gerçekten de Amerika’nın ve müttefiklerinin 
Lübnan’da	hükümetin	düşmesini	engelleyeme-
mesi, Hariri’nin tekrar başbakanlığa gelmesini 
sağlayamaması	ve	Mikati’ye	başbakanlık	yolu-
nun açılması, Amerika’nın ve müttefiklerinin 
ülkedeki etkinliğinin İran tarafından sınırlan-
dırıldığını göstermektedir. 

Eski tarz analizler Türkiye’yi açıklayamıyor
Bu	ittifaklar	ve	güç	dengesi	analizleri,	Lübnan’da	
nüfuzu bulunan çoğu aktör için geçerli olsa da 
Türkiye’nin ülkedeki varlığını bu analizlere 
hapsetmek hem Türkiye’yi hem de bölgedeki 
değişim sürecini açıklayamamaktadır. Başta bir 
kısım Arap basını olmak üzere, bazı Batılı ana-
listler ve yerli kalemler tarafından kullanılan 
argümana göre Türkiye, yakın ilişki içerisinde 
bulunduğu Hariri’ye gözü kapalı destek çıkmış 
ve Hariri’nin yarışı kaybetmesiyle “yanlış ata 
oynayan”	ülke	durumuna	düşmüştür.	Irak	me-
selesinde de aynı argümanlarla Türkiye’ye yük-
lenen analistler, Türkiye’yi bölgede hâkim olan 
mezhepsel yaklaşımlarla anlamaya çalışmakta-

SETA		YORUM

Türkiye, Lübnan’da ‘Yanlış 
Ata’ mı Oynadı? 
Siyaseten Hariri’den bağımsız olan Mikati’nin, Türkiye gibi bölgede bağımsız dış po-
litikanın temsilcisi bir ülkeyle ilişkilerini daha da ileriye götürmeye çalışacağını ön-
görmek mümkündür.

UFUK ULUTAŞ
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dırlar. Türkiye’nin Hariri ile ilişkilerinin iyi ol-
duğu bir sır değildir. Fakat bu durumun bağnaz 
bir mezhep politikası ve kişisel ilişki üzerinden 
analiz edilmesi yanlıştır. İsrail’den köşe bucak 
saklanan	 Hizbullah	 lideri	 Hasan	 Nasrallah’ın	
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’yla görüşmesi ve 
Irak’taki	Şii	Sadr	gurubunun	Türkiye’de	meclis	
protokolü konusunda dersler alması gibi daha 
birçoklarını verebileceğimiz örneklerin, böl-
geye uluslararası güçlerin merceğinden bakan 
ve mezhep/etnisite bağlamı dışına çıkamayan 
analistler tarafından anlaşılması oldukça zor-
dur.	Aynı	anda	Hizbullah’ın	kanalı	Al-Manar’ın	
“Türkiye Hariri’nin başbakanlığını destekliyor” 
ve Suudi Arabistan destekli AsSharq AlAwsat 
gazetesinin “Türkiye Hizbullah’ın taleplerinin 
yerine getirilmesini teklif ediyor” haberlerini 
yapması	 Türkiye’nin	 Lübnan’daki	 duruşunun	
mezhep üstü, herkese eşit mesafeli, çözüme 
endeksli ve kelimenin tam manasıyla “arabulu-
cu” mahiyette olduğunu açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Zaten bu 

sebepten	 Türkiye,	 Lübnan’da	 Ermeniler	 dışın-
daki bütün aktörler nezdinde büyük krediye 
sahip bir ülkedir.

Türkiye Lübnan’da ne yapmaya çalışıyor?
Türkiye öncelikle ülkedeki krizin şiddete dö-
nüşmemesi telkinlerinde bulundu. Suudi-Su-
riye girişiminin hayata geçirilmesi adına tüm 
taraflarla	 görüştü.	Nihai	 amaç	 tüm	 fraksiyon-
ları kucaklayan bir mutabakat hükümetinin 
kurulmasını	 sağlamak	 ve	 Lübnan’da	 dış	 baskı	
ile değil halkın iradesiyle, demokratik yollar-
dan çözüme gidilmesine katkıda bulunmaktı. 
Meseleye	 bu	 yönüyle	 baktığımızda	 ortaya	 çı-
kan tablonun Türkiye’nin hem bölge hem de 
Lübnan	 politikalarıyla	 örtüşmekte	 olduğunu	
görüyoruz. Hariri’nin taraftarlarının gösteri-
lerinin	 kısa	 sürmesi,	 Nasrallah’ın	mutedil	 ko-
nuşması ve sokaktan imtina etmesi an itibariyle 
şiddetin ülkede kök salmadığını göstermekte. 
Mikati’nin	tüm	fraksiyonlara	kucak	açan	açık-
lamaları	 da	 Lübnan’da	 demokratik	 yollardan	
bir mutabakat hükümetinin kurulması ihtima-
lini	güçlendiriyor.	Bu	da	Lübnan’a	ihtiyacı	olan	
istikrarı en azından bir süreliğine verecektir. 
Ayrıca	Lübnan’daki	son	siyasi	tablo,	Türkiye’nin	
ülkeyle ilişkilerini daha da güçlendirebileceği-
ni	göstermektedir.	Şöyle	ki;	Mikati	gibi	alenen	
Hizbullah’ın değil tüm ülkenin başbakanı ola-
cağını açıklayan ve ulusal birlik hükümetinde 

tüm aktörlere rol vermeye çalışacağını söy-
leyen bir başbakan için bölgedeki doğal 
ortak Suudi Arabistan veya İran değil, 
Türkiye’dir. Siyaseten Hariri’den daha 
bağımsız	olan	Mikati,	Lübnan’da	etkili	
tüm ülkelerle ilişkilerini iyi tutacaktır, 
ama Türkiye gibi bölgede bağımsız dış 
politikanın temsilcisi bir ülkeyle ilişki-
lerini daha da ileriye götürmeye çalı-
şacağını öngörmek de mümkündür. 
Ortadoğu’daki ittifakların birbirlerine 
karşı giriştikleri güç savaşlarını Türki-
ye yakından takip etmektedir. Fakat, 
Türkiye’nin bölgedeki en büyük far-
kı, istikrar ve entegrasyon olmayan 
bir bölgede tüm bölge ülkelerinin 
kaybettiğine inanmasıdır. Bu sebeple 
Ortadoğu’ya bir at yarışı sığlığında 
yaklaşmayan Türkiye, istikrarın ka-
zandığı her senaryonun galibidir.
Sabah, 29 Ocak 2011

“ Ortadoğu’daki ittifakların bir-
birlerine karşı giriştikleri güç savaşları-
nı Türkiye yakından takip etmektedir. 
Fakat, Türkiye’nin bölgedeki en büyük 
farkı, istikrar ve entegrasyon olmayan 
bir bölgede tüm bölge ülkelerinin kay-
bettiğine inanmasıdır.
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Zeynel Abidin bin Ali ismini 24 yıl önce ilk kez 
duyduğumda bilgi yarışmasına hazırlanan bir 
öğrenci olarak mutsuz olmuş, Atatürk hayranı 
Habip Burgiba ile birlikte çalışılacak konular 
listesine eklemiştim. O günden sonra bu isim 
fazla	karşıma	çıkmadı.	Takip	eden	yıllarda	Ra-
şit Gannuşi adını daha fazla duymuş, Tunus’un 
sokaklarda da devam eden başörtüsü yasağını, 
devlet memurlarına uygulanan oruç yasağı-
nı işitir olmuştum. 28 Şubat sonrasında ise, 
Türkiye’de devam eden başörtüsü yasağının so-
kaklara inip inmeyeceği tedirginliğiydi Tunus’u 
önemli kılan. Son yılların favori tatil beldesi ha-
line gelen Tunus ise benim hafızamda yer alan 
konulardan biri hiç olmadı. Şimdi ise artık or-
tak küresel hafızada devrim yapmış bir Tunus 
var. Tüm siyasi aktörler, bu hareketlenmeden 
kendisine pay çıkarmaya çalışıyor.

Tarihsizleştirilen Tunus
Tunus’ta Bin Ali’nin gitmesi ile birlikte tüm 
medya bir anda devrim analizleri ile doldu. 
Adeta tüm siyasi gözlemciler, analistler, gazete-
ciler, akademisyenler, ya da Facebook tabiriyle 
söylersek “yolu Tunus’tan geçmiş olanlar” bir 
anda devrim analizcileri haline geldiler (İlginç 
bir	not:	Neocon	Daniel	Pipes	konuyla	ilgili	ya-
zısının altına “1970’te Tunus’ta yaşadı” notunu 
eklettirmeyi	unutmamış).	 	Elbette	dünyaya	bir	
konuda uzman olma şartını, o ülkede turist, 
garson, barış gönüllüsü vs. de olsa bir süre kal-
ma ya da o ülkeden bir arkadaşı olmanın yet-
tiği anlayışını yerleştiren Washington’ın bunda 
büyük vebali var. İşte bu Tunus uzmanları bir 
anda Tunus örneğinden yola çıkılarak devrimin 
şartları, sürekliliği, ihracı, yerelliği ve evren-
selliği konularını tartışır hale geldi. Bu sayede 

SETA		YORUM

Renksiz Kokusuz Halk 
Devrimi: Bir Tunus Hikâyesi 
Cumhuriyet Türkiyesi’ni hedefleyip, 28 Şubat’ın hayal ettiği otoriter bir ülke yarat-
mayı başaran Zeynel Abidin bizim ulusalcıların en büyük kahramanı olmalıydı. Arap 
olması Türk Baasçıların ulusal duygularını rencide etmesinden mi, düşene dost ol-
mak ulusalcılığa yakışmadığından mı bilinmez, tersi oluverdi. 

NUH YILMAZ

tunus’ta ilk kıvılcım

14 OCAK 2011 -  17 Aralık 2010’da üniversite mezunu bir seyyar satıcı olan Muhammed 
Buazizi’nin kendini yakmasıyla Tunus’ta hayat pahalılığı ve işsizliğe karşı ayaklanmanın fitili 
ateşlendi ve halk sokağa döküldü. Halkın talebi 23 yıldır iktidarda olan Zeynel Abidin bin Ali’nin 
yönetimi bırakmasıydı. Zeynel Abidin ayaklanmanın bütün Tunus’ta yayılması üzerine 14 Ocak 
2011’de iktidarını bırakarak Suudi Arabistan’a kaçtı. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 72’si 
cezaevinde olmak üzere 219 kişi öldü ve 510 kişi de yaralandı. Tunus’taki halk isyanı domino 
etkisi yapar mı sorusu tartışılmaya başlamışken 25 Ocak’ta Mısır’da da halk ayaklanması başla-
dı. Tunus’u Mısır’ın takip etmesi bölgede değişim rüzgârlarının sert eseceğinin emaresi kabul 
edildi.
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Troçki de Frida filminden beri ilk defa bu kadar 
popüler oldu. Tartışmaların en trajik yönü ise 
dünyanın Ortadoğusu’nda -her ne kadar bizim 
için mağrip de olsa- halk devriminin bile şip-
şak	bir	konu	olarak	ele	alınması.	Ne	olabilir	ki	
Tunus’ta? Olsa olsa bir kaç öfkeli Arap genç -ki 
Arap gençler tanım itibariyle öfkelidir!-, artık 
yaşlanmış bir diktatörü devirir işte! Devrimin 
ihracını tartışanlar Tunus’taki siyasi dengeleri, 
sosyal şartları, aylar süren protestoları, ülkenin 
bir tarihi olabileceğini akıllarına bile getirme-
diler. Sömürge döneminde tarihsizleştirilen, 
sömürge sonrası dönemde hafızasızlaştırılan 
Tunus, böylece yeniden tarihsizleştiriliyordu. 

Renk mi koku mu?
Basitlik ve kötüsünden oryantalist Tunus ana-
lizleri elbette haddini bilmeyecek ve bu basitlik 
sınırında	 durmayacaktı.	 Nitekim	 bir	 sonraki	
aşama Tunus’un devrimine isim bulma tartış-
masıydı. Tunus’ta olanları Bush Yönetimi’nin 
biraz hormonlu, biraz ittirmeli, renkli kokulu 
devrimlerine benzetme yarışı başladı bir anda. 
Herhalde	Mağrip’in	rengi	biraz	fazla	kara	kaç-
mış olacak ki “yasemin devrimi” öne çıkar gibi 
oldu.	Renk-koku	ikilemi	sadece	düşünce	kısır-
lığını anlatmıyordu. Daha acısı, Tunus halkına, 
Tunus’un siyasi aktörlerine öznelik vermemek 
için direnen zihin kodları, “baldırı çıplak öf-
keli Arap gençlerin” devrim yapamayacağına, 
Mağrip’ten	kendi	başına	devrim	çıkamayacağı-
na o kadar ikna olmuşlar ki farkında olmadan, 
bunun kredisini Tunus’a vermek istemediler. 
Başka bir aktör olmalıydı bu devrime renk ya 
da koku veren. Yoksa Tunus kokmaz ki! Hani 
koksa da güzel kokmaz! Ya da koksa da devrim 
kokusu değil olsa olsa ter kokusu falan gelirdi. 
Bu nedenle renk-koku kavgası, Tunus’ta olan-
lara isim verme kavgası, biraz da postkolonyal 
toplumların öznelik talebi kavgasıydı. Burnuna 
yasemin kokusu gelenler maalesef bu kavgada 
sömürgeci toplumların tarafında kaldılar.
Twitter mı desem Wikileaks mi?
Basitlik duvarı maalesef bu konuda da aşıldı. 
Renkli	 kokulu	 devrim	 fantezilerinden	 daha	

da kötüsü bu sefer Twitter devrimi efsanesi ile 
yaşandı.  Daha önce defalarca tüketilen bu tar-
tışma tüm hızıyla kasıp kavurdu sanal âlemi. 
Tunus halkına vermedikleri siyasi özne olma 
hakkını	 Twitter’dan	 sakınmayan	 analizciler(!),	
yarı cahiller, turfa akademisyenler gönüllerin-
ce kutladılar Twitter’ı. Ama bu sefer Twitter da 
rakipsiz değildi: Twitter’ın karşısına alternatif 
olarak Facebook yerine Wikileaks çıkarıldı. 
Tunuslulara kredi vermemeye yeminli bu gü-
ruh, aynı krediyi internet sitelerine, bilgisayar 
programlarına vermekten bir an olsun çekin-
medi. Bu da aslında oryantalizm sorununun 
öyle basitçe dağılmadığını, sadece Batı ile sınırlı 
kalmadığını, çoğu zaman bir dip akıntısı olarak 
küresel hafızayı nasıl da etkilediğini göstermesi 
açısından önemli bir andı.

Erken oldu erken!
Tüm bunlar olup biterken herkesin sürekli bak-
tığı adreslerden biri Washington’dı. Bush’un 
iki işgallik “Özgürlük Gündemi”ni zor bela 
atlatan bölge halk ve yönetimleri, bir süredir 
Obama’nın bu konudaki tavrını anlamaya ça-
lışıyordu. Ancak anlaşılamayan şeylerden biri 
şuydu: Washington’da bir konunun gündeme 
gelmesi için ya Beyaz Saray’ın bu konuyu gün-
demine alması -ki alırsa genelde bu bilinir- ya 
güçlü bir çıkar grubu ya da lobinin bu işi sa-
hiplenmesi, ya da konunun artık Washington 
için artık dayanılmaz maliyet üretmesi gerekir. 
Sair renkli, kokulu devrimlere bakarsak bura-
larda farklı grupların parmak izini görebiliriz: 
Rus	 düşmanları,	 petrol	 lobisi,	 İsrail	 Lobisi,	
Küba	Lobisi	vs.	Ancak	Tunus	bu	açıdan	dikkat	
çekmeyen, olaylara rağmen “istikrarlı,” İsrail’e 
dost, bazen işbirliği yapmayan ama İslamcıla-
rı yönetimden uzak tutmak gibi önemli bir işi 
de yapan “çalışılabilir” bir ülkeydi. Bu nedenle 
olanlarda ABD’nin parmak izini aramak abar-
tılı bir yorum olur. Washington Tunus’ta olan-
ları	 kontrol	 altına	 almak,	 protestoların	 Mısır	
gibi ülkelere yayılmasını önlemek için harekete 
geçti. Ancak bu nokta da dikkatle izlenmeyi as-
lında hak ediyor. Zira Obama’nın önümüzdeki 
dönemde Tunus’taki gibi değişimleri destekle-
yecek bir noktaya evrilmesi kuvvetle muhtemel. 
Ancak şu an itibariyle ABD Tunus’ta olanlara 
biraz hazırlıksız yakalandı. Hatta karikatürize 
etmek gerekirse Washington sokaklarında Alis 
Harikalar Diyarı’ndaki beyaz tavşan gibi telaş-
la koşuştururken, kendi kendine “Erken oldu! 
Erken oldu!” diye konuşan uzman enflasyonu 
var diyebiliriz. 

“ İsrail’e dost bir ülkenin lide-
rinin, diktatör de olsa, yönetimden 
uzaklaştırılması neoconların biraz 
keyfini kaçırdı.
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tersi	oluverdi	bir	anda.	Ulusalcılığın	hayallerini	
gerçekleştiren Zeynel Abidin’e bir anda düşman 
oluverdi bizim ulusalcılar. Hatta daha da ileri 
gidip “Bizde neden halk devrimi olmuyor” diye 
hayıflanıp, feryat figan edenleri oldu. Bunun 
nedeni yıllarca devrimcilik adına darbecilik 
yapanların dil sürçmesi de olabilir. Zira bu so-
runun	 cevabı	 son	 derece	 basitti:	 Ulusalcıların	
sevmediği, şikâyet ettiği halk da ulusalcıları 
sevmiyordu.	 Ulusalcıların	 paylaştığı	 konum,	
halkın yanı değil, Zeynel Abidin’in pozisyo-
nuydu. Böylece Tunus’ta yaşananlar ulusalcılar 
açısından “halksız halk devrimi” hayalinin adı 
oldu.
Tunus tartışması küresel hafızanın benim pay-
laştığım kısmında böyle kayda geçti. Ha bir de 
son	dakika	var	eklenmesi	gereken:	Medyamızın	
güzide isimlerinin hijyenik devrim heyeca-
nı. Gençliğinde devrimcilik yapamamış olma 
ezikliği	de	diyebiliriz	belki.	Masumane	olduğu	
kadar naif, cahilane olduğu kadar çıkarcı bir 
yaklaşımla, Zeynel Abidin’in kaçtığı ülkeye, 
asayiş berkemal olduktan sonra gitme hasretiy-
le “Şimdi Tunus’ta olmak vardı!” diye iç geçiren 
bu sanal alem kahramanlarının, küresel hafıza-
nın	Hollywood	civarlarındaki	Matriks	kasaba-
sında yaşadığını da öğrenmiş olduk.
Star, 24 Ocak 2011

Genç Neoconlar rahatsız!
Bu	süreçte	en	fazla	kafası	karışanlar	ise	Neocon-
lar.	Bir	kaç	farklı	açıdan	tereddüde	düştü	Neo-
conlar, özellikle de genç kuşak yavru şahinler. 
Her ne kadar FKÖ’ye zamanında kucak açmışsa 
da, Tunus İsrail’e gerektiğinde ülkede Filistinli-
lere operasyon yapma hakkını da tanımıştı. O 
nedenle İsrail’e dost bir ülkenin liderinin, dik-
tatör de olsa, yönetimden uzaklaştırılması biraz 
keyfini	kaçırdı	neoconların.	Ne	de	olsa	dönem	
İsrail’e dost lider bulma sıkıntısı dönemi. İkinci 
problem neoconların klasik sorunu: “Yüzmeni 
istiyorum ama ıslanmanı istemiyorum para-
doksu.” Bir başka deyişle “Özgürlük isteriz,
bunun için savaşırız da ama bizim istediğimi-
zi seçmeniz şartıyla” durumu. ABD’yi, bölgeye 
özgürlük getirmek adına iki savaşa sokan, an-
cak özgür seçimlerde İslamcıların iktidara gel-
mesi üzerine “özgürlük gündemi”nden vazge-
çen	depresif	Neocon	hali.	Neoconlar	Tunus’ta	
demokratik seçim ihtimalini heyecanla karşıla-
salar da, sandıktan İslamcı bir yönetim çıkma-
sındansa Bin Ali’yi tercih etme noktasındalar. 
Bu nedenle de şu anda sürekli Tunus üzerinden 
İslamofobi pompalamakla meşguller. Bir yan-
dan özgürlük gündemi ile genç yetenek kazan-
maya çalışırken, böylesi bir tutarsızlıkla hareket 
edilmesi	 ise	 genç	Neoconların	 ilkeci	 zihninde	
zaman zaman huzursuzluk yaratabiliyor. Kısa-
cası	genç	Neoconlar	rahatsız!		

Bir ulusalcı ütopya...
Neocon	paradoksun	benzerini	 bizim	ulusalcı-
ların yaşıyor olması herhalde kimseye şaşırtıcı 
gelmemiştir.	Ne	de	olsa	ulusalcıların	Neocon-
larla dirsek teması, daha doğrusu koalisyonu 
artık	sıradan	bir	bilgi	haline	geldi.	Genç	Neo-
conlar rahatsız olur da, bizim ulusalcılar durur 
mu? Biraz bilmediklerinden, biraz da hinlikten, 
ulusalcılar	Tunus’ta	olanları	 tamamen	Neocon	
reflekslerle algılayıp, sundular. Yıllarca otoriter 
Batılılaşmayı yaşam tarzı pazarlamasıyla mo-
dernleşme diye Batı’ya satarak, ithal ikameci 
entelektüellik oyunu oynayan Zeynel Abidin’i 
aslında	 en	 iyi	 ulusalcılar	 anlar.	 Cumhuriyet	
Türkiye’sini hedefleyip, 28 Şubat’ın hayal ettiği 
otoriter bir ülke yaratmayı başaran Zeynel Abi-
din ulusalcıların en büyük kahramanı olmalıy-
dı normalde. Zeynel Abidin’in Arap olmasının 
Türk Baasçılığı’nın ulusal duygularını rencide 
etmesinden mi, yoksa düşene dost olmak ulu-
salcılığa yakışmadığından mı bilinmez, tam 
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Körfez ya da Soğuk Savaş sonrası Amerikan 
marifetiyle sürdürülen de facto küresel siyasi ve 
iktisadi düzenin emniyet mekanizması oldukça 
basitti: Aktörler cari pozisyonlarını koruyacak-
lar. Gerek ekonomi politik olarak gerekse de 
siyasi olarak bu kehanetin gerçekleşmeyeceği 
herkesin malumuydu. Ama 1990-2001 arasını, 
küresel	 siyasi	 boşlukla	 başka	bir	 deyişle	 (neo)	
liberal küresel düzen arayışlarının ve globali-
zasyonun sonuçlarını tecrübe ederek geçirdik. 
Sistem karşıtı cılız sesler yükselse de, hâkim 
kanaat “tarihin sonu” eğiliminden çok uzakta 
değildi. İnsanlık tarihi karşısında kıymet-i har-
biyesi olmayan bu halden oldukça sinematog-
rafik bir kâbusla önce ABD, ardından da dünya 
uyanıverdi.
11 Eylül 2001 saldırıları küresel siyasi ve iktisa-
di tartışmaların bir anda eksen değiştirmesine 
sebep oldu. Yaşlı yeryüzünde, küresel bir düzen 
olmadığı, hatta kurulmasının da oldukça sancı-
lı	olacağı	gerçeği	bir	kez	daha	ortaya	çıktı.	Cari	
düzenin, 1945’te Amerika önderliğinde ve göl-
gesinde bir grup Kuzeyli tarafından kurulması-

nın maliyetinin, dünyanın geri kalan düzenleri 
ve aktörleri tarafından daha ne kadar taşınabi-
leceği en meşru soru haline geldi.
11 Eylül saldırıları olduğunda, cari düzenin 
yürümeyeceğini en fazla hisseden, uydu yöne-
timler oldu. ABD ise kendisini oldukça ilginç 
bir tenakuzun içerisine soktu. Bir yandan uydu 
yönetimler ve suni bölgesel düzenlerin sürme-
sinin, devam eden Amerikan küresel sistemi 
için vazgeçilmez olduğunu biliyordu; öte yan-
dan Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya yeni bir dü-
zen tartışmasını başlattı. 

Ortadoğu’nun kaderini kim belirleyecek? 
Irak	 işgaliyle	beraber,	önceleri	Yeni	Amerikan	
Yüzyılı ekseninde yürüyen tartışmalar, bir anda 
neo-conların eliyle ismi konulmuş bir şekilde 
Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika girişi-
mine dönüşüverdi.
Neo-conların	 ilk	 döneminde	 müdahil	 olmayı	
düşündüğü bu bölge, dünyadaki birçok uydu 
bölgesel düzen gibi geçtiğimiz haftalarda hare-

SETA		YORUM

Genişletilmiş Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika Girişimi! 
Bugün Kuzey Afrika’da yaşanan gelişmeler, genel anlamda demokrasi talebi olarak 
okunsa da bunu, eski post-kolonyal düzenden yeni bir düzene geçiş çabaları olarak 
değerlendirmek daha doğru olacaktır.

TAHA ÖZHAN
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ketlenmeye başladı. Henüz bir devrimci dalga-
dan bahsetmek mümkün değil. Ama değişim 
tartışmalarının bundan sonra sakinleşmesi de 
mümkün değil. Aynı bölgenin post-kolonyal 
dönemi hitama erdirmek üzere kalkıştığı gi-
rişimler 1990’larda özelde Fransa, genelde ise 
Avrupa’nın da desteğiyle oldukça kanlı bir şe-
kilde bastırılmış, yüz binlerce insanın hayatına 
mal olmuştu. Seçimleri kazanan siyasi partiler 
tasfiye edilmiş, demokratik yollarla mücadele 
vermeye kalkışan her hareket en sert şekilde 
bastırılmıştı. Bugün Kuzey Afrika’da yaşanan 
gelişmeler, genel anlamda demokrasi talebi 
olarak okunsa da bunu, eski post-kolonyal dü-
zenden yeni bir düzene geçiş çabaları olarak 
değerlendirmek daha doğru olacaktır. Kavga, 
post-kolonyal bir siyasi türevi bu bölgeye bir 
kez daha yerleştirme arzusunda olanlar ile yeni 
düzen arayışı içinde olanlar arasındadır. 

Tunus domino etkisi yaratır mı? 
Tunus ömrünü “Türkiye İran olmayacak” dü-
zeyinde bir siyasi perspektifi halkına dayatan, 
ama ilk sistem karşıtı gerginlikte soluğu Fran-
sa yerine, Suudi Arabistan’da alabilen bir lider 
tarafından çeyrek asırdır yönetilmekteydi. 
Devrik Tunus lideri oldukça tipik bir diktatör-
dü. Yaşasaydı Saddam’dan baba Esad’a, bugün 
ise	Mübarek’ten	Abdullah’a	tüm	Kuzey	Afrika,	
Ortadoğu, hatta bazı Kafkasya ülkelerindeki 
yönetimleri diken üstünde tutması oldukça an-
laşılabilir. Aynı şekilde Tunus halkı ve çektik-
leri de mezkûr coğrafyanın yakinen bildikleri 
hikâyelerle dolu.

Tam da bu sebepten “Tunus bir domino etkisi 
yaratır mı?” sorusu akla ilk gelen ve meşru olan 
bir soru. Hatta denilebilir ki, bölgesel düzen an-
lamında Kuzey Afrika, Ortadoğu’ya yaslanan 
bir jeopolitik karaktere sahip. Avrupa sömürge 
geçmişi bu hakikati bir süre kısmen askıya al-
mış olsa da, 11 Eylül sonrası bölgenin kaderini 
belirleyecek eksen Ortadoğu üzerinden şekillen-
mesi beklenen bir neticedir. Ancak, Amerika’nın 
Ortadoğu ve Kafkasya jeopolitiğine dair kurgu-
su derin çelişkilerle yürümektedir. Bir taraftan 
İsrail’i merkeze alarak tahkim etmeye çalıştığı 
Ortadoğu politikası elini kolunu bağlayarak böl-
gedeki diktatörlere mecburiyet doğurmaktadır; 
diğer taraftan bölgesel güçlerle düzen kurucu 
rolü paylaşmak istememekte, İran ve İsrail üze-
rinden Türkiye ile gerilim yaşamaktadır.
Bütün bu sorunlara rağmen, asıl olan cari böl-
gesel düzenin bu şekilde yürümeyeceğidir. 
ABD İsrail üzerinden bölge ile konuşmaktan 
şimdi vazgeçerse, bölgesel düzene katkı vererek 
kurulmasını sağlayabilir. Aksi bir durumda ise, 
Kahire’siz,	 Amman’sız	 ve	 Ramallah’sız	 bir	 Tel	
Aviv üzerinden kiminle ne konuşacağını şim-
diden hesaplamalı. Öyle ki ABD’nin dokuz yıl 
önce dile getirdiği Genişletilmiş Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika girişimi başlamışa benziyor.
Sabah, 29 Ocak 2011

“ Amerika’nın Ortadoğu ve Kaf-
kasya jeopolitiğine dair kurgusu de-
rin çelişkilerle yürümektedir. 
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Referandumdan	 sonra	 eski	 Türkiye	 yeni	 Tür-
kiye içerikli tartışma ve değerlendirmeler hız 
kazandı. Değerlendirmelerin daha çok vesayet-
demokrasi eksenine odaklanması, bu gerilime 
yol açan siyasal değerlere yönelik tarihsel bir 
perspektifin göz ardı edilmesine yol açarak, 
resmin tamamının görülmesine engel oluyor. 
Cumhuriyet’in	kuruluşunda	tesis	edilen	siyasal	
sistem, etnik ve dinsel taleplerin bastırılmasına 
dayanıyordu. Tek-parti dönemi boyunca, “ko-
şulların çok partili hayata izin vermemesi” ile 
kastedilen,	 laiklik	 ve	milliyetçilik	 (Türkçülük)	
politikalarının toplumun dinsel ve etnik talep-
lerini bastırmasında henüz başarılı olamayışıy-
dı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni 
küresel düzende Batılı kampta yer alma ihtiyacı 
duyan siyasal elitler, henüz tek-tipleştirmeyi 
başaramadıkları bir vatandaş kompozisyonuy-
la çok partili hayata geçmek zorunda kaldılar. 
1960 darbesi ve 1961 siyasal rejimi ile yeni bir 
formül bulundu. “İrticai ve bölücü” olarak ni-
telenen taleplerin siyaseti etkilemesini engelle-
mek için, bürokratik vesayet mekanizması siya-
setçileri denetleyici bir misyonla siyasal rejimin 
merkezine yerleştirildi. Bu sistem her ne kadar 

bir muhtıra ve iki darbe maliyeti çıkarsa da, 
Soğuk Savaş dönemi boyunca fazla bir itiraza 
muhatap olmadan işledi.

Bastırılanın geri dönüşü!
Soğuk Savaş’ın sona ermesi, dünya ile paralel 
olarak Türkiye’de de yeni toplumsal hareket-
lerin güçlenmesine, başka bir deyişle, “bastı-
rılanın geri dönüşüne” imkân sağladı. Özal’ın 
son dönemine denk gelen iki yıllık bir arayış 
sürecinden sonra, siyasal elitler, toplumsal 
hareketlerin güçlenmesini, irticai ve bölücü 
faaliyetlerin artması olarak siyasal sisteme ter-
cüme ettiler. Soğuk Savaş’ın başlangıcında Batı 
ittifakında yer almanın gereği olan çok partili 
yaşamı, vesayet mekanizmasını devreye soka-
rak paranteze alan siyasal elitler, Soğuk Savaş’ın 
bitiminde, yeni toplumsal hareketleri sisteme 
eklemleyecek, çağın ruhuna uygun yeni bir for-
mül geliştiremediler. Bu denklemi başka türlü 
ifade etmek de mümkün. Esasında, vesayet 
sistemi, devlet-toplum ve bürokrasi-siyaset iliş-
kilerinin parametrelerini ortaya koyan bir So-
ğuk Savaş dönemi uzlaşma formülüydü. Soğuk 

SETA		YORUM

Türkiye’nin Düzen Arayışı 
Referandumdan önce yeni düzenin imkânsız kılınması üzerine verilen uğraş, re-
ferandumdan sonra yerini yeni düzenin sınırları üzerindeki müzakereye bırakacak.

HATEM ETE

eski türkiye-yeni türkiye ikiliği
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Savaş döneminin bitmesiyle, ilişkinin toplum 
ve siyaset tarafının pozisyonu güçlenince, uz-
laşma formülünü bu yeni durumu dikkate ala-
rak revize etmek gerekiyordu. İlişkinin devlet 
ve bürokrasi tarafı, merkez sağı güçlendirerek, 
yeni girdileri sıfırlama politikası gütse de başa-
rılı olamadı. Böylece, pozisyonunu zayıflatacak 
yeni bir uzlaşma formülüne razı olmaktansa, 
artık geçersizleşen mevcut uzlaşma formülünü 
de bir tarafa bırakarak, çatışmayı benimsedi.

Türkiye’nin kayıp yılları
Dönemin siyasal elitlerinin, yükselen dinsel 
ve etnik taleplerin mevcut siyasal sisteme ek-
lemlenmesine yol açacak bir formül bulma 
kapasitesinden yoksun olmaları nedeniyle al-
dıkları çatışma kararı, Türkiye için karanlık bir 
dönemi başlattı. 2002’ye kadar, ortalama 14 ay 
ömürlü koalisyon hükümetleri ile temsil edilen 

siyaset kurumunun zayıflamasıyla inisiyatif ta-
mamen vesayetçi aktörlere geçti. Faili meçhul 
cinayetler, illegal yapılanmalar, zorunlu göçler, 
eğitim hakkından mahrum edilen kitleler, siya-
set imkânı ellerinden alınan siyasal aktörler ve 
ekonomik iflasla hem toplumsal barış zedelendi 
hem de devlet zaafa uğratıldı. 2002 seçimleri, 
geçen on yıl boyunca toplumun, siyasetin ve 
devletin ödediği bu bedellere rağmen, sosyal 
hareketlerin dinsel ve etnik taleplerde ısrar et-
tiğini ve bu talepleri dillendirecek güçlü bir si-
yasal aktörü ortaya çıkardığını gösterdi. Ancak 
elitlerin mevzi savaşı son bulmadı; darbe plan-
ları, darbeye ortam hazırlamak üzere toplumsal 
kaos yaratma ve siyasi istikrarı bozma teşeb-
büsleri, demokratik düzenlemeleri geçersiz kıl-
ma hamleleri, siyasi aktörlerin kararlı tutumu 
ve toplumun güçlü desteği ile işlevsiz kılındık-
ça, elitlerin meşruiyet kaybı da arttı.

eski türkiye-yeni türkiye ikiliği

OCAK 2011 -  12 Eylül 2010 referandumunda darbecilerin yargılanmasını da içeren bir 
dizi anayasa değişikliğine onay veren Türkiye toplumu, CHP ve MHP’nin yürüttükleri ‘hayır’ 
kampanyaları ile BDP’nin boykot stratejisini boşa çıkarmıştı. Bu tarihten sonra ortaya çıkan 
Eski Türkiye-Yeni Türkiye ikiliği, beraberinde AK Parti’nin siyasal motiflerini sorgulamaya açan 
bir ‘hayat tarzı’ tartışmasını getirdi. Kars’ta bulunan ‘İnsanlık Anıtı’nın yıkılması polemiği ile 
başlayan süreç, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun alkol servisi yapılan mekânlar 
hakkında yayımladığı yönetmelik ile şiddetlendi. Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını konu alan 
‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin büyük ilgi toplaması, Türkiye’de muhafazakârlığın yaygınlaştığı san-
rısını destekleyen bir gelişme olarak yorumlandı.

A
A
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Yeni düzenin parametreleri
Türkiye, yaklaşık çeyrek yüzyıllık bir maliyet ve 
gecikmeyle de olsa, 12 Eylül referandumunda 
eski düzenin işlemezliğini tescilledi ve elitlerin 
son çeyrek yüzyıllık siyasetlerini belirleyen di-
renç stratejisinin iflas ettiğini bütün açıklığıyla 
ortaya koydu. Yeni dönemin geçerli stratejisi, 
direnç	değil	müzakere	olacak.	Nitekim	bunun	
ilk	işaretlerini	CHP	etrafında	cereyan	eden	ge-
lişmelerden izlemek mümkün. Bu çerçevede, 
referandumdan önce yeni düzenin imkânsız kı-
lınması üzerine verilen uğraş, referandumdan 
sonra yerini yeni düzenin sınırları üzerindeki 
müzakereye bırakacak. Yeni düzenin paramet-
relerinin belirleneceği bu kurucu dönemde 
sağlıklı bir siyasal muhasebeye ihtiyaç var. Eski 
düzeni işlemez kılan paradigma, dinsel ve et-
nik taleplerin bastırılamaz bir düzeyde siyase-
tin merkezine yerleşme eğilimiydi. Bu eğilim, 
eski düzenin en önemli taşıyıcısı olan vesayet 
sistemini işlemez kıldı. Eski düzenin vesayetçi 
niteliği göz önüne alınarak, son dönemde, yeni 
düzenin varlığı vesayetin yokluğuyla özdeşleş-
tiriliyor. Oysa vesayet sistemini doğuran siyasal 
kaygının, etnik ve dinsel talepleri rejimin be-

kası için tehdit olarak görüp bastırmak olduğu 
hatırlanırsa, yeni düzenin de ancak, bu talepleri 
tehdit algısının dışına çıkararak siyasal merkez-
de yer açmasıyla mümkün hale geleceğinin far-
kına	varılabilir.	Nitekim	bunun	ilk	örneğini	de	
Milli	Güvenlik	Strateji	Belgesi’nin	yeniden	ya-
zılmasında gördük ancak hâlâ kat edilmesi ge-
reken	epey	yol	var.	Vesayet	düzenini	nihai	an-
lamda işlemez kılacak asıl enstrüman, siyasetin 
güçlenmesi değil, vesayete alan açan kaygıların 
yok edilmesidir. Bu da ancak, etnik ve dinsel 
taleplerin siyasal tabu olmaktan çıkarılmasıyla 
mümkün olabilir. Siyasal sistem yüzyıllık tabu-
larıyla yüzleşip, etnik ve dinsel taleplerin de-
mokratik bir zeminde normalleşerek siyasete 
kanalize edilmesine imkân tanımadıkça, tam 
anlamıyla yeni düzene geçtiğimiz söylenemez. 
Önümüzdeki dönemde siyasal faaliyete anlam 
verecek esas dinamik, bu amaca uygun kanalla-
rın bulunup bulunamayacağı olacak.
Sabah, 15 Ocak 2011
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Adalet	ve	Kalkınma	Partisi	iktidara	geldiğinden	
bu yana kapsamlı bir iç düzen restorasyonu ger-
çekleştirirken aynı zamanda kendisi de önemli 
ölçüde değişti. Türkiye’nin yaşadığı transfor-
masyona	paralel	bir	dönüşüm	geçiren	AK	Par-
ti,	değişimin	ana	taşıyıcısı	oldu.	Muktedirlerin	
“sonsuz” iktidarına referandumda ciddi bir 
darbe	 indiren	AK	Parti	 için	 asıl	 imtihan	 yeni	
başlıyor.	 Referanduma	 kadar	 daha	 çok	 “kal-
kınma”	problemine	öncelik	veren	AK	Parti’nin	
yeni dönemde temel hak ve hürriyetlerin önü-
nü açması gerekiyor. Başka bir ifadeyle özde 
demokrasiyi kurması ve yeni bir düzen tesis 
etmesi	 gerekiyor.	 Yeni	 dönemde	 AK	 Parti’nin	
ve ülkenin kaderini tayin edecek temel gelişme 
partinin dayandığı tabanın değişim arzusunda 
yatıyor.
Turgut Özal döneminde temelleri atılan, müte-
şebbis gücüyle ayakta duran, dünyayı yakından 
izleyen ve yeni bir Türkiye kurulmasını talep 
eden Anadolu burjuvazisi Erdoğan döneminde 
serpildi	 ve	özgüven	kazandı.	AK	Parti’nin	asıl	
gücü bu yeni sınıfın yükselen gücünden ve öz-

güveninden	geliyor.	AK	Parti’yi	doğru	anlamak	
için bu yeni sınıfın sosyolojik analizinin iyi ya-
pılması	gerekiyor.	AK	Parti’nin	statükoya	kay-
ması ihtimali karşısında demoklesin kılıcı gibi 
desteğini çekme tehdidinde bulunan bu yeni 
sınıf aynı zamanda siyasetin de yönünü tayin 
ediyor.
AK	Parti’ye	“cari	sorunları	çözemezsen,	sen	çö-
zülürsün” mesajı veren ve toplum-devlet, birey-
devlet ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasını 
arzulayan	bu	kesim	AK	Parti’nin	 lokomotifini	
oluşturuyor.

AK Parti’nin arkasında ne var?
Çok partili döneme geçildiğinden bu yana 
eşine rastlanmayan bir başarının altına imza 
atan	Erdoğan,	Menderes	ve	Özal’dan	daha	ce-
sur ve daha kalıcı bir lider olduğunu gösterdi. 
Bu bağlamda üzerinde fazla durulmamakla 
birlikte	Demokrat	 Parti	mukayesesi,	AK	Parti	
olayının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaya-
bilir. Bu karşılaştırmayı değerli kılan asıl unsur 

SETA		YORUM

Tayyip Erdoğan’ın Kendisiyle 
Imtihanı 
1990’larda yapması gereken yeniden yapılandırmayı başaramayan ve ağır bedeller 
ödeyen Türkiye’nin, Erdoğan seçeneğini iyi kullanmadığı takdirde daha büyük fatu-
ralar ödemesi mukadderdir.

HÜSEYIN YAYMAN
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partilerin seçim başarılarından daha ziyade 
iki partinin siyasal ve toplumsal karşılıkların-
da yatmaktadır. Dönemsel koşullar göz önüne 
alındığında	AK	Parti	doğal	olarak	DP’den	daha	
ileri bir siyasal ve toplumsal aklı içinde barın-
dırıyor.	 DP	 daha	 çok	 tarihsel	 bir	 zorunluluk	
olarak	ortaya	çıkarken,	AK	Parti	siyasal	bir	zo-
runluluk	 olarak	 ortaya	 çıktı.	AK	Parti’nin	 asıl	
gücü statükoyla savaşmasından çok değişim 
talebinden ve topluma vaat ettiği gelecek pers-
pektifinden kaynaklanıyor.

AK	 Parti’nin	 ANAP’a	 da	 benzer	 tarafları	 var.	
Ancak	 ANAP’tan	 daha	 büyük	 bir	 değişim	 ve	
dönüşüm	 arzusuna	 dayanıyor.	 DP,	 27	 yıllık	
CHP	 iktidarının,	ANAP	askeri	darbenin	 etki-
siyle “de facto” biçimde ortaya çıkarlarken AK 
Parti	 düzenin	 restorasyon	 ihtiyacından	 ortaya	
çıktı.	 Bu	 bağlamda	 AK	 Parti’yi	 uzun	 süredir	
ertelenen yeniden yapılandırılma çabasının 
ürünü olarak görmek lazımdır. Bugün için “re-
formcu olmak ve reformu savunmak” partilerin 
siyasal performanslarından daha fazla tartışıl-
makta ve önem atfedilmektedir.

Erdoğan neyi temsil ediyor?
1990’larda yaşanan toplumsal kutuplaşmanın 
ve siyasal dağılmanın ardından toplumun ya-
rısının aynı noktaya bakması ve bir isim etra-
fında birleşmesi Türkiye için büyük bir imkân 
sunmaktadır. Türkiye bu öncü liderlikle bütün 
sorunlarını gönüllülük esasıyla tek tek çözebi-
lir. Ancak devletlû muktedirlerin ayrıcalıklarını 
kaybetmek istememeleri Erdoğan liderliğinden 
efektif biçimde faydalanılmasına engel oluyor. 
İktidara	geldiğinden	bu	yana	ANAP’çı	bir	po-
zisyona	kayacağı	ileri	sürülen	AK	Parti,	bu	id-
diaları boşa çıkartarak yoluna devam etti. Ola-
ğanüstü bir gelişme olmadığı takdirde Haziran 
2011 seçimlerinde de tek başına iktidar olacak. 
Bürokratik vesayete dayanmayan ve elitist yak-
laşımları reddeden Erdoğan’ın bu vasfı onun 
geniş toplum kesimleriyle duygudaşlık kurma-
sına yol açıyor. “Hata yapıyor” denildiği nokta-
da toplumla kurduğu sahih ilişki onu başladığı 
noktadan bambaşka bir noktaya taşıyor. Erdo-
ğan toplumu elitler üzerinden değil doğrudan 
kendisi	dönüştürmek	 istiyor.	Vekâleti	 toplum-
dan alan Erdoğan, değişimi içselleştirerek mü-
esses nizamın karşısında milletin yanında yer 
aldı ve adı konmamış bir inkılâp gerçekleştirdi. 
Erdoğan’ın toplumla kurduğu doğrudan iliş-
ki, yaşanan değişimin dekoratif bir değişimin 
ötesine geçip ülkenin ve sistemin değişmesi-
ni sağladı. %20’lerle iktidar olunan ve yamalı 
bohça koalisyonlarla yönünü bulmaya çalışan 
ülke için Doğu’dan da Batı’dan da aynı ölçüde 
oy alan ve aynı ölçüde sevilen bir lidere sahip 
olmak büyük bir ayrıcalık sağlıyor. Erdoğan 
liderliği, Kürt sorunundan, Alevi sorununun 
çözümüne; dindarların sorunlarının çözümün-
den yeni anayasa yapımına değin birçok sorunu 
çözebilir. Doksanlarda yapması gereken yeni-
den yapılandırmayı başaramayan ve ağır bedel-
ler ödeyen Türkiye’nin, Erdoğan seçeneğini iyi 
kullanmadığı takdirde çok daha büyük fatura-
lar ödemesi mukadderdir. Biriken sorunlar ve 
küreselleşme süreçleri, geleneksel yaklaşımlarla 
ülkenin idare edilmesini imkânsız kılmaktadır. 
Devlet ya değişecek ve evrensel ölçekte bir dü-
zen kuracak ya da yeni ve çok daha tehlikeli bir 
polarizasyon sürecine girecektir. Bu anlamda 
liderliğini ispatlamış Erdoğan, yeni Türkiye’nin 
kurulması için büyük bir şanstır.
Sabah, 29 Ocak 2011

“ DP daha çok tarihsel bir zorun-
luluk olarak ortaya çıkarken, AK Parti 
siyasal bir zorunluluk olarak ortaya 
çıktı. AK Parti’nin asıl gücü statükoyla 
savaşmasından çok değişim talebin-
den ve topluma vaat ettiği gelecek 
perspektifinden kaynaklanıyor.
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Heykel,	 içki,	 Muhteşem	 Yüzyıl	 dizisi...	 AK	
Parti’nin	galip	çıktığı	her	seçimden	sonra	veya	
galip çıkacağı öngörülen her seçimden önce 
gündeme taşınan mahalle baskısı, yaşam tarzı 
kaygısı ve/ya sivil dikta kampanyalarının son 
günlerdeki enstrümanlarından birkaçı. AK 
Parti’nin	iktidara	geldiği	2002’den	bu	yana	dö-
nem dönem bazı enstrümanların bağlamından 
koparılmasıyla oluşturulan bu kampanyalar ve 
öne sürülen iddialar, toplumsal bir endişeden 
öte siyasal hesaplara dayanıyor. Bu endişele-
re kapılmaya hazır bir kitlenin varlığı ve AK 
Parti’nin	 kimlik	 bileşenleri	 bu	 iddialar	 için	
nesnel bir verili zemin sağlıyor. Bu zemin kulla-
nılarak bu günlerde yine benzer bir kampanya 
yürütülüyor.

Tutuculuk propagandası
Hesap,	 AK	 Parti’nin	 muhafazakâr	 yönünün	
demokrat yönüne baskın çıktığı algısını oluştu-
rarak, 22 Temmuz seçimlerinde ve 12 Eylül re-
ferandumunda	AK	Parti’yi	destekleyen	demok-

rat kesimlerin Haziran 2011 seçimlerinde AK 
Parti’den	 desteklerini	 çekmelerini	 sağlamak.	
İşaret edilen yeni adres, Kılıçdaroğlu sonrasın-
da	değiştiği	algısı	oluşturulan	CHP.	Senaryo	da	
çok	açık:	Başbakan,	MHP’nin	seçimlerde	baraj	
altında kalmasını sağlamak ve böylece yeni 
Anayasa’yı	 Meclis’ten	 geçirmeye	 yetecek	 oy	
oranına erişmek için, milliyetçi-muhafazakâr 
tabana hoş görünecek tutucu bir siyasete yel-
ken açıyor.

Kimin seçim hesabı?
Bu senaryo geçerliliği test edilmeden kolay-
ca kabul edilen iki yanlış varsayıma dayanı-
yor: İlk varsayım, Başbakan’ın bilinçli olarak 
muhafazakâr ve tutucu bir siyasete yöneldiğine 
dayanıyor.	 AK	 Parti’nin	 üzerinde	 siyaset	 yap-
tığı mayınlı arazinin gerektirdiği hassasiyeti 
gözetmeden kolayca manipüle edilebilecek 
söylemlerden sakınmadığı ortada. Ancak, AK 
Parti’nin	yanlış	bir	kurgunun	parçası	kılınmaya	
müsait söylemler üretmesi, tutucu bir siyasete 

SETA		YORUM

Endişeli Modernlerin 
Demokratlık Testi 
“AK Parti MHP’den oy koparmak için tutucu ve milliyetçi bir söyleme kaydı” diyen 
endişeliler, AK Parti’yi her daim demokrasi testine tabii tutanlar için AK Parti’yi an-
lama kılavuzu... 

HATEM ETE
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yöneldiği tezini haklılaştırmıyor. Çünkü yuka-
rıdaki	 üç	 başlık,	 AK	 Parti’nin	 seçim	 yatırımı	
olarak tutucu bir siyaset güttüğünü iddia etmek 
için yeterli veriler sağlamıyor. Bunca mahal-
le baskısı yaygarasına rağmen, 8 yıla yaklaşan 
iktidarında	AK	Parti’nin	muhafazakâr	 eğilim-
lerini yasakçı bir politikaya dönüştürdüğünün 
örnekleri yok. Örneğin, son kampanyaya kay-
naklık eden, sanat, içki ve sinema sektörleri, 
AK	Parti	iktidarında	küçülmek	bir	yana	katla-
narak büyüdü. 
İkinci	 varsayım,	 bu	 siyasetin	 MHP’nin	
milliyetçi-muhafazakâr seçmenini hedef aldığı-
nı öngörüyor. Bu varsayım da yanlış, çünkü AK 
Parti,	 tam	 da	MHP’den	 farklı	 bir	milliyetçilik	
ve muhafazakârlık anlayışına dayanan bir siya-
set yürüttüğü için milliyetçi tabanın desteğini 
aldı. Dört ay önceki referandumda, değişim 
ve	demokrasi	 vaadiyle	MHP’nin	Anadolu’daki	
seçmeninin	oylarını	alabilmişken,	AK	Parti’nin	
bu desteği 5 ay sonraki seçimlerde de sağlaya-
bilmek için tam ters bir stratejiyle tutucu bir 
siyasetten medet umması mantıksal bir tutar-
sızlık	barındırıyor.	MHP’nin	mevcut	siyasetini	
benimsemediği için kendisine yönelen desteği 
kaybetmemek	için	AK	Parti’nin	MHP	tarzı	bir	
siyasete göz kırpması basit bir siyasi rasyonali-
teye bile ters. 

Stratejinin hedefi
Dolayısıyla, her iki varsayım da mantıklı ve 
tutarlı bir analize dayanmıyor. Ancak, taşıdığı 
bir sürü mantıksal tutarsızlığa rağmen, bu var-
sayımların dolaşıma sokulması, mantıklı ve ça-
lışılmış bir stratejinin ürünü.  
Bu	 strateji	 ile	 bir	 yandan	MHP	 tabanına	 AK	
Parti’nin	 araçsal	 bir	 politikayla	 kendilerine	
yaklaştığı mesajı verilirken, öte yandan demok-
rat	kesimlere	CHP’nin	her	an	 tutuculuğa	kay-
ma	eğilimi	 gösteren	AK	Parti’den	daha	doğru	

bir	 adres	 olduğu	 mesajı	 veriliyor.	 AK	 Parti’yi	
destekleyen liberal-laik-demokrat kesimlerin, 
muhafazakârlaşan	 ve	 MHP’nin	 tabanına	 göz	
kırpan	AK	Parti’den	kopup,	değişen	ve	demok-
rasi	dilini	kullanmaya	başlayan	CHP’ye	yönel-
meleri sağlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla, bu 
kurgunun esas hedef kitlesi, endişeli modern-
lerden-liberal demokratlara, bilinçaltlarında 
muhafazakârlığı her an demokrasi karşıtlığıyla 
örtüştürebilme potansiyeli taşıyan bütün top-
lumsal kesimler. Böylece, maksimum yüzde 
5’leri bulabilen milliyetçi oylar karşılığında, ko-
laylıkla yüzde 10-15’leri bulabilecek bir seçmen 
kitlesinin	AK	Parti’den	kopartılması	hedefleni-
yor. 
Yanlış verilere dayansa bile mevcut kültürel ve 
ideolojik kamplaşmanın varlığıyla kendine yer 
bulabilen bu strateji işlevsel olabilir mi? Başka 
bir deyişle,  demokrat kesimler, bu senaryonun 
doğruluğuna inanıp, vesayet mekanizmasıyla 
hesaplaşmak ve toplumun değişim beklentile-
rini karşılamak üzere mevcut en iyi aktör olan 
AK	Parti’yi	desteklemekten	vazgeçerek	CHP’ye	
yönelirler mi? 

AK Parti’yi anlayamayanlar
Liberal	 demokrat	 çevrelerden	 bazı	 isim-
ler, uzunca bir süredir destek verdikleri AK 
Parti’nin	değişim-statüko	gerilimindeki	perfor-
mansı ortada durmasına rağmen, görülen o ki, 
zoraki oluşturulan panik havasına kolayca ka-
pıldılar.	Ne	AK	Parti’nin	siyasal	rasyonalitesiy-
le, ne de iktidar geçmişiyle örtüştürülemeyecek 
bu strateji, neden bu kadar kolay alıcı buluyor? 
Bunun	 cevabı,	 AK	 Parti’nin	 muhafazakârlık-
demokrasi bağlamındaki kimliği ile ilgili. 
Cumhuriyet	 tarihi	 içinde,	 siyasal	 iradeyi	 esir	
alan bürokratik vesayetle mücadele eden en 
cesur	 ve	 güçlü	 aktör,	AK	Parti.	 İktidar	müca-
delesi demokratik bir terminoloji içerisinden 
yapıldığı gibi, mücadelenin ürettiği sonuçlar 
da Türkiye’de demokrasinin derinleşmesini ve 
yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu nedenle, yaşanan 
mücadelenin bir demokrasi mücadelesi oldu-
ğuna	 şüphe	 yok.	 Gerek	 AK	 Parti’nin	 tarihsel	
kökenleri, gerekse destek bulduğu toplumsal 
kesimlerin yapısı itibariyle, bu mücadelenin 
öncülüğünü muhafazakârlar üstlenmiş du-
rumda. Türkiye’nin demokratikleşme mü-
cadelesinin muhafazakârlar öncülüğünde ve 

“ Demokrat kesimler, vesayet 
mekanizmasıyla hesaplaşmak ve top-
lumun değişim beklentilerini karşıla-
mak üzere mevcut en iyi aktör olan 
AK Parti’yi desteklemekten vazgeçe-
rek CHP’ye yönelirler mi? 
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muhafazakârların desteğiyle yürütülüyor olma-
sı, birçok kesimin ezberini bozuyor. Bozulan 
ezber, yer yer siyasal körlüğe yol açıyor. 

Yine niyet sorgulaması
Bu	siyasal	körlük	dolayısıyla,	AK	Parti	her	 si-
yasal momentte bir samimiyet testine ve niyet 
sorgulamasına	 tabi	 tutuluyor.	 AK	 Parti’ye	 yö-
nelik demokratlık testini besleyen birçok ide-
olojik yanılgıdan bahsetmek mümkün. Ancak, 
başka bir yazıda belki derinlikli bir şekilde tar-
tışılması gereken iki başat yanılgıyı zikretmekte 
yarar	 var.	 	 İlk	 yanılgı,	AK	Parti’nin	 demokrat	
olmadığı halde pragmatik gerekçelerle demok-
rasi mücadelesi yürüttüğü varsayımına, ikinci 
yanılgı ise, muhafazakârlığın demokratlıkla ör-
tüştürülemeyeceği inancına dayanıyor.  
Biri demokratik müca-
delenin doğası, diğeri 
muhafazakârlığın Türkiye 
serüveninden kaynaklanan 
bu iki yanılgı dolayısıyla, 
AK	 Parti’nin	 demokratlığı	
ve reformcu politikaları sü-
rekli bir tecessüse tabi tutu-
luyor.	Zihinler,	AK	Parti’nin	

demokratlığını sorgulamaya hazır olunca da, 
AK	Parti’nin	seçim	hesapları	dolayısıyla	tutucu	
politikalara savrulduğu tezi, taşıdığı olgusal ve 
mantıksal tutarsızlıklara rağmen, kolayca taraf-
tar	bulabiliyor.	Endişeli	modernlerin	CHP	yol-
culuğuna liberal-demokrat kesimleri de katmak 
üzere tezgâhlanan bu proje, liberal-demokrat 
kesimlerin demokrasi ve muhafazakârlığın 
Türkiye serüveni ile ilgili yanılgıları ve AK 
Parti’nin	hem	bu	projeyi	besleyecek	malzeme-
ler sağlamaktaki cömertliği hem de bu projeyi 
sekteye uğratmaya yönelik etkili karşı hamleler 
üretmemesi dolayısıyla, şimdilik,  proje sahip-
lerini umutlandıran bir yolda ilerliyor. 
Star, 24 Ocak 2011
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CHP	Genel	Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	18	
Aralık 2010 günü olağanüstü kurultayda bah-
settiği konuların en yakıcı olanlarının başında 
ekonomi gelmektedir. Özellikle siyasi anlamda 
çok etkili bir alan olan yoksulluk ve sosyal yar-
dımlar konusunda kendisini bir sosyal demok-
rat	parti	olarak	gördüğünü	iddia	eden	CHP’nin	
yaklaşımının kodlarını doğru okumak gerekir. 
Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaydaki konuş-
masında “Aile sigortası getireceğiz, hiçbir aile 
gelirsiz kalmayacak. Kadının banka hesabına 
asgari ücret kadar para yatıracağız” diyerek, 
Aile Yardımı Sigortası’nda ihtiyacı olan ailenin 
kadın	üyesine	aylık	600	TL	ödeneceğini	belirt-
ti. Bu söylemin ekonomik analizine girmeden 
önce şunu belirtelim ki, sosyal yardımlar her-
kese değil, ihtiyacı olan kişilere adil ve belli kri-
terlere göre dağıtılmalıdır. Yine, ihtiyacı olduğu 
halde sosyal yardımlara ulaşamayan kesime 
ulaşabilmek, ihtiyaç sahiplerini belirleyebilmek 

için ülke genelinde mutlaka yoksulluk haritası 
çıkarılmalıdır. Yoksulluk haritası esas alınma-
dan yapılacak yardımların, amacına ulaşması 
zor görülmektedir.

Hedef kitle kim?
Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği “Aile Yardımı Sigor-
tası” çok belirsiz bir kavramdır. “Aile Yardımı 
Sigortası” nedir? Kimleri kapsamaktadır? He-
def kitlesi kimlerdir? Toplum nezdinde bu kafa 
karışıklığını mutlaka gidermek gerekmektedir. 
Çünkü her hedef kitleye göre farklı bir maliyet 
tablosu ortaya çıkmaktadır. Burada bahsedilen 
hedef kitle, işsiz olanlar mı, hiçbir sosyal güven-
cesi olmayanlar mı, ya da yoksulluk sınırı altın-
da olan kesim mi, bu net değildir. Şimdi, farklı 
hedef kitlesine göre çok basit bir hesaplama ya-
pacak olursak; eğer Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği 
kesim yoksulluk sınırı altında olan kesim ise, 

SETA		YORUM

CHP’de Sosyal Devlet! 
CHP liderinin vaatlerinin ekonomiye getireceği maliyet hesaplanmaya değerdir. 
Oy kaygısıyla hayata geçirilecek genişletici mali politikalar bütçe açıklarında büyük 
artışa neden olacaktır

ERDAL TANAS KARAGÖL

chp ve aile sigortası vaadi

OCAK 2011 -  2010 yılının son günlerinde düzenlenen CHP olağanüstü kurultayında konu-
şan Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi alanında “aile sigortası” vaadini ortaya atmış; ailelere asgari 
ücret tutarında yardım yapılacağını açıklamıştı. Bir sosyal politika projesi olarak ortaya atılan 
öneri, özellikle bu tür bir maliyeti karşılayacak kaynağın yokluğu nedeniyle eleştirildi.
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Türkiye	 İstatistik	 Kurumu’nun	 (TÜİK)	 2008	
yılı rakamlarına göre nüfusun yüzde 12.4’ünü 
oluşturan bu kesim 8.2 milyon kişidir. 4 kişilik 
aile baz alındığında yaklaşık 2 milyon aileye 
aylık 600 lira maaş bağlanması gerekiyor. Bu-
nun yıllık maliyeti ise 14.4 milyar lira olacaktır. 
Eğer Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği kesim hiçbir 
sosyal güvencesi olmayanlar, yani muhtaç ke-
sim ise, bu kesimi hedefleyen ve yardım yapan 
Sosyal	Yardımlaşma	ve	Dayanışma	Genel	Mü-
dürlüğü	 (SYDGM)	yaklaşık	olarak	2.5	milyon	
haneye ve dolayısıyla 10 milyon kişiye yardım 
yapmaktadır. Bu hanelere aylık 600 lira öden-
mesi 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 yapacaktır. Bu inanılması 
güç bir rakamdır. Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun 
bahsettiği Aile Sigortası’nın hedef kitlesi olarak 
mevcut yeşil kart kullanıcıları görülüyor ise, 
Yeşil kart kullanan 2.5 milyon hane için aylık 
600	TL	ödeme,	yıllık	18	milyar	TL’lik	bir	yar-
dım bütçesi doğurmaktadır.

Öngörülen yardımların bütçeye maliyeti
2011	 Yılı	 Merkezi	 Yönetim	 Bütçesi’nde,	 tah-
mini bütçe giderlerinin yaklaşık olarak 312.5 
milyar	 TL	 olduğu	 şu	 dönemde,	 sadece	 sosyal	
yardımlara aktarılması planlanan ve toplam 
bütçenin yüzde 5’ine denk gelen ortalama 15 
milyar	TL’nin	bakanlıkların	2011	tahmini	bütçe	
rakamları ile karşılaştırıldığında ilginç sonuç-
lar ortaya çıkmaktadır. Genel bütçeden Adalet 
Bakanlığına 4.8 milyar, Sağlık Bakanlığı’na 17 
milyar,	Ulaştırma	Bakanlığına	6.5	milyar,	Mil-
li Savunma Bakanlığı’na 16.9 milyar, İçişleri 
Bakanlığına	 2.2	 ve	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı’na	
34	milyar	TL	aktarılması	planlanmıştır.	Sağlık	

Bakanlığı bütçesi kadar bir miktarın, sosyal 
yardımlara aktarılması uzun dönemde karşıla-
namayacak sorunları beraberinde getireceği ise 
çok	açıktır.	Nereden	bakılırsa	bakılsın,	bütçeye	
çok ağır maliyetler yükleyen bu söylemin fatu-
rası da ağır olacaktır. Bunun her yıl artarak ve 
daha da katlanarak devam edecek olması, ça-
lışanların 40’lı yaşlarda emekli olduğu 1990’lı 
yıllardaki ekonomide meydana gelen tahriba-
ta benzer bir etkisi olacaktır. Son yıllarda elde 
edilen kazanımların popülist politikalar, ya hep 
ya hiç mantığı ve seçimi mutlak kazanma hırsı 
ekonomide özellikle de bütçe dengesinde çok 
büyük problemlere sebebiyet verecektir. Daha-
sı, Kılıçdaroğlu’nun sosyal yardımlar dışında, 
üniversite	harçlarının,	mazotta	ÖTV’nin	kaldı-
rılması ve diğer vaatlerin ekonomiye yükleye-
ceği maliyet de ayrıca hesaplanmaya değerdir. 
Oy kaygısı nedeniyle mevcut seçmen kitlesini 
kaybetmeme ve bu kitlenin harcamalarını sı-
nırlamama isteği gibi nedenlerle gerçekleştiri-
lecek olan bu genişletici mali politikalar büt-
çe açıklarında da çok büyük bir artışa neden 
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 sosyal güvenlik sisteminin 
açığının	 yılda	 30	milyar	TL’yi	 bulduğu	bir	 ül-
kede, reel politika yaptığını iddia eden bir si-
yasetçi	ailenin	kadın	üyesine	aylık	600	TL	vaat	
edebilir	mi?	Vaat	edilen	sözlerin	toplumda	an-
lamlı olabilmesi için, vaatlerin finansal olarak 
da mutlaka bir karşılığının olması gerekir. Aksi 
halde, Kılıçdaroğlu’nun “Benim adım Kemal 
Kılıçdaroğlu’dur. Ben parayı bulacağım diyor-
sam bulurum” ifadesi iktisat literatüründe kar-
şılığı olmayan, müflis siyasetçi jargonudur.
Sabah, 1 Ocak 2011



46

o c a k  1 1

Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül’ün	yılın	sonuna	
rastlayan tarihî gezisini izlemek için iki gündür 
Diyarbakır’dayım. ‘Tarihî gezi’ diyorum çünkü 
Cumhurbaşkanı	Gül’ün	Diyarbakır	seyahatiy-
le Kürt meselesinde yeni bir sayfa daha açıldı. 
Cumhurbaşkanı	 Gül’ün	 konuşmalarında	 ver-
diği mesajlar bir yana, gezinin kendisinin dahi 
sembolik	değeri	çok	fazla.	Cumhurbaşkanı’nın,	
Büyükşehir Belediye Başkanı’nı makamında 
ziyaret etmesi, başlı başına tarihî ve simgesel 
bir anlam taşıyor. Henüz bazı vilayetlerde mül-
ki	amirlerin	ziyaret	etmedikleri	BDP’li	beledi-
ye başkanlarının olduğunu göz önüne getir-
diğimizde	 Cumhurbaşkanı’nın	 bu	 ziyaretinin	
manası çok daha iyi görülecektir.
Başbakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yar-
dımcısı Erdal İnönü, 8 Aralık 1991 tarihinde 
içinde Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in 
de olduğu kalabalık bir heyetle Diyarbakır’a 
gelmiş ve belediye meydanında halka seslen-
mişti. Demirel’in, “Kürt realitesini tanıyoruz. 
İstanbul da, Hakkâri de sizindir. Bu vatan he-
pimizindir.” cümlesi tarihe mal olurken Kürt 

meselesinde de “inkâr” dönemini kapatıp, “ta-
nıma” sürecini başlatmıştı. Her ne kadar koa-
lisyon liderlerinin bu gezisinden sonra yükse-
len şiddet, ülkeyi esir alıp ağır bedeller ödetse 
de o gün orada söylenen o cümle, yeni bir tarih 
başlatıyordu. O dönemde yaşanan “düşük yo-
ğunluklu savaşa” rağmen aklıselim galip geldi. 
Türkiye, demokrasiden ve kardeşlikten yana 
tavır aldı. 
Cumhurbaşkanı	 Gül’ün,	 Osman	 Baydemir’i	
makamında ziyaret etmesinin siyasal tercü-
mesi yapıldığında, devletin Kürt meselesinde 
yeni bir faza girdiğini ortaya koyuyor. Devletin 
faz değiştirmesi zaman alsa da “değişim ira-
desi” ve değişimin arkasındaki akıl önemlidir. 
Bu yaklaşım, çözümün demokraside olduğu-
nu	 bir	 kez	 daha	 gösterirken;	 devletin	 BDP’yi	
“yok sayma” tavrını terk ettiğini de gösteriyor. 
Cumhurbaşkanı’nın	 bu	 ziyareti	 “güzel	 şeyler	
olacak” ifadesinin farklı bir güzel sonucuydu. 
Türkiye, bu resmi 1990’larda verebilmiş olsay-
dı muhtemelen çok daha farklı bir tarih yazı-
lacaktı. 

SETA		YORUM

Iyi Şeyler Olmaya Devam 
Etmeli! 
Cumhurbaşkanı’nın ziyareti “güzel şeyler olacak” ifadesinin farklı bir güzel sonucuy-
du. Türkiye, bu resmi 1990’larda verebilmiş olsaydı muhtemelen çok daha farklı bir 
tarih yazılacaktı.

HÜSEYIN YAYMAN

kürt meselesinde çözüme doğru
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Türkiye büyüyor, Kürt sorunu küçülüyor…
Diyarbakır’a gelişinde coşkulu ve samimi bir 
kalabalık	 tarafından	 karşılanan	 Cumhur-
başkanı, belli ki buradan büyük enerji aldı. 
Cumhurbaşkanı’nın	 güzergâhı	 üzerindeki	 in-
sanların gözlerindeki ışık gerçekten görülmeye 
değerdi. Abdullah Gül’ün Diyarbakır gezisini 
özetleyen ve tarihe not düşen en önemli cüm-
le, havaalanından şehre giderken gördüğümüz 
‘Halkın	Cumhurbaşkanı’	 pankartıydı.	 Son	de-
rece	 anlamlı	 olan	 bu	 afiş,	 Kürtlerin	 Cumhur-
başkanı Gül’e, Özal’ın misyonunu yükledikle-
rini ortaya koyuyor. Diyarbakır gezisinde bir 
kez	daha	gördük	ki	Kürtler,	Cumhurbaşkanı’nı	
seviyor ve onun demokrat duruşunu önemsi-
yorlar.
Diyarbakır’a son yirmi yılda çok defa geldim. 
Bu kadim şehrin 90’ların başındaki halini de, 
iki binlerdeki halini de iyi biliyorum. Son dö-

nemde geçmişle mukayese edilmeyecek önemli 
gelişmeler	 yaşandı.	 Ülkenin	 demokratikleş-
mesine ve büyümesine paralel, Diyarbakır’da 
da yaşam normale döndü ve şehir gelişti. Bu 
dinamik aynı zamanda Kürt sorununun da 
normalleşmesini sağladı. Doksanların başın-
da tabu sayılan birçok adım çekinerek de olsa 
atıldı ve sanıldığı gibi ülke bölünmedi. Türkiye, 
geçen zaman içinde ‘korkularından başka kor-
kacak bir korkusu’ olmadığını yaşayarak gördü. 
Bazı karamsar yorumcular bu gelişmeleri yavaş 
ve sonuç almayı geciktiren bir süreç olarak de-
ğerlendirse de serinkanlı analistler Türkiye’nin 
doğru yolda olduğunu görüyorlar.
Cumhurbaşkanı,	Kürt	sokağının	beklentilerini	
şimdilik karşılarken, kanaat önderlerinin ihti-
yatlı bir yaklaşım içinde oldukları ve Abdullah 
Gül’den farklı bir mesaj bekledikleri görülüyor. 
Sıklıkla ifade etmeye çalıştığımız gibi “devletin 

kürt meselesinde çözüme doğru

OCAK 2011 -  Değişen Türkiye, Cumhuriyet ile yaşıt bir sıkıntı olan Kürt meselesi hususunda 
attığı cesur adımlarla dikkat çekiyor. Başbakan Erdoğan’ın 2005 yılında Diyarbakır’da yaptığı 
tarihi konuşma ve AK Parti’nin ortaya koyduğu ‘Kürt Açılımı’ reformları, ülkede akut hale gelmiş 
bazı tabuların tartışılmasının önünü açtı. 2010 yılının son günlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Diyarbakır’ı ziyaret etmesi, ülkede bir süredir hakim olan toplumsal barış ve diyalog 
atmosferine önemli katkılarda bulundu. Ankara’da bulunan siyasal aktörlerin Kürt meselesine 
yönelik ilgisi, çözüme yönelik umutları da kuvvetlendirdi.

A
A
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bir siyasetinin olmaması” atılan her türlü olum-
lu adımın mevzi kalmasına neden oluyor. Dev-
letin netleşmiş bir çözüm planının olmaması 
devrim niteliğindeki reformların kısa zamanda 
tüketilmesine ve yeni beklentinin oluşmasına 
yol açıyor. Bu sarmal Türkiye’nin batısında “ne 
verirsek verelim bu işin sonu yok” yaklaşımı-
nı doğururken Kürtlerde ise “adı konulmamış 
bir	tatminsizlik”	yaratmaktadır.	Nihai	noktada	
devlet ne yaparsa yapsın Kürt siyasetine güven 
veremiyor. 

Cumhurbaşkanı sigorta işlevi görüyor
Cumhurbaşkanı’nın gelişiyle Kürt sokağında 
oluşan bu olumlu havanın devam edip etme-
yeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. An-
cak geçmiş tecrübelerimizden bildiğimiz üzere 
birkaç gün sonra yapılacak bir manipülasyonla 
bu olumlu hava dağıtılacaktır. Gerilim siyase-
tinin ustası olan aktörler bir olayı bahane edip 
sokaktaki havayı yeniden elektriklendirecekler-
dir. Hükümetin attığı adımlarla sokaktaki “et-
kinliğini	 ve	 eski	 gücünü	 kaybeden”	 PKK,	 kit-
leyi elinden kaçırmamak için bu defa Türkleri 
provoke edecek bir üslupla dolaylı bir strateji 
izleyecektir
DTSO	 Başkanı	 Galip	 Ensarioğlu,	 Cumhur-
başkanı’nın gezisiyle ilgili olarak, “Kürtlerin 
yeniden 1990’lara dönmek istemediğini an-
cak devletin de daha kararlı adımlar atmasını 
beklediklerini”	 ifade	 ederken	 Cumhurbaş-
kanı Gül’ün gelişiyle oluşan olumlu havanın 

sürmesinin önemli olduğunun altını çizdi. 
Diyarbakır’da bir kez daha emin oldum ki Kürt 
sorununu ne kadar yakından takip ederseniz 
edin, bölgedeki hava ile Ankara’daki hava ara-
sında çok fark var. Kürt sorununun çözümü 
de bir anlamda iki şehrin birbirini daha doğru 
okumasında yatıyor.
Cumhurbaşkanı	 Gül,	 Diyarbakır’daki	 temasla-
rında oldukça ‘ihtiyatlı ve dengeli’ bir dil kulla-
nırken sık sık “demokrasi ve kardeşlik” vurgusu 
yaptı.	 Cumhurbaşkanı,	 Kürt	 siyasetçilere	 ses-
lendiği kadar Kürt sokağına seslendi, ancak bu 
mesajları yumuşak bir dille ve mahalli düzeyde 
verdi. Gül’ün seyahati baştan sona iyi planlan-
mış, verilecek mesajlar ve gidilecek mekânlar iyi 
seçilmişti.	 Cumhurbaşkanı,	 doğrudan	 bir	 yak-
laşımla Kürt sorununu telaffuz etmezken prob-
lemi kavramlar üzerinden anlatmayı tercih etti. 
Bu yaklaşım Diyarbakır’da oluşturulan yüksek 
beklentiyi karşılamak için yeterli bulunmasa da, 
serinkanlı bakıldığında Gül’ün Kürt sorununu 
inkâr etmediği ve bu meselede ön almaya devam 
edeceğini ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı	 Gül’ün	 konuşmalarında	 “eko-
nomi	ve	demokrasi”	vurgusu	öne	çıktı.	Cumhur-
başkanı, Diyarbakır’ın sadece siyasal ve ideolojik 
sorunlarla anılmasına 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 bildiğini ve bunu çöz-
mek	 istediklerini	 belirtti.	 Cumhurbaşkanı’nın	
sorunların çözümünde “vicdanlara çağrı yapan” 
sözleri buradaki birçok kanaat önderi tarafından 
olumlu karşılandı. Organize sanayi bölgesinde 
sanayicilerle bir araya gelmesi ve onları daha 
fazla yatırım ve ihracat yapmaya teşvik etmesi 
Gül’ün “aş ve iş” meselesine verdiği önemi orta-
ya	koydu.	Cumhurbaşkanı,	“Büyük	bir	milletin	
mensuplarıyız. Büyük millet olmak, farklılıktır. 
Hepimiz biriz ve beraberiz.” ifadeleriyle devletin 
başı olarak kuşatıcı olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı’nın	kullandığı	yapıcı	ve	dengeli	
dil ile ılımlı mizacı, sürecin ilerlemesi için sigorta 
işlevi görürken bu yaklaşım aynı zamanda halkın 
da	hoşuna	gidiyor.	Kürtler	yaygın	biçimde	Cum-
hurbaşkanı Gül’ü, tarzından dolayı Turgut Özal’a 
benzetiyorlar. Sonuç olarak Diyarbakır’da bir 
kez daha gördük ki Türkiye’de iyi şeyler oluyor 
ve görünen o ki olmaya da devam edecek. Yeter 
ki Türkiye, serbest tartışma ortamını muhafaza 
etsin ve yeni akıl tutulmalarına esir olmasın…
Sabah, 1 Ocak 2011

“ Cumhurbaşkanı’nın kullandığı 
yapıcı ve dengeli dil ile ılımlı mizacı, 
sürecin ilerlemesi için sigorta işlevi 
görürken bu yaklaşım aynı zamanda 
halkın da hoşuna gidiyor.
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Cumhuriyetle	yaşıt	olan	Kürt	meselesi,	bir	so-
run olarak ortaya çıkarken de çözüme dair 
adımlar atılırken de değişmeyen “kırmızı çiz-
giler” fasit dairesinden hiçbir zaman kurtu-
lamadı. Kürt meselesinin yıllar içinde çözüm 
sürecinden sürekli uzaklaşarak kangren haline 
gelmesine büyük bedeller ödeyerek şahitlik 
ettik. Başbakan Erdoğan’ın 2005 Diyarbakır 
konuşmasından bu yana devlet aklında Kürt 
meselesine dair yaşanan derin paradigma de-
ğişimi ve çözüme dair umutlar da bugünlerde 
gündeme oturan kırmızı çizgiler provokasyo-
nuna takılma riski taşıyor.

Kırmızı çizgiler siyaseti
Kırmızı çizgiler siyaseti, sorunlar çözüldükçe, 
ön şartlar yerine getirildikçe diyalog ve mü-
zakere sürecinin başlayacağını vaaz eder. Bu 
yaklaşım tarzı sadece apolitik olmakla kalmaz, 
sorunun mecrasını çözümsüzlüğe kaydırır. 
Türkiye, normalleşmek için öncelikle kırmı-
zı çizgiler siyasetinden kurtulmalıdır. Elbette 
bünyesinde en fazla kırmızı çizgi barındıran 
yapı	müesses	nizamın	kendisidir.	Lakin	özellik-

le son üç yıldır yaşadığımız inişli çıkışlı demok-
ratikleşme süreci, devlet aygıtının vatandaş-
larla kurduğu hukuk ilişkisinin tedrici olarak 
normalleşmesini sağladı. Bu normalleşmeden 
farklı toplumsal kesimler kendilerine düşen 
payları da aldılar. Kürt meselesi yaşanan genel 
iyileşmenin içerisinde bir sorun alanı olarak 
kalmaya devam ediyor. Tam da bu sebepten 
dolayı özel bir ilgi ile demokratik açılım süreci 
başlatıldı. Açılım süreci kırmızı çizgiler siya-
setinin 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 marifeti ile toplumdan sakla-
nan bütün konular teker teker ortaya döküldü. 
Tartışılan konular birçok toplumsal kesim için 
şok terapisi işlevi gördü. Hassasiyetler, öğrenil-
miş cehaletler ve provokasyonlar doğal olarak 
harekete geçti. Bütün bu hareketlenmeye rağ-
men hükümet tartışmaların önünü kesmemek 
için elinden gelen gayreti sarf etti. “Açılım sü-
reci öldü” çıkışları her yükseldiğinde Başbakan 
sürecin devam ettiğini ve edeceğini ifade etme-
ye devam etti. Bu sayede tartışmalar kesintiye 

SETA		YORUM

Kürt Meselesini Esir Almak 
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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uğramadan sürdürülebildi. Açılım süreciyle 
beraber	 PKK	 eylemleri	 de	 had	 safhaya	 ulaştı.	
Eylemlere rağmen 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	 eylemlerinin	 durmasının	
ardından bütün aktörlere bir muhasebe imkânı 
doğmuş oldu.

Sol anakronizm sorunu
Maalesef	 son	 iki	haftadır	yaşanan	gelişmelerle	
bu imkân büyük ölçüde heba edildi. Sol anak-
ronik yaklaşım tarzının, tam da eleştirdikleri 
kırmızı çizgiler tuzağına düştüğüne şahitlik et-
tik. Kürt meselesine demokratik bir çözümün 
usul ve sonuçlarına ikna edilmesi elzem olan 
toplumsal kesimlerdeki kırmızı çizgiler bizati-
hi Kürt sorunu adına siyaset yapan aktörlerce 
daha da belirgin hale getirildi. Bugün itibariyle 
çözümsüzlüğe bir adım daha yaklaşmış bulu-
nuyoruz.	Üslup	olarak	meydan	okumayı,	 usul	
olarak kırmızı çizgiler dayatmayı tercih eden 
bu yaklaşım tarzı Kürt meselesinin ne bugüne 
kadar oluşturduğu ne de bundan sonra ortaya 
çıkacak maliyetleri anlamaktan uzak görünü-
yor.	Sonuçta,	2007	Nisan	ayından	beri	siyasi	ve	
sosyolojik meşru bir zemin üzerinden gündeme 
müdahale edemeyen askeri vesayetin kafa kal-
dırmasına, kamu reformuna dair Sezer’in veto 
ettiği atılması 2005’ten beri planlanmış adım-
ların inkıtaa uğramasına, farklı dillerin kullanı-
mına dair muhtemel adımların akim kalmasına 
ciddi katkı sağlamış oldular. Sorunların konu-
şulması zemininin tesis edilmesini merkeze 
alan “basamaklar siyaseti” yerine, ön şartlarda 
ilerleme yaşanmasını icbar eden kırmızı çizgi-
ler siyasetini tercih ederek de apolitik bir siyasi 
mevziye iyice yerleşmiş oldular. 12 Eylül kısmi 
anayasa değişimi sürecinde mezkûr siyasetin 
ilk işaretini verenler içine düştükleri apolitik 
siyaseti tahkim ettiler.	Neticede,	sol	anakronik	
siyasal anlamsızlık ile sağcı ilkelliğin makasın-
dan fayda ummaya çalışan aciz bir siyasi denk-

lemle	 karşı	 karşıyayız.	 AK	 Parti	 açısından	 bu	
makas	ilk	kez	kurulmuyor.	Referandum	öncesi	
de benzer bir anti demokratik makastan AK 
Parti’nin	halkoylamasında	ciddi	yara	almasına	
dair hesaplar yapılmaktaydı. %58, toplumun 
ciddi bir kesiminin “Yeni Türkiye” kızıl elma-
sını satın aldığını bizlere gösteren bir sonuçtu. 
Bayrak, savunma güçleri vb. naif ama tahrik 
edici mayınlarla süslenmiş özerklik ve dil tar-
tışmaları, referandum öncesi yaşanan ve siyasi 
elitler düzeyinde sayılabilecek gerilimi doğru-
dan toplumsal düzeye çekme potansiyeline sa-
hiptir. Bu açıdan yeni siyasi makasın çok daha 
dikkatli şekilde yönetilmesi gerekiyor.

Silahsızlanma ne olacak?
Yaşanan tartışmaların adeta unutturduğu temel 
bir	mesele	olan	PKK’nın	silahsızlandırılması	ise	
dokunulamayan bir alan olmaya devam ediyor. 
PKK	 yaşanan	 süreçte	 Kürt	 meselesinden	 ba-
ğımsız bir başlık olmaya doğru ilerliyor. Oysa 
Kürt meselesinde bir ilerleme kaydetmenin en 
belirgin	işareti	PKK’nın	silahsızlanmasına	kafa	
yormaktan geçiyor. Kürt sorunu adına siyaset 
yapanlar	neredeyse	PKK’nın	nasıl	silahsızlana-
cağına	dair	 bir	 tek	öneri	 bile	 getir(e)miyorlar.	
Aktör karmaşası içerisinde, üniversiteli mar-
jinal bir grubun haftalık eylem takvimi düze-
yinden farksız bir tarzda Türkiye gündemine 
müdahil oluyorlar. Bu tarzlarının oldukça 
etkili	 ve	 provokatif	 olduğu	 doğrudur.	 Lakin	
orta vadede anlamsızlaşacak ve anakronik tu-
tumlarına siyasi tepki bulamayacakları da tec-
rübeyle sabittir. Yaşanan tartışmalar arasında 
garip bir şekilde üzerinde fazlaca durulmayan 
içerik sorunu bile getirilen önerilerin ciddiyet 
düzeyini	göstermektedir.	Mahiyeti	siyasi	prag-
matizmden ve maslahattan nasibini almamış, 
Kürt Kemalizminin anakronik sol aydın pat-
ronajıyla servis edilmesinden ibaret olan yak-
laşım 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 tahribatı-
nın ancak bir kısmının tadilatı gerçekleşebildi. 
2010’ları Kürtleri ve Kürt sorununu esir alan 
siyasetsizliğe mahkûm etmenin maliyeti çok 
daha derin olabilir. Kürt meselesinde en fazla 
ihtiyaç duyduğumuz şey güven artırıcı adımla-
rın atılabilmesinin zemininin inşası ve silahsız-
lanmadır. Yaşanan tartışmaların tutarlılığı bu 
neticelere hizmet ettiği ölçüde anlamlıdır.
Sabah, 1 Ocak 2011

“ Kürt meselesinde en fazla ih-
tiyaç duyduğumuz şey güven artırıcı 
adımların atılabilmesinin zemininin 
inşası ve silahsızlanmadır.
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ÖZET  Türkiye, içerisinde yer aldığı gelişmekte 
olan ülkeler kategorisi değerlendirmesinde ya-
bancı sermaye çekmede gerek nüfus bakımın-
dan, gerekse jeostratejik konum ve ekonomik 
büyüklük bakımından bulunduğu konuma 
uygun bir pay alamamıştır. Türkiye, 2001 yılın-
dan başlayan reformları ile kamu bütçe denge-
si, ekonomik büyüme ve enflasyon gibi mak-
ro ekonomik değişkenlerde önemli başarılar 
sağlamıştır.	 Makroekonomik	 anlamda	 küresel	
ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, 
Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar için 
cazip hale gelmesini sağlarken; finans alanın-
da yapılan reformlar Türkiye’nin küresel kriz-
den hızlı bir şekilde çıkmasına yardım etmiştir. 
2002	yılından	 itibaren	AK	Parti	hükümetinin,	
AB adaylığı üyeliği sürecinin de katkısıyla hızla 
gerçekleştirdiği reformlar, ekonominin daha li-

beral hale gelmesi, finans alanında verimliliğin 
ve direncin artırılması ve sosyal güvenlik sis-
teminin yeniden düzenlenmesi de ekonomiye 
istikrar sağlamıştır. Bu reformlar ayrıca öngö-
rülebilir bir ekonomik yapının oluşturulmasına 
katkı sağlamış ve yatırım ortamını iyileştirmiş-
tir. 2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik 
ile “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hu-
kuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, 
hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kul-
lanılamaz.” denilmesinin de yatırımları artırıcı 
bir etki yapacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, 
uluslararası doğrudan yatırımları çekmek için, 
ekonomik, siyasi ve yasal yönden istikrarlı bir 
ülke olmak önem arz etmektedir.

SONUÇ	 VE	 ÖNERİLER Doğrudan yabancı 
yatırımlar ile ilgili politikalara bakıldığında, 

SETA		ANALİZ

Türkiye’de Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar 
Türkiye ekonomisi, 2002 yılından bu yana sürdürülen reformlarla desteklenen tutarlı 
iktisat politikaları ile üstün performans ve yakalanan yüksek büyüme rakamlarıyla 
istikrarlı bir görünüm arz etmektedir. 
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doğrudan yatırım rakamlarında türkiye liderliği

OCAK 2011 -Türkiye ekonomisi, 2002 yılından bu yana sürdürülen reformlarla desteklenen tu-
tarlı iktisat politikaları, gerçekleştirilen üstün performans ve yakalanan yüksek büyüme rakamlarıyla 
istikrarlı bir görüntü çiziyor. Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyum sağlayan yapısal 
reformlar, bir yandan Türkiye’yi uluslararası doğrudan yatırım rakamlarında bölgesinin lideri yapar-
ken, bir yandan da ekonomi ve finans sektöründe devrim niteliğinde sayılan yeniliklerin önünü açtı. 
Yapılan reformların başarı derecesi, ülkenin güçlü ekonomik yapı taşları ve mali göstergelerinden 
de anlaşılıyor. Hazine Müsteşarlığı’nın yayınlamış olduğu Uluslararası Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Bülteni’ne göre Ocak ayı içerisinde toplam 470 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Bu dönemdeki doğ-
rudan yatırımların sektörel bazda analizi ise imalat sanayinin 108 milyon dolar ile ilk sırada olduğunu 
gösteriyor. 102 milyon dolar ile mali aracı kuruluşlar ikinci sırada yer aldı. Ülke bazında analiz edildi-
ğinde ise en yüksek rakamın 339 milyon dolar ile AB ülkeleri ile gerçekleştiği gözlemlendi. 
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uygulanan ilk politikalar öncelikle yatırımlar 
için mevzuat ve uygulama açısından uygun or-
tamın hazırlanmasını; ikinci politikalar ise ilk 
politikalara ek olarak ülkelerin ulusal yatırım 
ajansları kurarak aktif tanıtım politikaları uy-
gulamasını kapsamıştır. Şu anda uygulanmakta 
olan politikalar ise birinci ve ikinci politikalarla 
birlikte, küreselleşmeyi ve ileri teknoloji sektör-
lerinin öne çıkmasını dikkate almaktadır. Ayrı-
ca, yatırım yapılacak ülkenin belli bir gelişmiş-
lik düzeyinde bulunması (doğru ve istikrarlı 
makroekonomik	politikalar,	yeterli	altyapı	v.b.)	
ve ülkede iyi yetişmiş, tecrübeli işgücü ve temel 
girdilerin temini gibi koşulların oluşturulma-
sını	 hedeflemektedir.	 Vergi	 teşvikleri,	 serbest	
bölgeler, azaltılmış bürokratik işlemler gibi un-
surlar yabancı sermaye girişinde tayin edici ol-
mayan, fakat nispi kolaylık getiren yönlendirici 
faktörler olarak görülmektedir. Yabancı serma-
ye için belirleyici olan unsurlar ise ekonomik, 
siyasi ve yasal yönden istikrarlı olmak ve dina-
mik bir pazarın varlığıdır.

Türkiye ekonomisi, 2002 yılından bu yana sür-
dürülen reformlarla desteklenen tutarlı iktisat 
politikaları ile üstün performans ve yakalanan 
yüksek büyüme rakamlarıyla istikrarlı bir görü-
nüm	arz	etmektedir.	Makroekonomik	anlamda	
küresel ekonomiye uyum sağlayan yapısal re-
formlar, bir yandan Türkiye’yi uluslararası doğ-
rudan yatırım rakamlarında bölgesinin lideri 
yaparken, bir yandan da ekonomi ve finans sek-
töründe devrim niteliğinde yeniliklerin önünü 
açmıştır. AB üyeliği sürecinin de katkısıyla 
hızla gerçekleştirilen reformlar, başta Türkiye 
ekonomisinin liberalizasyonuna, finans alanın-
da verimlilik ve direncin artırmasına ve sosyal 
güvenlik sisteminin sağlam bir temele oturma-
sına yardımcı olmuştur. Yapılan reformların 
başarı derecesi, ülkenin güçlü ekonomik yapı 
taşları ve mali göstergelerinden de anlaşılmak-

tadır. Enflasyon 2010 yılı sonunda, 2002 yılın-
da kaydedilen % 30 seviyesinden % 6,4’e düş-
müş, AB tanımlı genel yönetim nominal borç 
stoku 2002–2009 yılları arasındaki süre içinde 
% 74’ten % 45,5’e gerilemiş ve Türkiye, AB-
Maastricht	 kriterleri	 arasında	 yer	 alan	 “azami	
% 60 oranında kamu borç stoku” ilkesine 2004 
yılından bu yana uyar hale gelmiştir. 
2009 yılında, ülkenin gayri safi yurt içi hâsılası, 
neredeyse üçe katlanarak 2002 yılındaki 231 
milyar dolar seviyesinden 618 milyar dolara 
ulaşmış ve aynı dönemde kişi başına düşen 
milli gelir 3.500 dolardan 8.590 dolara ulaş-
mıştır. Türkiye ekonomisinde yaşanan kayda 
değer gelişmeler, ihracat ve turizm gelirlerine 
de yansımış ve 2002 yılında 36 milyar dolar 
olarak gerçekleşen ihracat, 2009 yılı sonunda 
102 milyar dolara, 2010 yılında ise 113,6 milyar 
dolara yükselmiş, turizm geliri ise 2002 yılında 
8,5 milyar dolardan, 2009 yılında 21 milyar do-
lara ulaşmıştır. Türkiye, sergilediği üstün per-
formans sayesinde, küresel ölçekte sıra dışı bir 
“yükselen ekonomi” haline gelmiş, satın alma 
gücü paritesine göre GSYİH sıralamasında, 
AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 6. büyük 
ekonomi, dünyanın ise 16. büyük ekonomi-
si konumuna yükselmiştir. 2008 yılının ikinci 
yarısından itibaren etkileri hissedilmeye başla-
yan küresel ekonomik kriz öncesinde Türkiye, 
art arda 27 çeyrek boyunca güçlü bir büyüme 
oranı yakalayarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. Bununla 
beraber, küresel krizin makroekonomik ve mali 
istikrarı sarsan etkileri, dünya ekonomileri-
ni talepte yaşanan azalma ve kredi temininde 
yaşanan sıkıntılar şeklinde zorlayarak, küresel 
ticari faaliyetlerde önemli oranda düşüşe neden 
olmuştur. 
Finans piyasalarının krize karşı dayanıklılığı 
ile öne çıkan Türkiye, ekonomisinde dış talebin 
düşmesi ve sermaye akışının yavaşlamasıyla, 
2009 yılında % 4,7’lik bir daralma yaşamış ol-
makla birlikte, ekonomik göstergelere yansıyan 
olumlu gelişmeler, toparlanmanın aynı yılın 
son çeyreğinde % 6 gibi etkileyici bir büyü-
me oranıyla başladığını göstermektedir. 2010 
yılında ise % 7 oranının üzerinde bir büyüme 
beklenilmektedir. Tüm dünyada krizin etkile-
rini en çabuk atlatan ülkeler arasında sayılan 
Türkiye’nin sergilediği ekonomik performans, 
ülkenin uluslararası kurumlarca “Avrupa’nın 

“ Türkiye yabancı yatırımları çek-
mek için, büyük bir iç pazar, avantajlı bir 
coğrafi konum, uygun emek maliyeti 
ve geniş telekomünikasyon ağı  gibi bir 
çok avantaja sahip olmasına rağmen is-
tediği sonuca ulaşamamıştır.
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en hızlı büyüyen ekonomisi” olarak nitelen-
dirilmesini	 sağlamıştır.	 OECD	 tahminlerine	
göre  (Dünya Bankası Küresel Ekonomik Bek-
lentiler	 Raporu	 2010)	 Türkiye’nin,	 2011–2017	
döneminde yıllık ortalama % 6,7 büyüme ora-
nıyla	OECD’ye	üye	ülkeler	 arasındaki	 en	hızlı	
büyüyen ekonomi olması beklenirken, Dünya 
Bankası	ve	IMF	de	Türkiye	Ekonomisinin	2010	
yılında sırasıyla % 6,3 ve % 6,2 oranlarında bü-
yüyeceğini öngörmektedir. 
Türkiye yabancı yatırımları çekmek için, büyük 
bir iç pazar, avantajlı bir coğrafi konum,  uygun 
emek maliyeti ve geniş telekomünikasyon ağı  
gibi bir çok avantaja sahip olmasına rağmen 
istediği sonuca ulaşamamıştır. Bu tezatın or-
taya çıkışında uluslararası şirketlerin alternatif 
ülkelerden tercih yaparken, bir ülkeyi diğerine 
tercihindeki kararlarını etkileyen ana faktörler 
ile Türkiye’nin karşılaştırmalı pozisyonu önem-
li bir nedendir. 
Dünya genelinde doğrudan yabancı yatırımla-
rın dağılımına bakıldığında, Güney ve Güney-
doğu Asya’nın doğrudan yabancı yatırımlardan 
en fazla payı aldığı görülmektedir. Bu ülkeler 
doğrudan yatırımları çekmek için önemli po-
litik reformlar gerçekleştirmektedirler. Bunlar-
dan bazılarını şöyle sıralayabiliriz : Bu ülkeler 
ekonomilerini dışa açmaya devam ederken ya-
tırımları çekmek için yeni teşvikler getirmekte 
ve idari engelleri kaldırmakta, uluslararası doğ-
rudan yatırımlara sağlanan haklar ve avantaj-
lar garanti altına alınmakta, yerel firmalarının 
küreselleşmesi için destekler vermektedirler. 
Endonezya özel bölgelerdeki uluslararası doğ-
rudan yatırımlara 15 yıl vergi tatili uygularken, 
Güney Kore, uluslararası doğrudan yatırımlar 
için onay süresini 30 günden 20 güne düşürüp 
şeffaf, adil ve bürokrasinin azaltıldığı yeni ulus-
lararası doğrudan yatırım kanunu çıkarırken, 
Tayland da ilaç sektöründeki uluslararası doğ-
rudan yatırımları için yeni teşvikler getirmek-
tedir. Ancak bölgedeki asıl çekim güçleri Çin ve 
Hindistan olarak görülmektedir. 
2009 yılında en fazla uluslararası doğrudan 
yatırımları çeken ilk 5 ülke; ABD, Çin, Fransa, 
Hong Kong ve İngiltere olmuştur. Türkiye ise 
2009 yılında çektiği 7,6 milyar dolar doğrudan 
yatırım ile en çok yatırım çeken ülkeler ara-
sında 32. sırada iken, gelişmekte olan ülkeler 
sıralamasında ise 15. sırada yer almıştır. 2008 
yılında ise Türkiye genel sıralamada 20., geliş-

mekte olan ülkeler arasında ise 9. sırada yer alı-
yordu. Yine 2009 yılı itibariyle global doğrudan 
yatırım stoku 17.7 trilyon dolar olurken, ABD 
ve Fransa en fazla stoka sahip ülkelerdir. Ge-
lişmekte olan ülkelerde ise en fazla stoka sahip 
ülkeler;	 Hong	 Kong,	 Çin,	 Singapur,	 Meksika,	
Brezilya	 ve	 Rusya’dır.	 Gelişmekte	 olan	 ülkele-
rin toplam stoktaki payı %30 iken, Türkiye 77,7 
milyar dolar stoku ile 39. sırada yer almıştır. 
Genel anlamda 2009 yılında global uluslararası 
doğrudan yatırımlar girişlerinde küresel krizin 
etkisiyle daralan finansman olanaklarından 
dolayı bir azalma yaşanmıştır. Bu nedenle ya-
tırımlar, şirketler arası borçlanma ve yeniden 
yatırıma dönüşen kazançlarla birleşme ve satın 
alma işlemlerinde azalma görülmüştür. Geliş-
mekte olan ülkelerin hem giriş hem de çıkışlar-
daki paylarının önemli ölçüde artması, düşü-
şün daha da keskin olmasının önüne geçmiştir.
Küresel krizin ne zaman sona ereceğine dair 
çeşitli görüşler ileri sürülürken günümüzde 
ekonomik kırılganlığın devam etmesi, finansal 
düzenleyici reformların etkilerinin belirsizli-
ği, bütçe açıkları ve kamu borçları gibi makro 
ekonomik dengesizlikler, kredilerdeki sorunlar, 
borsa ve kur piyasalarındaki dalgalanmalar, 
doğrudan yatırımların yeniden yükselişe geç-
mesinin önündeki engeller olarak görünmekte-
dir. Türkiye doğru tespit ve buna yönelik akılcı 
politikalar üreterek fırsatları kaçırmamalı ve 
bölgesinde doğrudan yabancı yatırımları çek-
me performansını artırarak önemli bir ekono-
mik güç haline gelmelidir. Türkiye Ekonomisi 
son sekiz yılda çekilen toplam 83 milyar dolar 
tutarındaki doğrudan yabancı yatırımla destek-
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lenen kurumsallaşmış ekonomi ve 2008–2010 
yılları	için	UNCTAD	tarafından	doğrudan	ya-
bancı yatırım açısından en cazip 15. ülke olarak 
belirlenmiştir. 
Türkiye’nin yapması gerekenler listesine ek-
lenmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. 
Bunlar: 
•	 Türkiye ikili bir problemle karşı karşıyadır.  

Bunlardan ilki; teknoloji geliştirme ve ino-
vasyona ayrılan kısıtlı bir kamu bütçesiyle 
kendine yeterli ve sürdürülebilir bir inovas-
yon eko-sistemi yaratma gerekliliği iken, 
ikincisi ise, küresel dünya ekonomisinde 
güçlü bir şekilde yer alacak şekilde ülke 
ekonomisinin iyileştirilmesi için yöntemler 
geliştirme zorunluluğudur. Teknoloji - yo-
ğun sektörlere ve teknoloji-yoğun alanlara 
(Ar-Ge)	yönelik	uluslararası	doğrudan	yatı-
rımları çekmek için gerekli olan koşulların 
sağlanması gerekmektedir. Buna ilişkin ola-
rak hazırlanan eylem planı içinde ele alınan 
adımlardan ilki, yatırım ortamının ulusla-
rarası düzeye çıkarılması için hukukun üs-
tünlüğü ilkesinin eksiksiz uygulanması ve 
etkin yönetişimin devletin bütün kademe-
lerine yayılmasıdır. 

•	 Bu sorunların aşılması noktasında üniversi-
te-sanayi işbirliğini özendirici yönde ve sa-
nayicinin benimsediği ve gereksinim duy-
duğu araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
yürütülmesi	 (talep	 odaklı)	 ve	 etkileşimli	
Ar-Ge faaliyetlerinin belirli endüstriyel ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda yo-
ğunlaştırılarak, sonuçların geniş bir kesime 
yaygınlaştırılması gereklidir. Deloitte tara-
fından yayınlanan bir raporda , Türkiye’nin 
2006	yılı	toplam	(kamu	ve	özel	sektör)	Ar-
Ge harcamasının yaklaşık 2,5 milyar € ile 
Ford	Motors’un	 yaptığı	 Ar-Ge	 harcaması-
nın ancak üçte birine denk geldiği belirtil-
mektedir. Başka bir ifade ile tek başına Ford 
Motors,	 Türkiye’nin	 yaptığı	 toplam	Ar-Ge	
harcamasının yaklaşık 3 katını yapmakta-
dır. Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki 
oranı ortalama olarak Avrupa Birliği ülke-
lerinde	%	1,84,	ABD’de	%	2,68,	 Japonya’da	
% 3,18 iken Türkiye’de ‰ 7,6 olarak gerçek-
leşmiştir.

•	 Bir diğer husus ise hali hazırda yapılan 
Ar-Ge harcamalarının kamu ve özel sek-

tör arasındaki dağılımıdır. AB ülkeleri gibi 
gelişmiş ülkelerde mevcut Ar-Ge harcama-
larının %70’i özel sektör tarafından gerçek-
leştirilmektedir. Çin’de de bu oran %70’tir. 
1980’den sonra hızla büyüyen İrlanda’da ise 
kamu % 32,9’luk bir Ar-Ge yatırımı yap-
maktadır. Türkiye’de 2006 yılı rakamları ile 
yapılan Ar-Ge harcamalarında kamunun 
payı % 63’tür. 

•	 Yıllardır kısa vadeli kaygılarla gerçekleşti-
rilen mevzuat değişiklikleriyle giderek kar-
maşık bir hal alan vergi sistemi kapsamlı bir 
reforma	tabi	tutulmalıdır.	Vergi	oranlarının	
yüksekliği, dolaylı vergilerin üretim mali-
yetlerini artırdığı, devletin bu yüksek vergi 
oranlarına rağmen ve biraz da yüksek vergi 
oranları yüzünden vergi toplamakta zorluk 
çektiği, Türkiye’nin gerçekleridir. Fakat ver-
gi sisteminin yarattığı sorunların, sektörle-
rin ya da ekonomik katmanların talepleri 
doğrultusunda yapılacak vergi indirimle-
riyle bir çözüme kavuşturulamayacağı, tam 
tersine, hali hazırda yeterince karmaşık ya-
pısıyla sorun yaratan vergi sisteminin daha 
da karmaşık bir hal alacağı kabul edilmeli-
dir. Bu reformlar yapılmadan, kayıt dışının 
kontrol altına alınması ve kayıt dışının yol 
açtığı rekabeti azaltıcı uygulamalara son 
vermek mümkün olamayacaktır. 

•	 Uluslararası	 rekabetin	 giderek	 yoğunlaştı-
ğı bir dünyada, yüksek dolaylı ve dolaysız 
vergi oranlarının Türkiye’nin uluslararası 
rekabet gücünü olumsuz etkilemeye de-
vam etmesine izin verilmemelidir. Haziran 
2006’da kabul edilen Kanun ile Kurumlar 
Vergisi	 oranlarının	 düşürülmesine	 ek	 ola-
rak	 gelir,	 KDV	 ve	ÖTV	 gibi	 vergi	 kalem-
lerinde yapılacak rasyonel düzenlemelerle, 
emek ve kilit girdi maliyetleri de aşağı çe-
kilmelidir. Zira uluslararası arenada büyük 
çaplı ve teknoloji-yoğun yabancı yatırımları 
çekmek için ülkeler arasında ciddi bir re-
kabet vardır. Türkiye de bu alandaki yatı-
rımcılara kendisinden daha cazip imkânlar 
sunan ülkelerin gerisinde kalmamak için 
vergi ve teşvik alanındaki rekabete katılmak 
zorundadır. 

•	 Yatırım ortamının uluslararası düzeye çı-
karılması için, hukukun üstünlüğü ilkesi 
eksiksiz uygulanmalı; etkin yönetişim ve 
rekabet ortamı için kurumsal kapasite yara-
tılmalı ve daha da geliştirilmelidir. 
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•	 Karar alıcılar tarafından uluslararası doğ-
rudan yatırım kararlarının, doğası gereği 
sektörler arasında önemli farklılıklar gös-
terebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın daha 
çok uluslararası doğrudan yatırımlara gel-
mesi beklenen sektörleri iyi bilen uzman-
lardan oluşan sektörel birimleri olmalıdır. 

•	 Stratejik hedef olarak belirlenen teknoloji-
yoğun yatırımların Türkiye’ye çekilmesiyle 
uyumlu olabilecek sektör ve alanların belir-
lenmesi gerekmektedir. Sektör seçimi, sa-
dece bu sektörlere gelecek yatırımları teşvik 
etmek anlamına gelmemektedir. Dünya ge-
neline bakıldığında, gerekli altyapı, yeterli 
ve donanımlı üretim faktörlerinin varlığı, 
rekabetçi piyasa koşulları ve fırsat eşitliği 
gibi şartlar oluşmadan verilecek teşviklerle 
yabancı yatırımın gelmesi zor olur.

•	 Uzun	 dönemli	 stratejileri	 ortaya	 koyar-
ken, Türkiye’ye teknoloji-yoğun yatırım-
ları çekmenin önündeki engellerden birisi 
de, eğitimli ve kalifiye işgücü arzının ye-
tersiz olmasıdır. Özellikle Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman 
Türkiye’de işgücünün ortalama eğitim dü-
zeyi oldukça düşük kalmaktadır. Yabancı 
yatırımcılar ve özellikle teknoloji-yoğun 
sektörlerde çalışanlar eğitimli, kalifiye işgü-
cü arzı yetersizliğinin önemli bir darboğaz 
olduğunu her fırsatta belirtmektedirler. 

•	 Önümüzdeki dönemde Türkiye’de 
hâlihazırda var olan ve uluslararası doğru-
dan yatırımları çekme olasılığı yüksek olan 
otomotiv sektörünün beraberinde diğer 
sektörlerle olan ileri ve geri bağlantıları ve 
yarattıkları dışsallıklar nedeniyle stratejik 
sektörler olarak belirlenmesi çağın gerekle-
rine uygun olacaktır.

•	 Yapılacak olan 2011 seçimlerinden sonra 
hazırlanacak olan yeni bir anayasa ile ya-
tırımcılara hukuki garantiler sağlanırsa, 
tarım ve sanayide üretim alanlarını ulusla-
rarası doğrudan yatırım için cazip kılacak 
girişimler olursa bu uluslararası yatırım 
miktarını artırabilir. 

•	 İstanbul’un bölgesel finans merkezi hali-
ne gelmesi, yabancı sermaye girişlerinin 
hızlandırılması, sektörün daha hızlı bir bi-
çimde büyümesi ve finans sektörünün tüm 
potansiyelinin olumlu seyir takip etmesi 
açısından önem arz etmektedir. Dünyada 
çok yakın bir gelecekte büyük bir hacme 
ulaşması beklenen Ortadoğu ve Körfez 
orijinli sermayenin Türkiye’ye gelmesi için 
finans sektöründe de gerekli altyapı ve faa-
liyet birimlerinin oluşturulması gerekmek-
tedir. Bu hususta vergi teşviki politikası bü-
yük önem taşımaktadır. 

•	 Yabancı sermayenin ülkeye girişinin, 
Türkiye’nin dış politikada “komşu ülkeler-
le sıfır problem” politikası sayesinde Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika ülke pazarlarındaki 
yüksek pazar payı ile aynı paralelde gitme-
diği açıktır. Yıllarca süregelen ve önyargılı 
olan Ortadoğu ve Körfez orijinli sermayeye 
bakış mutlaka değişmelidir. Türkiye, daha 
önce	 Londra’ya	 giden	 körfez	 sermayesini	
İstanbul’a yönlendirmek için Avrupa’da de-
vam eden krizi fırsat olarak kullanmalıdır. 

•	 Ayrıca siyasi yapı ve ekonominin iç içe ol-
duğu kabul edildiğinde, Türkiye açısından 
var olan siyasi istikrar ekonomik karar alıcı 
konumundaki yerli ve yabancı yatırımcılar 
açısından çok önemlidir. Bu nedenle Türki-
ye siyasi istikrar ile ekonomik istikrar konu-
sunu birlikte yürütmek zorundadır.

•	 Türkiye ekonomisi “enflasyon/sermaye giri-
şi” ikilemi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Merkez	bankası	sıcak	para	girişini	önlemek	
için faiz indirimleri gerçekleştirirken diğer 
yandan kredi genişlemesini ve enflasyon 
önlemek için zorunlu karşılık oranlarını 
artırmaktadır. Türkiye’nin içinde bulun-
duğu bu ikilemden çıkması için doğrudan 
yatırımları çekmek için yapısal reformları 
mutlaka hayata geçirmesi gerekir.

•	 Ülkeye	gelecek	olan	yabancı	yatırımları	ar-
tırmak için, mutlaka yabancı sermaye ya 
da uluslararası doğrudan yatırım stratejisi 
oluşturulmalıdır. Bu stratejide kısa vade ve 
uzun vadede yapılması gerekenler mutlaka 
belirtilmelidir. 
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Türkiye, 2001 krizinden sonra özellikle finans 
ve bankacılık kesiminde gerçekleştirilen re-
formlar sayesinde, küresel krizden en hızlı çıkış 
sağlayan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye İs-
tatistik	Kurumu’nun	(TÜİK)	verilerine	göre	ilk	
çeyrekte yüzde 11.7, ikinci çeyrekte yüzde 10.3 
ve üçüncü çeyrekte yüzde 5.5 oranında bir bü-
yüme gerçekleşmiştir. Türkiye 2010’un ilk çey-
reğinde gerçekleştirdiği yüzde 11.7’lik büyüme 
ile G-20 ülkeleri arasında Çin’den sonra en hızlı 
büyüyen ikinci ekonomi olmuştur. Yılın ilk do-
kuz aylık dönemi itibariyle Gayrisafi Yurtiçi 
Hâsıla’da	 (GSYİH)	 geçen	 yılın	 aynı	 dönemine	
göre reel olarak yüzde 8.9 oranında bir artış 
gerçekleşmiştir.
Orta	 Vadeli	 Program’da	 yüzde	 6.8	 olarak	 he-
deflenen büyüme rakamının 2010’da aşılması 
beklenmektedir. Türkiye, dünyanın en büyük 
ekonomileri arasında 16’ncı ve AB ülkeleri ara-

sında ise 7’nci sırada bulunmaktadır. Gerçekle-
şen ekonomik büyüme rakamları ve tarihteki 
en düşük faiz oranlarına rağmen, son dönemde 
işsizlik oranında ancak kısmi bir düşüş yaşan-
mıştır. Fakat işsizlik oranlarının Avrupa bölge-
sindeki diğer ülkeler kadar olmasa bile yüksek 
düzeylerde seyretmesi, ekonomideki iyileşme-
lerin istihdama yansıması konusunda halen 
problemlerin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 
ÖTV	artışları	ile	enerji	fiyatlarındaki	dalgalan-
malardan dolayı enflasyonda da inişli, çıkışlı bir 
dönem yaşanmasına rağmen, Türkiye’de 2010 
yılı itibarıyla yıllık enflasyon, tüketici fiyatla-
rında	(TÜFE)	yüzde	6.4	olarak	gerçekleşmiştir.

Eksen kayması mı dış ticaret çeşitlendirmesi mi?
Cari	açığın	önemli	kalemlerinden	biri	olan	 it-
halat-	ihracat	farkının	değerli	TL	nedeniyle	it-

SETA		YORUM

Ekonomide 2011 Yılı 
Perspektifi 
İhracatın ağırlıklı olarak yapıldığı AB ülkelerindeki talep daralması, küresel ekonomik 
kriz, meydana gelen gelişmeler ve kırılganlıklar dikkate alındığında, Türkiye’nin 
ihracatı için uzun dönemli bir risk görülmektedir. 

ERDAL TANAS KARAGÖL

siyasi istikrar ve büyüyen türkiye ekonomisi
OCAK 2011 -Entegrasyonun arttığı günümüzde, dünya gündemindeki gelişmeler şüphesiz 
Türkiye ekonomisini de olumsuz yönde etkiledi. Avrupa’daki borç sorunu, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki siyasi ve eknomik krizler ile karşılaştırıldığındaTürkiye istikrarlı siyasi yapısı ve büyü-
yen ekonomisi sayesinde istikrarlı bir liman haline geldi. Uzun yıllar dünya ekonomisi sıralama-
sında ikinci sırada bulunan Japonya  2011 yılında bu başarısını Çin’e kaptırırken Çin’den sonra 
en yüksek büyümeyi ise Türkiye gerçekleştirdi. Türkiye, 2011 yılında da açıklamış olduğu Orta 
Vadeli Program ve Sanayi Strateji Belgeleri ile dünya ticaretindeki payını artırmayı hedefledi. 
Türkiye yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 11,6 ve yüzde 8,8 oranında büyürken, yılın üçüncü çeyre-
ğinde ise yüzde 8,2 oranında büyümeyi sürdürdü. Enflasyon rakamları ise döviz kuru hareketle-
ri ve ÖTV değişiklikleri gibi etkiler ile yükseldi. 2011 yılında Türkiye’de ihracat 135 milyar dolar, 
ithalat ise 241 milyar dolar ile yılı kapattı.
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halat lehine gelişmesi, ithalattan kaynaklanan 
cari açık ve dış borç ödemeleri için gerekli olan 
finansmanın ihracattan elde edilen gelirlerden 
karşılanması zorunluluğunu getirmiştir. Bu 
nedenle dış ticarette ülke çeşitlendirmesi çok 
önemli ve yerinde bir karar olmuştur. 

Türkiye’de şu anda dış politikada eksen kayması 
değil, tam aksine olması gereken dış ticaret çe-
şitlendirmesi ve yörünge gelişmesi yaşanmak-
tadır. İhracatın yaklaşık yüzde 50’sini yaptığı-
mız AB ülkelerindeki dış talep daralmasını dış 
ticaret çeşitlendirmesi ile telafi etme çabaları 
doğru bir karar olmuştur. Küresel ekonomik 
krizin başladığı dönemde, Türkiye’nin krizin 
ülke ekonomisine vereceği tahribatı iyi ana-
liz edip, dış ticarete yön vermesi, ticaret için 
komşu ülkelere, uzak doğuya ve Ortadoğu’ya 
yönelmesi aslında, ülkenin yeni imkânlar ve 
pazarlar geliştirme yeteneğini göstermektedir. 
Bunun sonucu olarak, 2010’da 111.7 milyar do-
lar ihracat hedeflenirken, bu rakam aşılmış ve 
113.6 milyar dolarlık rakama ulaşılmıştır. Kü-
resel ekonomik kriz süresince ekonomik açıdan 
olağanüstü bir performans sergilenmiş ve tüm 
ülkeleri kıskandıran bir başarı hikâyesi yazıl-
mıştır.	 Ülkedeki	 değerli	 TL’ye	 rağmen	 ihracat	
konusunda seferberlik birçok şehre sıçramıştır. 
2000’de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 
şehir sayısı 4 iken 2010’da bu rakam 14’e çık-
mıştır.

2011 beklentileri...
2010’da makro ekonomik göstergelerdeki iyileş-
melerin yanı sıra halkı birebir ilgilendiren istih-

dam ve gelir dağılımı konularında da iyileşme-
ler beklenmektedir. Esas olarak, ihracata dayalı 
büyüme temel alındığı için, ekonomik büyüme, 
istihdam ve buna bağlı olarak cari açıktaki ar-
tış da ihracat performansına bağlı olacaktır. Bu 
yüzden, 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hede-
fine ilerlerken, 2011 için hedeflenen 127 milyar 
doların üstüne çıkmak gerekir. İhracatın ağır-
lıklı olarak yapıldığı AB ülkelerindeki talep da-
ralması, küresel ekonomik kriz, meydana gelen 
gelişmeler ve kırılganlıklar dikkate alındığında, 
Türkiye’nin ihracatı için uzun dönemli bir risk 
görülmektedir. Bu yüzden, Türkiye bu sürede, 
yeni pazarlar bulmak ve işbirliği geliştirmeye 
ısrarla devam etmelidir. Ayrıca, şunu unutma-
mak gerekir ki ekonomik büyüme olduğu hal-
de, bu ekonomik büyüme istihdama tam olarak 
yansımıyorsa bundan sorumlu olan ekonomik 
büyüme değil, istihdamı etkileyen diğer faktör-
lerdir. Bu faktörler; olmayan bütüncül istihdam 
stratejisi, değişen işgücü piyasası koşullarına 
uyumsuzluk, piyasa katılıkları, yüksek vergiler 
ve eğitim-istihdam arasındaki uyumsuzluktur. 
Ayrıca, vergi gelirlerini artırmak, bütçe denge-
sini mevcut koşullarda devam ettirmek ve kayıt 
dışılığı önlemek için kapsamlı ve adil bir vergi 
reformu şarttır.
Sabah, 22 Ocak 2011

“ Türkiye’de şu anda dış politika-
da eksen kayması değil, tam aksine 
olması gereken dış ticaret çeşitlen-
dirmesi ve yörünge gelişmesi yaşan-
maktadır.
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Soğuk Savaş sonrası kurulan yeni dünya düze-
ninde sıradan ve pasif bir aktör olmayı kabul-
lenmeyen Türkiye, dış politika önceliklerini ve 
tercihlerini başka güçlerin etkisinde kalmadan 
belirlemeye başladı. Siyaset, ekonomi, eğitim, 
hukuk ve sağlık gibi hayatımızı doğrudan ilgi-
lendiren alanlarda kabuk değiştiren, bölgesel ve 
küresel gelişmelere seyirci kalmak yerine mü-
dahil olmaya başlayan Türkiye, dış politikada 
kendi gündemini oluşturmaya ve bölgedeki ge-
lişmelerde etkin olmaya çalışmakta. Dış politika 
tercihlerinde küresel hegemonik güçlerin yö-
rüngesinden kurtulmak, kendi istikametini be-
lirlemek, geleneksel müttefikleri küstürmeden 
yeni ittifaklar kurmak cesaret, zekâ ve manevra 
alanına sahip olmayı gerektirir. Ancak cesaret 
ve zekâ bağımsız bir dış politika kurgulamak ve 
sürdürmek için yeterli değil. Bunlara ilaveten 
bir ülkenin sert ve ince güce, bunları akıllı güce 
(smart	power)	dönüştürebilecek	siyasi	 lider	ve	
kadrolara da ihtiyacı vardır. Son dönemdeki dış 
politika aktivizmine ve etkilerine bakıldığında 
Türkiye’deki siyasi kadronun ülkemizin sahip 

olduğu sert ve ince gücü ideoloji ve romantizm 
kıskacına kapılmadan gerçekçi ve akılcı bir şe-
kilde yönettiğini görüyoruz. 

İç politika gibi dış politika da normalleşiyor
Türkiye’nin demokratikleşerek açık ve saydam 
bir ülkeye dönüşmesi, üretiminin artması, eko-
nomisinin büyümesi ve yeni pazar arayışları 
güvenlik perspektifini etkisizleştirdi. Bunun 
yerine akılcı, gerçekçi, pragmatik ve aynı za-
manda moral değerleri de önemseyen bir dış 
politika vizyonu benimsendi. Türk dış politi-
kasındaki yeni açılımlar, özellikle Ortadoğu 
ülkeleri ile kurulan yakın ilişkiler her ne ka-
dar bazılarında eksen kayması biçiminde yo-
rumlansa da aslında bir özgüvenin ve yukarı-
da işaret edilen gelişmelerin yansımasıdır. Bu 
noktada,	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	
Kuveyt’teki Türk-Arap İlişkileri Konferansı’nda 
yaptığı konuşmada “Dış politikamızı kendimiz 
tayin eder, rotamızı kendimiz belirler, dış po-
litikada gündemimizi kendimiz oluştururuz” 
mealindeki sözleri, Türkiye’nin dış politikası-

SETA		YORUM

Türkiye Bölgede Düzen 
Kurucu Rol Üstleniyor 
Türkiye’nin uluslararası sistemde sözüne kulak verilen bir aktör olmasında, BM, AB, 
İKÖ ve NATO’da saygınlığının artmasında özgüveni kadar moral ve etik değerleri dış 
politikasının merkezine yerleştirmesinin de büyük bir payı var.

TALIP KÜÇÜKCAN

iran nükleer krizine çözüm arayışları
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nın en önemli parametrelerinden birinin ken-
dine güven olduğunu göstermesi bakımından 
anlamlıdır. Türkiye’nin uluslararası sistemde 
sözüne	kulak	verilen	bir	aktör	olmasında,	BM,	
AB,	İKÖ	ve	NATO’da	saygınlığının	artmasında	
özgüveni kadar moral ve etik değerleri dış poli-
tikasının merkezine yerleştirmesinin de büyük 
bir	payı	var.	Uluslararası	sistemin	etkin	aktör-
lerinin özeleştiri yapmalarına da öncülük eden 
ilkelere dayalı bu tercih, Türkiye’yi küresel vic-
danın sesi olma yolunda ön plana çıkarmıştır.

Moral değerleri dış politikaya taşımak
Barış, istikrar, insan hakları ve adalet gibi değer-
ler yanında savaş ve çatışma yerine diplomasi ve 
müzakereyi önceleyen bir yaklaşımı benimse-
yen Türkiye, dış politikadaki etki alanını insani 
kaygılarla daha da genişletme imkânı bulmuş-
tur. Türkiye’nin geleneksel dış politika tercihleri 

ve ilişkileri ideolojik kaygılarla ve kuşkusuz So-
ğuk Savaş dönemine damgasını vuran güvenlik 
anlayışı ile şekillenmiş, daha çok Batılı mütte-
fikler ile ilişkiler geliştirilmiştir. Bunun doğal 
bir sonucu olarak tarihi ve kültürel zemin hazır 
olmasına karşın Balkanlar, Kafkasya, Afrika 
ve Ortadoğu’ya hak ettiği önem verilmemiştir. 
Türkiye’nin bugün izlediği dış politika aslında 
iç politikadakine benzer bir normalleşme ve 
restorasyon dönemini başlatmıştır. Bir taraftan 
AB ile üyelik müzakereleri sürdüren, Kıbrıs ve 
Ermenistan gibi dondurulmuş sorunları ma-
saya yatıran, tek ülkeye bağımlı kalma riskini 
ortadan kaldırmak için enerji kaynaklarını 
çeşitlendirme	adına	Rusya	ve	 İran	 ile	 ilişkileri	
geliştiren,	 Afganistan,	 Lübnan	 ve	 Balkanlara	
barış gücü gönderen, diğer taraftan Arap-İsrail 
sorununun çözümünde arabuluculuk yapmaya 
çalışan bir aktör Türkiye. Türkiye bu bölgeler-

iran nükleer krizine çözüm arayışları

21 OCAK 2011 -  ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya’dan oluşan P5+1 ile İran 
arasında devam eden nükleer müzakerelerin son görüşmesi Ocak ayında İstanbul’da gerçekleş-
ti. İki gün süren zirvede yeni bir öneri gündeme getirmeyen İran, uranyum takası anlaşmasını 
görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde uz-
laşma çıkmadı. İran’ın uranyum zenginleştirme ve yaptırımlarla ilgili ön şartları kabul etmediği 
için uzlaşmaya varılmadığını dile getiren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Catherine Ashton, bu arada İran’la diyalog kapısını açık bıraktı.

A
A
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deki girişimleri ile bölgesel sorunların ve kriz-
lerin çözümünde önemli bir adres olmuştur. 
Lübnan	Başbakanı	Saad	Hariri’nin	ülkesindeki	
hükümet krizinin çözümüne katkıda bulun-
ması için Türkiye’ye gelmesi, İran nükleer so-
rununun diplomasi ile çözüme kavuşturulması 
amacıyla	P5+1	üyeleri	(İngiltere,	Fransa,	Rusya,	
ABD,	Çin	ve	Almanya)	ve	İran’ın	21–22	Ocak’ta	
İstanbul’da bir araya gelecek olması Türkiye’nin 
küresel bir aktör olma yolunda kat ettiği mesa-
feyi göstermektedir.

Ortak bir dış politika dili ve  
vizyonu geliştirmek
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun aksi 
açıklamalarına karşın, Türkiye’nin Balkanlar 

“ Türk dış politikasındaki yeni 
açılımlar, özellikle Ortadoğu ülkeleri 
ile kurulan yakın ilişkiler her ne kadar 
bazılarında eksen kayması biçiminde 
yorumlansa da aslında bir özgüvenin 
ve yukarıda işaret edilen gelişmele-
rin yansımasıdır. 

özellikle de Ortadoğu ülkelerinde yürüttüğü 
aktif dış politika, zaman zaman Yeni Osman-
lıcılık olarak yorumlanıyor. Bu algının bazı 
Arap aydınlar arasında da kabul gördüğü bi-
liniyor.	 Zira	 bunlar	 Türkiye’nin,	 Irak	 sorunu	
başta olmak üzere bölgeye ilişkin dış politika 
oluşturma sürecinde kendi ülkelerinin görüş 
ve kaygılarının yeterince dikkate almadığını 
düşünüyorlar. Bu nedenle Türkiye’nin, bölgeye 
ilişkin dış politika tercihlerini Arap aydınları ve 
kamuoyuna daha iyi anlatması gerekiyor. Baş-
bakan Erdoğan Kâbil, Bağdat, İstanbul, Beyrut 
ve Şam’ın dili ile yani bölgenin hassasiyetini 
yansıtan bir dille konuşuyor. Arap dünyasında 
ise bölgesel sorunları hâlâ Batılı güç merkezle-
rinin perspektifinden gören ve onların dili ile 
konuşan aydınların var olduğu görülmeli, bu 
bölgede ortak bir tarihimiz olduğu gibi gelece-
ğimizin de ortak olduğu daha sık dile getiril-
melidir. Başbakan Erdoğan’ın açıkça işaret etti-
ği yakın tarihin ideolojik mirası olan karşılıklı 
önyargı ve kaygıların giderilmesi ancak bu yolla 
mümkün olacaktır.
Sabah, 22 Ocak 2011
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ABD,	 İngiltere,	 Fransa,	 Rusya,	 Çin	 ve	
Almanya’dan	oluşan	P5+1	ile	İran	arasında	de-
vam eden nükleer müzakerelerin son görüşmesi 
dün ve bugün İstanbul’da yapılıyor. Görüşmeler 
İran’ın nükleer programının meşruiyetinin öte-
sinde küresel düzenin nasıl şekilleneceği ile de 
ilgili.	Irak’ın	işgali	sürecinde	uluslararası	kural	
ve kurumları yok sayan bir diplomasi anlayışını 
benimseyen ABD, şimdilerde küresel düzenin 
kurallarının yeniden belirlenmesi sürecinde et-
kin olmaya çalışıyor. Yeni düzende oyunu kura-
lına göre oynamaya yanaşmayan İran gibi ülke-
lerin “hizaya getirilmesi” Amerika’nın etkinliği 
ve prestiji açısından önemli. İstanbul görüşme-
lerinden somut bir anlaşma çıkması ihtimali 
düşük görünüyor. Zira ABD Dışişleri, görüşme 
gündemini nükleer meselenin tartışılmasıyla 
sınırlamaya	 çalışırken,	 İran,	 Nükleer	 Silahla-
rın Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan 
(NPT)	doğan	uranyum	zenginleştirme	hakkını	
tartışmaya açmayacağını söylüyor. Bu koşul-
larda, İran hâlihazırda elinde bulunan zen-
ginleştirilmiş uranyumun büyük bir kısmının 

takasına	razı	olursa,	bu	P5+1	açısından	başarı	
olarak değerlendirilecektir. Ancak İran için ba-
şarı, uranyum zenginleştirme hakkının kayıtsız 
bir	 biçimde	 tanınması	 demek.	 Uranyum	 zen-
ginleştirme hakkını inkâr etmeyen ama bu tür 
faaliyetleri de dünya çapında sınırlandırmaya 
çalışan ABD ve Avrupalıların bunu yapmasını 
beklemek naiflik olacaktır.  

İran’dan beklentiler
P5+1,	BM	Güvenlik	Konseyi’nin	(BMGK)	aldı-
ğı İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 
geçici	olarak	durdurmasını	öngören	1696	No’lu	
karara	 (2006)	 uymasını	 istiyor.	Ayrıca,	 İran’ın	
2003’te	 imzaladığı,	Uluslararası	Atom	Enerjisi	
Kurumu	(IAEA)	uzmanlarının	önceden	haber	
vermeksizin nükleer tesisleri teftişlerine olanak 
sağlayan	Ek	Protokol’ün	gereğini	 yerine	getir-
mesini talep ediyor. 2010 Aralık ayında yapılan 
Cenevre	 Görüşmelerinden,	 İstanbul’da	 tekrar	
görüşmek üzere anlaşılması dışında somut bir 
sonuç çıkmaması bu gündem maddelerinde 
ilerleme sağlanamamasının bir sonucu. ABD, 

SETA		YORUM

Istanbul’daki Nükleer 
Müzakerelerin Anlamı 
ABD, İran’ı uzlaşmaz, uluslararası hukuk ihlalcisi, art niyetli, güvenilmez ve 
cezalandırılmayı hak eden bir “kötü çocuk” olarak göstermeye çalışıyor. 

KADIR ÜSTÜN
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İran’ın öncelikle uluslararası sistemin belirlen-
mesi ve idamesi konusunda yetkiyi haiz ku-
rumların	 (BMGK,	 IAEA,	 P5+1)	 meşruiyetini	
tartışmasız kabul etmesini istiyor. İran ise bu 
denklemde tutarsız ve ciddiyetsiz de olsa ulus-
lararası sistemi eleştiren bölgesel bir güç ola-
rak karşımıza çıkıyor. İran’ın İsrail’in deklare 
edilmemiş nükleer silahlarının bulunmasına 
rağmen uluslararası denetimin dışında kaldığı 
eleştirisi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir-
çok ülke tarafından paylaşılıyor. Bu eleştirilerin 
düzeni tehdit etmesine izin vermek istemeyen 
ABD ve Avrupa, bir yandan küresel düzenin 
yeniden belirlenmesi sürecinde ayrıcalıklı ko-
numlarını korumaya çalışırken, bir yandan da 
Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi yükselen güç-
lerin daha fazla inisiyatif sahibi olma talepleri-
ne cevap vermek zorunda kalıyor.

Diyalog mu, zorlama mı?
ABD’li ve Avrupalı siyasetçi ve diplomatlar 
İran’ın uranyum zenginleştirme sürecinde za-
man kazanmaya çalıştığına, aslında anlaşmaya 
niyeti olmadığına ve nihai hedefinin nükleer 
bomba üretmek olduğuna ikna olmuş durum-
dalar. Onlar için asıl sorun, İran’ın bombaya 
sahip olduğu bir senaryoda bölgedeki stratejik 
dengenin İran lehine ve ABD ve İsrail aleyhi-
ne değişecek olması. Washington’daki birçok 
uzmanın, “nükleer İran’la nasıl yaşayabiliriz?” 
tarzı analizler yayınlanması da ABD’nin İran’ı 

durduramaması ihtimaline karşı şimdiden ha-
zırlık yaptığının göstergesi. ABD açısından ba-
kıldığında, böyle bir senaryo çok bilinmeyenli 
bir denkleme yol açacağından İran’ın bir an 
önce “legal” ya da “illegal” bütün yollar kulla-
nılarak durdurulması gerekiyor. Buna karşın 
İran’a karşı daha dengeli bir politika izlenmesi 
gerektiğini savunanlar da var. Büyük oranda 
ABD Kongresi’nin finanse ettiği düşünce ku-
ruluşu	ABD	Barış	Enstitüsü	(USIP)	ve	Stimson	
Merkezi’nin	 yayınladığı	 Angajman,	 Zorlama	
ve	İran’ın	Nükleer	Meydan	Okuması	(Engage-
ment,	Coercion,	and	Iran’s	Nuclear	Challenge)	
başlıklı araştırma, aslında ABD’nin İran poli-
tikasının hiç de net olmadığını, uranyum zen-
ginleştirmenin dondurulması dışında daha ya-
ratıcı politikalar üretmesi gerektiğini ve İran’la 
diyaloga açık olduğunu net bir şekilde ifade 
etmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak ABD Dı-
şişleri diyalogdan ziyade zorlamayı öncelemiş 
görünüyor. İran’ın Brezilya ve Türkiye ile 2010 
Mayıs	 ayında	 yaptığı	 uranyum	 takasını	 öngö-
ren Tahran Deklarasyonu’nu yetersiz bulan ve 
bunu İran’ın “uluslararası toplumu” bölmeye 
yönelik bir “ayak oyunu” olarak değerlendiren 
ABD, İran’ı uzlaşmaz, uluslararası hukuk ihlal-
cisi, art niyetli, güvenilmez ve cezalandırılmayı 
hak eden bir “kötü çocuk” olarak göstermeye 
çalışıyor. ABD önderliğinde uluslararası siste-
mi yeniden düzenlemeye çalışan küresel güç-
ler, nükleer teknolojinin kendi tekellerinde 
kalmasını	istiyor.	Her	ne	kadar	NPT	rejimi	üye	
ülkelere uranyum zenginleştirme hakkı tanısa 
da, büyük güçler bu tür “uzmanlık gerektiren” 
alanların kendi kontrolleri dışına çıkmasını 
istemiyorlar. İran’ın nükleer görüşmelerdeki 
tavrını aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
“yükselen” güçlerin kurulmak istenen düzenin 
temel mantığına itirazları bağlamında değer-
lendirmek gerekir. 
Sabah, 22 Ocak 2011

“ Her ne kadar NPT rejimi üye ül-
kelere uranyum zenginleştirme hakkı 
tanısa da, büyük güçler bu tür “uzman-
lık gerektiren” alanların kendi kontrol-
leri dışına çıkmasını istemiyorlar.
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Karmel yangınında Türkiye’nin İsrail’e yardı-
mı sebebiyle iki ülke arasında başlayan yangın 
diplomasisi,	İsrail’in	Mavi	Marmara	katliamıy-
la kopan ve özür dilememesi sebebiyle nor-
malleşemeyen ikili ilişkilerin seyrinde olumlu 
bir hareketlilik meydana getirdi. İki ülke yet-
kililerinin	 Cenevre’de	 yaptıkları	 görüşmeler,	
“acaba İsrail özür dileyecek mi?” tartışmalarını 
açarken; İsrail’de özür karşıtı güçlü bir lobinin 
faaliyetlerini de tetikledi. Bu süreçte İsrail’den 
ardı ardına tartışmalı bir o kadar da çelişkili 
açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Avig-
dor	 Lieberman,	 asıl	 İsrail’in	 Türkiye’den	 özür	
beklediğini ifade edip Başbakan Erdoğan’ı ve 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu yalancılıkla suç-
ladı.	Lieberman’ın	bar	 fedaisi	geçmişiyle	dışiş-
leri bakanı kimliği arasındaki gelgitlerin bir so-
nucu olan bu açıklama, önce Savunma Bakanı 

Ehud Barak tarafından ardından da Başbakan 
Benyamin	 Netanyahu	 tarafından	 eleştirildi.	
Barak, gerginliğin düşürülmesi gerektiğini vur-
gularken	 Netanyahu	 da	 açıklamanın	 sadece	
Lieberman’ın	şahsını	bağladığını	ve	hükümetin	
resmi görüşü olmadığını beyan etti. Türkiye’den 
özür dilemeyeceklerini ve sadece üzgünlükleri-
ni	 ifade	 edebileceklerini	 söyleyen	 Netanyahu,	
özrü gündem dışı bırakan bu açıklamasıy-
la birlikte normalleşme umutlarını da tekrar 
gündemin dışına itti. Yaşanan bu süreç, sadece 
Netanyahu’nun	Türkiye’den	özür	dilemeyi	dü-
şünmediğini değil; aynı zamanda İsrail’in ortak 
bir politika oluşturma mekanizmasının da ol-
madığını ortaya koydu. Koalisyon hükümeti-
nin	kurulduğu	2009	Mart’ından	 itibaren	 sıkça	
dile getirilen kabine içi ahenksizlik ve çatışma 
bu son süreçle tekrar belirirken buna rağmen 

SETA	YORUM

Lieberman’ı Gösterip 
Netanyahu’ya Razı Etmek 
Yaşanan bu süreç, sadece Netanyahu’nun Türkiye’den özür dilemeyi düşünmediğini 
değil; aynı zamanda İsrail’in ortak bir politika oluşturma mekanizmasının da 
olmadığını ortaya koydu.

UFUK ULUTAŞ

israil ile ilişkiler 

OCAK 2011 - 2010 yılı Aralık ayında İsrail’in kuzeyinde çıkan orman yangını sonucu Hayfa ken-
tinde en az 40 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı ve yangın söndürülene kadar yaklaşık 3 bin hek-
tarlık ormanlık alan kül oldu. Bu süreçte Türkiye, Mavi Marmara krizi nedeniyle İsrail’le yaşadığı 
gerginliğe rağmen “insani yardım” amacıyla 2 yangın söndürme uçağını İsrail’e gönderdi. Yangın 
diplomasisi olarak kayıtlara geçen bu gelişme sonrası Ankara’nın ilişkilerin normalleşmesi için 
İsrail’den beklediği özrün gelebileceğine dair bir hava oluştu. Ancak bu yöndeki beklentilere 
dair ümitler uzun sürmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın “asıl Türkiye bizden özür 
dilemeli” açıklaması sonrası ilişkilerin normalleşmesine dair beklentiler suya düştü.
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hükümetin 20 ayı aşkın bir süredir nasıl ayakta 
kaldığı da merak konusu oldu.

Lieberman’ın geçmişi
İsrail’ de Şubat 2009 seçimleri sonrasında olu-
şan	meclis	aritmetiği,	Netanyahu’nun	Likud’un-
dan daha fazla milletvekili çıkaran merkez par-
tisi	Kadima’nın	 lideri	Tzipi	Livni’nin	hükümet	
kurmasına izin vermemişti. ABD’nin de telkin-
lerine rağmen başbakanlığı bölüşmek isteme-
yen	Netanyahu	ve	Livni	milli	mutabakat	hükü-
metini kuramamış; bunun sonucunda Avigdor 
Lieberman’ın	 lideri	 olduğu	 aşırı	 sağcı	 İsrael	
Beytenu partisinin kilit konuma geldiği bir 
“sağcı-aşırı sağcı-merkez sol-dinci” koalisyonu 
kurulmuştu.	Kabinede	merkez	sağcı	Netanyahu	
başbakan, merkez solcu Barak savunma baka-
nı, aşırı dinci Eli Yişai içişleri bakanı ve aşırı 
sağcı	Lieberman	da	dışişleri	bakanı	vazifelerini	
üstlenmişti.	 Lieberman’ın	 bar	 fedaisi	 geçmişi,	
ırkçı ve zenofobik söylemleri, yasadışı yerle-
şimci olması ve hakkında açılan şiddet ve rüş-
vet	 davaları	Netanyahu’nun	 kendisini	 dışişleri	
bakanı yapmasına engel olmadı. Zira 15 millet-
vekili	ile	Lieberman	da	Netanyahu’yu	başbakan	
yapmıştı. Bakan olduktan sonra yaptığı gaflar, 
çıkardığı	 krizler	 ve	 hatta	 Netanyahu’yu	 zor	
durumda	bırakan	açıklamaları	da	Lieberman’ı	
koltuğundan	etmedi.	Bu	durum	aslında	Lieber-
man-Netanyahu	 ikilisinin	 ilişkisinin	uzlaşıdan	
çok ihtiyaç ve çıkar temeline dayandığını gös-
termektedir. Kısaca, her ikisi de koltuklarında 
kalabilmek için birbirlerine muhtaçlar. Barışın 
antitezi	 olan	 Lieberman,	Netanyahu’nun	 “ölü-
mü gösterip sıtmaya razı etmek” metodu için bi-
çilmez	kaftandır.	Diğer	bir	deyişle	Lieberman’ı	
gören Filistinliler ve Amerikalılar hatta Türkler 
Netanyahu’ya	razı	olabileceklerdir.	Ayrıca	barış	

görüşmelerindeki başarısızlıkların sorumlulu-
ğunun kolaylıkla üstüne atılabileceği bir günah 
keçisidir	Lieberman.	Dış	 siyaseti	belirlemeyen	
ve yönlendirmeyen, by-pass edilmiş bir dışişle-
ri bakanıdır. Bu sebepten ihtiyaç ilişkisinin öte-
sinde	 Lieberman’ın	 Netanyahu	 için	 kullanışlı	
bir ortak olduğunu iddia etmek mümkündür. 
İsrail’in mevcut yönetimindeki kıymet-i har-
biyesi, “kullanışlı hükümet ortağı”ndan ibaret 
olan	 Lieberman,	 aslında	Türkiye	 ile	 ilişkilerin	
normalleşmesini	 istemeyen	 Netanyahu	 için	
bir paravanadır. İsrail kamuoyunda özellikle 
2006’da	Halid	Meşal’in	Ankara	 ziyaretiyle	 tır-
manışa geçen Türkiye karşıtlığını ve bu kar-
şıtlığın	 Mavi	 Marmara	 katliamı	 sonrası	 nef-
rete	 dönüşme	 trendini	 takip	 eden	Netanyahu,	
Türkiye’den özür dileyerek bu kadar güçlü İsrail 
kamuoyunu karşısına almaktansa normalleş-
meyi erteleyerek bu karşıtlıktan siyasi puan 
toplama çabası içerisindedir.

Netanyahu’nun baskı paratoneri
İşin düşündürücü tarafı ise İsrail’de artık bir 
“milli gurur meselesi”ne dönüşen Türkiye’yle 
ilişkilerden	 sadece	 Netanyahu’nun	 değil	 diğer	
birçok İsrailli liderin de istifade etmeye çalışma-
sıdır.	Livni’nin	“Türkiye	tarafını	seçsin”	açıkla-
ması, Barak’ın Türk istihbaratını suçlayan açık-
lamaları	ve	özür	dileme	karşıtlığı,	Lieberman’ın	
Türkiye hakkındaki nefret söylemleri de fırsat-
tan	istifade	çabalarıdır.	Özür	karşıtlığıyla	Livni	
sağcı,	 Lieberman	 da	Rus	 göçmenler	 dışındaki	
seçmenlere ulaşmayı hedeflerken Barak ise 
savunma	bakanı	olarak	Mavi	Marmara	katlia-
mının sorumluluğundan kurtulmanın çabasını 
vermektedir. Bu yönleriyle hem kabineyi oluş-
turan partilerin hem de ana muhalefet partisi 
Kadima’nın belki de üzerinde birleştikleri tek 
mevzu	 “Türkiye’den	 özür	 dilememe”dir.	 Ne-
tanyahu baskı paratoneri olarak kullandığı 
Lieberman’la	birlikteliğine	mümkün	olduğunca	
devam	edecek	ve	Lieberman’ı	gösterip	kendine	
razı ettirmeye çalışacaktır. İsrail kamuoyunda-
ki	güçlü	özür	karşıtlığı	devam	ettiği	ve	Netan-
yahu hükümetin bekasını İsrail’in uzun vade-
li çıkarlarına tercih ettiği müddetçe de İsrail 
Türkiye’den özür dilemeyecek ve de Türkiye-İs-
rail ilişkileri normalleşemeyecektir.
Sabah, 1 Ocak 2011

“ Özür karşıtlığıyla Livni sağcı,  
Lieberman da Rus göçmenler dışın-
daki seçmenlere ulaşmayı hedef-
lerken, Barak ise savunma bakanı 
olarak Mavi Marmara katliamının 
sorumluluğundan kurtulmanın çaba-
sını vermektedir.
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SETA		RAPOR

Araştırma Merkezlerinin 
Yükselişi: Türkiye’de Dış Politika 
ve Ulusal Güvenlik Kültürü 
Yaşanan bu süreç, sadece Netanyahu’nun Türkiye’den özür dilemeyi düşünmediğini 
değil; aynı zamanda İsrail’in ortak bir politika oluşturma mekanizmasının da 
olmadığını ortaya koydu.

BÜLENT ARAS, ŞULE TOKTAŞ, ÜMIT KURT

araştırma merkezleri

OCAK 2011 -  Türkiye’de araştırma merkezlerinin tarihçesi 1960’lı yıllara dayanmaktadır. 
Araştırma merkezlerinin akademik dünyada bir sorunsal olarak ele alınması ve merak uyandır-
ması, ancak son yıllarda mümkün olmuştur. Hâlihazırda bulunan akademik çalışmalar ise son 
derece sınırlıdır. Araştırma merkezlerini konu alan dört başı mamur bir literatürün varlığından 
söz etmek pek mümkün değildir. Araştırma Merkezlerinin Yükselişi: Türkiye’de Dış Politika ve 
Ulusal Güvenlik Kültürü çalışması bu eksikliği gidermeyi hedeflemektedir. Araştırma, ulusal gü-
venliğin çoğulcu bir ortamda belirlendiği Soğuk Savaş sonrası dönemde, Türkiye’de yakın geç-
mişte kurulan araştırma merkezlerini merceğe almış ve güvenlik kültürünün belirlenmesindeki 
rolleri üzerinde odaklanmıştır. 

SETA Yayınları XI, I. Baskı: Kasım 2010, ISBN: 978-605-4023-09-7

Soğuk Savaş sonrası güvenliğin sadece tanımı değil alanı da ge-
nişlemiş ve güvenlik çalışmaları göç, çevre, kadın hakları, refah, 
insan hakları ve ekonomik gelişme gibi farklı konuları da günde-
mine almaya başlamıştır. Türkiye’de de özellikle 2000’li yılların 
başlarından itibaren konvansiyonel güvenlik yapıların süreç içe-
risinde değişim/dönüşüm geçirdiği ve güvenliğin alanının gide-
rek genişlediği görülmektedir. Güvenlik kültürünün ve politika-
larının yapımında ‘katılımcı’, ‘şeffaf ’ ve daha ‘sivil’ bir anlayış öne 
çıkmaya başlamıştır. Bu yeni anlayışın taşıyıcıları ve temsilcileri 
arasında dış politika ve güvenlik üzerine uzmanlaşmış personeli 
bulunan ve karar verici mekanizmaların politikalarını etkileye-
cek projeler üreten araştırma merkezleri ve düşünce merkezleri 
bulunmaktadır. 
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Türkiye’de araştırma merkezlerinin kurulması 
1960’lı yıllara dayanır. Fakat özellikle son yıllar-
da araştırma merkezlerinin yükselişi söz konu-
sudur. Saha çalışmasına dayanan incelememiz-
de Türkiye’de yakın geçmişte kurulan stratejik 
araştırma merkezleri mercek altına alınmış ve 
güvenlik kültürünün belirlenmesindeki rolleri 
üzerinde durulmuştur. Güvenlik sektöründe 
faaliyet gösteren araştırma merkezi yöneticile-
ri ve uzmanlarıyla gerçekleştirilen mülakatlar 
aracılığıyla gerek Türkiye’deki mevcut güvenlik 
kültürünün paydaşlarına dair sorular yöneltil-
miş gerekse de Türkiye’nin başta Yunanistan, 
Irak	ve	Ermenistan	olmak	üzere,	komşularıyla	
olan	 ilişkileri,	 Kıbrıs’ın	 durumu,	 NATO’nun	
yeni vizyonu, Türkiye’nin casus belli’leri, kü-
resel çağda ulus devletin geleceği ve ABD’nin 
bölgesel girişimlerinin ulusal güvenliğe olan 
etkisi gibi bir dizi dış politika konusu değerlen-
dirilmiştir. Saha bulguları ışığında Türkiye’deki 
araştırma merkezleri sektörünün bir profili çı-
kartılmış ve Türkiye dış politika ve ulusal gü-
venlik kültüründe yaşanan değişim sürecine 
ışık tutulmuştur.

SONUÇ Çalışmamızın ulaştığı sonuçlardan 
birisi,	 Neo-Realizm’in	 sistemik,	 tek	 tip	 aktör-
yapı ilişkisinin ötesine geçilmekte olduğu ve 
Türkiye’de güvenliğin inşasında bir rekabetin 
baş göstermeye başladığıdır. Güvenlik politi-
kalarının belirlenmesi sürecinde ya ordunun 
ya da siyasal partiler, iktidar partisi, sivil top-
lum örgütleri ve araştırma merkezleri de dâhil 
olmak üzere sivil iradenin baskın çıkacağı bir 
iktidar mücadelesi vardır. Hem kendi çalışma-
mız hem de ulusal güvenlik kültürünün ve po-
litikalarının yapılandırılması sürecinde ortaya 
çıkacak yeni çalışmalar, bu önemli parametreyi 
göz önünde bulundurmalıdır. Zira güvenlikleş-
tirme süreçlerinin nasıl bir mecrada akacağı bu 
iktidar konfigürasyonuna dâhil olan aktörler 
arasındaki güç mücadelesinin nasıl seyredeceği 
ile yakından ilintilidir. Şimdilik bu güç müca-
delesi, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde 
güvenlik politikalarının oluşturulmasında sivil 
katılımın artmaya başlamasıyla birlikte sivil 
iradenin lehine gelişmektedir (Karaosmanoğlu, 
2000:	199).	Tabii	ki	bu	gelişmeyi	 tetikleyen	ve	
bu gelişmeye hız kazandıran, iç ve dış paramet-
relerdir. Araştırmamızda da kendini gösteren 
bu parametrelerin arasında, 1980’lerden sonra 

ekonominin liberalleşmesiyle birlikte iş dünya-
sının siyasi süreçlerde etkin olmaya başlaması-
nın, sivil toplum aktörlerinin bu yeni ortamdan 
beslenerek seslerini yükseltmesinin ve ulusla-
rarası işbirlikleri oluşturmalarının, 1990’larla 
birlikte kamuoyunun ve medyanın ülkenin gü-
venlik anlayışında artan bir rol üstlenmesinin 
yanı	sıra	Türkiye’nin	Avrupa	Birliği	(AB)	üyelik	
sürecinin rolü yadsınamaz. 

Çalışmamızın işaret ettiği bir diğer önemli ge-
lişme, mülakatlarımızda da ortaya çıktığı üzere, 
güvenlik kültürü ve politikalarının yapımında 
sivilleşme yönünde gelişmeye başlayan ve izdü-
şümleri görülen bu sürecin, araştırma merkez-
lerinin katkılarıyla daha gelişeceği ve billurlaşa-
cağıdır. Çalışmamızın da vurguladığı gibi, sivil 
mecrada akmaya başlayan bu süreç, esas itiba-
riyle yeni bir süreçtir. Hatta araştırma merkezi 
uzmanlarının altını çizdiği gibi, sürecin sivil 
tonu giderek artmakta, güvenliğin yapımı çok 
sesli ve çok kurumlu bir yapılanmaya doğru yol 
almaktadır. Dolayısıyla devleti, ulusal güvenli-
ğin ve bunun kapsadığı güvenlik politikalarının 
tek ve biricik (unique)	 belirleyicisi	 ve	 uygula-
yıcısı	 olarak	 tanımlayan	 Realizm	 ve	 Neo-Re-
alizm, genelde uluslararası ilişkileri özelde ise 
güvenlik kültürünün ve politikalarının yapımı-
nı anlamakta ve açıklamakta başarısız kalmak-
tadır. Sosyal İnşacı Teori’nin katkısıyla devletin 
dış politika davranışının çoğulcu bir ortamda, 
aktörlerin sosyal etkileşimi ile ortaya çıkan 
ulusal çıkar ile şekillendiği ortaya çıkmakta-
dır. Başka bir ifadeyle bu çalışma devletin tek 
karar verici olduğu dönemin geride kaldığını, 
iç politikada siyasi tavır alışların, ideolojilerin 
ve dünya görüşlerinin, ulusal çıkarın tanımlan-
ması sürecine dâhil olduğunu, geçmişte oldu-
ğunun tersine dış politikanın, bir anlamda iç 
politikanın uzantısı haline gelmekte olduğunu 
göstermektedir. 

“ Güvenlik politikalarının belir-
lenmesi sürecinde ya ordunun ya da 
siyasal partiler, iktidar partisi, sivil 
toplum örgütleri ve araştırma mer-
kezleri de dâhil olmak üzere sivil ira-
denin baskın çıkacağı bir iktidar mü-
cadelesi vardır. 
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Son olarak alan çalışmasına dayalı, teorik çer-
çevesi	mümkün	mertebe	 Uluslararası	 İlişkiler	
disiplininde vuku bulan düşünsel ve yöntemsel 
değişikleri de göz önünde bulunduran bu kap-
samlı, detaylı ve hacimli çalışmanın belirtmek 
ve altını kalın çizgilerle çizmek istediği temel 
ekseni;	 Türkiye’de	 neredeyse	 Cumhuriyet’in	
kuruluşundan Soğuk Savaş’ın bitimine kadar, 
devletin bel kemiğini oluşturan askerî elitlerin 
bakış açısıyla, onların yöntemleri ve araçlarıyla 
belirlenen, yapılandırılan ve oluşturulan güven-
lik kültürünün ve buna bağlı olarak geliştirilen 
güvenlik politikalarının, bilhassa Soğuk Savaş 
Dönemi’nden sonraki küresel ve liberal geliş-
melere paralel olarak, siviller lehinde yeniden 
düzenlendiğidir. Bu yeni yapılandırmada, baş-
ta araştırma merkezleri ve onların bünyesinde 
çalışan uzman ve yöneticilerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, üniversiteler bünyesinde faali-
yetlerini yürüten kuruluşların ön plana çıktığı 
saptanmıştır. Bu yeni yapılandırma, güvenliğin 
yapımını ve güvenlik kültürünün oluşturulma-
sı sürecini sadece sivil aktörleri çeşitlendirerek 
değil; aynı zamanda eski ve konvansiyonel si-
yasi yapıları yenileyerek veya revize ederek, 
anayasal değişiklikleri de yaparak gerçekleş-
tirmiştir. Biz bu çalışmada, daha sivil bir mec-
rada akmaya başlayan bu süreci son dönemde 
güvenlik ile ilgili politikaların yapımında, aktif 
ve zaman zaman öncü roller oynayan, süreçle-
re doğrudan etkileri, karar vericiler üzerindeki 
yönlendirmeleri ve aktif rolleri bulunan araştır-
ma merkezleri ve uzmanları izleğinden anlat-
maya çalıştık. Çalışmamızın var olan güvenlik 
ve güvenlikleştirme süreçlerine olan katkısı, bu 
noktada kendini göstermektedir. Bu bağlamda 
güvenlik literatürüne katkısı olacağını düşün-
düğümüz bu çalışma, farklı ekollerden ve dü-
şünce sistematiklerinden gelecek eleştirilere de 
açıktır. 
Son olarak; yürüttüğümüz saha çalışmasından 
Türkiye’deki araştırma merkezi sektörünün 
geleceğine dair de bazı izlenimler edindik. 
Sektörde gözlemlediğimiz, araştırma merkez-
lerinin sayısının artmakla birlikte birçoğunun 
uzun yıllara dayanabilecek sürekliliğinin ol-
mamasıdır. Keza, araştırmayı yürüttüğümüz 
süre zarfında bile örneklem grubumuzdaki 
bazı araştırma merkezleri kapanmıştır. Sektö-
rün gelişmesinin kurumların devamlılığıyla 
ilintili olduğu görüşünden hareketle, sektörün 

geleceğinin bağlı olduğu parametreleri de or-
taya çıkartmaya çalıştık. Görüşme yaptığımız 
araştırma merkezi yöneticilerinin tümü, sür-
dürülebilir mali kaynak temininde yaşanan 
sıkıntılardan bahsetmiştir. Bu bağlamda, sek-
törün ihtiyaç duyduğu kaynak girişinin ve ser-
best kaynak kullanımının önündeki engellerin 
kaldırılması bir ihtiyaç olarak dile getirilmiştir. 
Hükümet kurumlarının araştırma bütçelerinin 
arttırılması ve bu bütçelerden araştırma mer-
kezlerine gerek sipariş usulü gerekse de ihale 
yoluyla araştırma yaptırılması yöntemlerden 
birisidir.	 Vergi	 avantajı	 getirecek	 ve	 araştırma	
merkezlerini diğer sivil toplum kuruluşların-
dan ayıran bir kanun düzenlemesi de yardımcı 
olabilir.	Uluslararası	ilişki	ağlarına	ve	yurtdışın-
daki fonlara eklemlenebilmek için, toplumda 
kimi zaman nükseden komplo teorileri engel 
teşkil etmektedir. Şöyle ki Türkiye’de yurtdışı 
kaynaklı proje yapmak, araştırma yapmak ve 
yayın yayınlamak yabancı ellerin gizli emelle-
rine (Türkiye’yi yönetme, bölme, kendi çıkarla-
rına	göre	hareket	ettirme	ve	kullanma	gibi)	alet	
olunmak şeklinde de yorumlanabilmektedir. 
Çalışmamız bu çeşit bir milliyetçi dalganın, 
bunun yükselmesinin ve komplo teorilerine 
kamuoyu ilgisinin yüksek olmasının, araştır-
ma merkezleri sektörünü dolaylı yoldan olum-
suz olarak etkileyeceğini ortaya koymaktadır. 
Bu çalışmanın, araştırma merkezi sektörünün 
geleceğine ilişkin çıkardığı bir diğer projek-
siyon, devlet sırrı kavramının kanunen yeni-
den düzenlenmesinin ve devlet sırrı/gizli bilgi 
anlayışına esneklik getirilmesinin araştırma 
merkezlerinin üretimini daha sağlam temellere 
oturtacağı, güvenilirliğini arttıracağı ve sektö-
rün geleceğini olumlu yönde etkileyeceğidir. Bu 
sayede araştırma merkezleri, iç ve dış politika 
ile ilgili siyasi bütün meseleler hakkında daha 
sağlıklı ve eksiksiz bilgiyi haiz olacaktır.

“ Çalışmamızın işaret ettiği bir di-
ğer önemli gelişme, güvenlik kültürü 
ve politikalarının yapımında sivilleş-
me yönünde gelişmeye başlayan ve 
izdüşümleri görülen bu sürecin, araş-
tırma merkezlerinin katkılarıyla daha 
gelişeceği ve billurlaşacağıdır. 
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Turkey’s rejuvenated foreign policy activism firmly constructed 
on novel conceptual parameters, such as “strategic depth,” “zero 
problems	with	 neighbours,”	 “maximum	 cooperation”	 and	 “bal-
ance between security and freedom”, attracted ever-increasing 
academic and popular attention over the course of the last de-
cade. By now, a substantial reservoir of literature has emerged, 
assessing the profound transformation of Turkish foreign policy 
from different angles under the leadership of Ahmet Davutoğlu, 
Turkey’s	Minister	of	Foreign	Affairs.	Depending	on	their	respec-
tive	 ideational/ideological	 standing,	 various	 experts	dubbed	 the	
proactive, multidimensional and order-creating tendencies of the 
new foreign policy attitude as a sign of “Turkey’s rising star” as 
a regional and even global power; or an indication of carefully 
camouflaged	 “neo-Ottomanism”	 associated	 with	 an	 “axis	 shift”	
towards	the	Muslim	world.	

Likewise,	Turkey’s	 singular	 experiment,	 since	 the	1980s,	with	
the first and second-generation models of neoliberalism has 
shaped the country’s transition from an inward-looking import-substitution-cum-planning regime 
to	an	export-oriented	open	economy.	This	experience	has	also	triggered	the	accumulation	of	a	com-
prehensive collection of writings evaluating various aspects of ongoing structural transformation. 
Academics	and	experts	with	a	more	liberal	economic	orientation	and	the	IMF-led	Bretton	Woods	
circles	praised	Turkey’s	early	performance	as	“a	textbook	example	of	successful	liberalization,”	while	
relatively left-leaning authors warned against the fragile institutional foundations, weak regulatory-
monitoring mechanisms, and insufficient social safeguards embedded in the Turkish model. How-
ever, Turkey’s post-2001 economic performance characterized by a series of regulatory reforms that 
strengthened oversight on public finance and the financial sector, robust growth dynamics, and re-

INSIGHT	TURKEY

Turkey and America: Still Allies? 
Political Economy of Turkish 
Foreign Policy 
Politics of Trade and Integration

GUEST EDITORS: SADIK ÜNAY & ERDAL TANAS KARAGÖL
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silience	to	external	shocks	attracted	the	attention	
of international investors to this “emerging mar-
ket” and drew widespread praise from the ma-
jority of economic observers. 

Partly	as	a	result	of	the	resilience	of	rigid	disci-
plinary boundaries between political science and 
international relations, and economics and de-
velopment studies, and partly due to the tenden-
cies of independent observers to use supportive 
material from their specific area of interest, a 
clear vacuum in the literature appeared con-
cerning critical interfaces and linkages between 
Turkish foreign policy and macroeconomic de-
velopments. This special issue of Insight Turkey 
aims to kick-start interdisciplinary studies that 
could contribute to the filling of that vacuum. 
By mainly adopting an international political 
economy	(IPE)	perspective,	this	special	issue	on	
the “Political Economy of Turkish Foreign Policy” 
brings together a provocative collection of ar-
ticles written by political scientists, international 
relations	experts,	and	economists	exploring	the	
economic underpinnings and repercussions of 
the “new Turkish foreign policy.” 

To this end, articles in this issue cover the 
profound developments witnessed in the global 
political economy and particularly Turkey’s re-
gional environment in the last decade; identify 
the foremost economic consequences of Turkey’s 
multidimensional foreign policy; probe into the 
objective	 validity	 of	 the	 “axis	 shift”	 arguments	
in terms of international trade patterns by ana-
lyzing Turkey’s trade over time with her neigh-
bours,	the	EU	countries	and	the	Islamic	world;	
and assess the particular role of main economic 
actors, conglomerates and business associations 
in the formulation and implementation of Turk-
ish	foreign	policy.	In	doing	that,	this	issue	of	In-
sight Turkey aims to provide an arguably more 

“objective” reading of ongoing transformations 
in Turkey’s foreign policy orientation and global 
positioning in the light of concrete figures and 
performance outcomes, rather than political/ 
ideological discourses. 

As far as the overall conclusions which could 
be drawn from the articles presented in this 
special	 issue	 of	 Insight	 Turkey	 are	 concerned,	
perhaps the first and foremost is a categorical re-
jection of reductionist and crude categorizations 
compressed	under	the	rubric	of	 the	“axis	shift”	
debate. Widespread evidence from international 
trade and foreign economic relations confirm 
that there is absolutely no concrete basis to justify 
the proposition that Turkey is moving away from 
its traditional Western-orientation and realizing 
a systematic policy of integration with her east-
ern/Islamic	neighbours.	On	the	contrary,	there	is	
strong evidence confirming Turkey’s enthusiasm 
to increase her economic interdependence with 
the neighbouring countries in respective of their 
cultural/religious affiliation, and realize new 
openings	in	relatively	unexplored	markets	in	Af-
rica,	Latin	America,	and	East	Asia	to	strengthen	
her newly adopted role as a regional power and 
global broker. 

The second conclusion concerns the systemic 
shift in the “epicentre of the global political econ-
omy”	from	the	Euro-Atlantic	axis	to	the	East	and	
South	Asian	heartland	led	by	China,	India,	and	
Russia	closely	followed	by	a	group	of	emerging	
markets, which incidentally include Turkey. The 
profound transformation in the priorities of Tur-
key’s foreign policy and macroeconomic strategy 
should be read in view of tectonic shifts in the 
world system and dynamic responses given to 
them, rather than ideological precepts and un-
warranted assumptions about the true inten-
sions of leading political actors. 
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1 Şubat 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	El	Cezire’den	canlı	
yayınlanan	 konuşmasında	 Mübarek’e	 “halkının	
arzusuna kulak ver, çekil” çağrısında bulundu.

•	Mısır	 Cumhurbaşkanı	 Hüsnü	 Mübarek	 gelecek	
seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

•	Anayasa	 Mahkemesi	 Başkanı	 Haşim	 Kılıç,	
mahkeme	 üyeliğine	 yeni	 seçilen	 Prof.	 Dr.	 Erdal	
Tercan’ın yemin töreninde yaptığı konuşmada, 
tıkanmış, hantal, çağdışı bir yargı ile geleceğe 
umutla yürüme imkânı kalmadığını ifade etti. 
Kılıç, “Yargı organlarına yapılan seçimleri, kimin 
seçtiği ya da kimin seçildiği gözetilerek bir yerleri 
ele geçirme planı olarak nitelemek, demokrasi 
ahlakı ile bağdaşmadığı gibi yargı mensuplarına 
yapılan büyük bir saygısızlıktır.” dedi.

•	Devlet	 Bakanı	 Zafer	 Çağlayan,	 Dış	 Ticaret	
Müsteşarlığında	 Mısır	 ve	 Tunus’ta	 yatırım	
gerçekleştiren Türk iş adamları ile yaptığı 
görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı 
açıklamada,	Mısır	ve	Tunus’taki	Türk	yatırımcılara	
ait fabrikalarda fiziki anlamda herhangi bir zarar ve 
ziyanın söz konusu olmadığını bildirdi. 

2 Şubat 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 Türkiye’ye	 resmi	
ziyaret	 gerçekleştiren	 Nijerya	 Cumhurbaşkanı	
Goodluck	 Jonathan	 ile	 Çankaya	 Köşkü’nde	 bir	
araya geldi. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin 
ardından	Türkiye	ile	Nijerya	hükümetleri	arasında	
savunma, turizm, yükseköğretim, karşılıklı 
yatırımların teşviki ve korunması alanlarında 4 
anlaşma ile dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği 
protokolü imzalandı.

3 Şubat 2011
•	DİSK,	 KESK,	 TMMOB	 ve	 Türk	 Tabipler	 Birliği	

tarafından, torba yasa tasarısını protesto etmek 
amacıyla Ankara’da gösteri düzenlendi. Gösteriye 
polis müdahale etti. Bazı göstericiler yaralandı.

4 Şubat 2011
•	Almanya	 Başbakanı	 Angela	 Merkel	 ve	 Fransa	
Cumhurbaşkanı	 Nicolas	 Sarkozy,	 AB	 Liderler	
Zirvesi çerçevesinde Brüksel’de bir araya geldi. 
Sarkozy “Avrupa’nın ve ekonomisinin rekabet 
gücünü	 arttırmak	 istiyoruz”	 derken,	 Merkel,	 “AB	
olarak birlikte büyümek istediğimizi gösteren açık 
bir mesaj göndermek istiyoruz. Ortaya koymak 
istediğimiz anlaşma, rekabet gücünün arttırılmasını 
amaçlıyor. Bu yıl sona ermeden anlaşma konusunda 
ciddi olduğumuzu kanıtlayacağız.” dedi.

6 Şubat 2011
•	CHP	 Eskişehir	 Milletvekili	 Süheyl	 Batum,	 Türk	
Silahlı	Kuvvetleri’ni	 (TSK)	 ‘kâğıttan	kaplan’	olarak	
tanımladı.

•	Başbakan	 Erdoğan	 Türkiye-Suriye	 Dostluk	 Barajı	
temel atma töreni kapsamında Suriye’yi ziyaret etti.

7 Şubat 2011
•	Enerji	Bakanı	Taner	Yıldız	Türkiye-Romanya	enerji	
Çalışma	 Grubu	 toplantısına	 katıldı.	 Romanya	
Enerji	bakanı	Nabucco	ve	bölgesel	 enerji	projeleri	
konusunda Türkiye’ye desteğini bildirdi.

10 Şubat 2011
•	Irak	Meclis	Başkanı	Usame	Nuceyfi	özel	bir	ziyaret	
için	 geldiği	 Türkiye’de	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	
Gül,	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 TBMM	
Başkanı	 Mehmet	 Ali	 Şahin	 ve	 Dışişleri	 Bakanı	
Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

•	Pakistan’ın	Mardan	kentinde	okul	üniforması	giyen	
13 yaşında bir gencin bir kışlada düzenlediği intihar 
saldırısında, 31 kişi öldü, 40’dan fazla kişi yaralandı.

11 Şubat 2011
•	Mısır	 Devlet	 Başkanı	 Hüsnü	 Mübarek	 protesto	

gösterilerinin 18.  gününde görevinden istifa ettiğini 
açıkladı.

•	İstanbul	 10.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 tarafından,	
Balyoz	Darbe	Planı		davası	kapsamında,	eski	Deniz	
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek,  
eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil 
İbrahim Fırtına ve eski Özel  Kuvvetler Komutanı 
Korgeneral Engin Alan’ın da aralarında bulunduğu 
133  kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

•	TBMM	Genel	Kurulunda,	Torba	Tasarı	kapsamında	
öğrencileri  kapsayan maddeler kabul edildi. 
Düzenlemeyle tarih sınırlaması olmaksızın  bugüne 
kadar okuldan atılan bütün öğrenciler af kapsamına 
alındı. Sadece terör  suçundan hüküm giyenler 
kapsam dışında bırakıldı.

12 Şubat 2011
•	Devlet	 Bakanı	 Zafer	 Çağlayan,	 Almanya’nın	

Frankfurt kentinde  düzenlenen Ambiente 
Fuarı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk  
şirketlerinin yurtdışında şirket satın almaları ya 
da ortak olmaları için yeni bir  teşvik programı 
çalışmasının sonuna geldiklerini açıkladı. 

13 Şubat 2011
•	Türk	Ticaret	Kanunu	 ile	Türk	Ticaret	Kanununun	
Yürürlüğü	 ve	 	 Uygulama	 Şekli	 Hakkında	 Kanun,	
Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül	 tarafından		
onaylandı.
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•	Bazı	 sendikalar	 ile	 muhalefet	 partilerinin	 tepki	
gösterdiği “Torba Yasa” olarak bilinen 6111 Sayılı 
Kanun	TBMM’de	kabul	edildi.

•	Mısır’da	 devrik	 lider	 Hüsnü	 Mübarek’ten	 görevi	
devralan Yüksek  Askeri Konsey, demokrasi 
yanlılarının talepleri doğrultusunda mevcut  anayasa 
ve parlamentoyu askıya aldı. Konsey, sadece 6 ay 
boyunca yönetimde  kalacağını, 6 ay sonraki devlet 
başkanlığı ve parlamento seçimleriyle birlikte  
yönetimin sivil idareye devredileceğini açıkladı.

•	Tunus’ta	 Devlet	 Başkanı	 Zeynelabidin	 Binali’nin	
ülkeden kaçmasına  yol açan halk isyanının ardından 
Dışişleri	Bakanlığına	getirilen	Ahmed	Uniyis		istifa	
etti.

14 Şubat 2011
•	Yargıtay	ile	Danıştayda	daire	ve	üye	sayısını	artıran	
6110	 sayılı	 Kanun,	 	 Resmî	Gazetede	 yayımlanarak	
yürürlüğe girdi. Yasayla, Yargıtayın 32 olan  daire 
sayısı 38’e, üye sayısı ise 250’den 387’ye çıkarıldı.

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 İran’da	
Cumhurbaşkanı	 Mahmud	 	 Ahmedinejad	 ile	 bir	
araya geldi. İslam dünyasının çok önemli ve köklü 
bir	 	 değişim	 geçirdiğini	 kaydeden	Cumhurbaşkanı	
Gül, gelişmelerin sürpriz  olmadığını belirterek, 
“Liderlerin	 önderlik	 yapamadığı	 durumda,	 halk	
önderlik  yapıyor.” dedi.

•	Filistin’de	erken	seçim	kararı	alan	hükümet	istifa	etti.	
Başbakan  Selam Feyyad istifa mektubunu sunduğu 
Devlet	Bakanı	Mahmud	Abbas’tan	 	 yeni	hükümeti	
kurma görevini aldı.

•	Bahreyn’de	 muhalefetin	 çağrısıyla	 ilan	 edilen	
hükümet karşıtı  gösteriler çerçevesinde “Öfke 
Günü” eylemleri öncesinde, Karzakan, Diraz ve  
Nevidrat	 köylerinde	 polisle	 bazı	 protestocular	
arasında çatışma çıktığı, en az 14  göstericinin 
yaralandığı bildirildi.

•	İstanbul	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	ve	BM	Kentler	
ve	 Yerel	 	 Yönetimler	 Örgütü	 (UCLG)	 Başkanı	
Kadir	Topbaş,	BM	Genel	Sekreteri	Ban	 	Ki-mun’la	
kentlerin sorunlarını görüştü.

15 Şubat 2011
•	Libya’nın	 Bingazi	 şehrinde	 Muammer	 Kaddafi’ye	

karşı halk ayaklanması başladı.
•	Radyo	 ve	 Televizyonların	 Kuruluş	 ve	 Yayın	
Hizmetleri	 Hakkındaki	 	 Kanun	 Tasarısı,	 TBMM	
Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 partisinin	Meclis	
grup toplantısında,  Balyoz davası tutuklamaları 
konusunda yaptığı konuşmada, “Bu yargı süreci  
sonucu ne olursa olsun TSK’yı daha da güçlendirecek 
bir süreçtir.” dedi. Aksi  ispatlanmadığı sürece 

herkesin masum olduğunu belirten Başbakan 
Erdoğan, “Gözaltına alındığı, sorgulandığı, 
tutuklandığı, yargılandığı için hiç kimse  suçlu kabul 
edilemez. Hakkında kesin hüküm bulunmadıkça 
hiç kimseye suçlu  gözüyle bakılamaz. Ancak ak 
ile karanın ortaya çıkması, sürecin hassasiyetle  
ilerlemesi, kamuoyunu tatmin edecek kararların 
verilebilmesi için herkesin bu  noktada yargıya ve 
yargı süreçlerine saygı duyması şart.” dedi.

•	Merkez	Bankası	Para	Politikası	Kurulu	(PPK)	şubat	
ayı toplantısında,  politika faizi olan bir hafta vadeli 
repo ihale faizini piyasa beklentileri  doğrultusunda 
yüzde 6.25’te sabit tuttu. Kurul, yüzde 1.50 olan 
gecelik  borçlanma faizi ile yüzde 9 olan borç verme 
faiz oranında da değişikliğe  gitmedi.

•	Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TÜİK),	Hanehalkı	İşgücü	
Araştırması,  “2010 Kasım Dönemi Sonuçlarını 
(Ekim,	Kasım,	Aralık	 2010)”	 açıkladı.	 	 Buna	 göre,	
Türkiye’de 2010 Kasım döneminde işsizlik oranı, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan 
gerileyerek, yüzde 11,0 oldu. İşsizlik oranı 2009  
Kasım döneminde yüzde 13,1 seviyesinde idi.

 
16 Şubat 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 resmi	 ziyaret	 için	

gittiği İran’dan dönüşünde Esenboğa Havalimanında 
gazetecilerin	 sorularını	 yanıtladı.	 Cumhurbaşkanı	
Gül, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan 
tutuklamalarla	 ilgili	 olarak	 “Mahkeme	 safahatı	
devam ediyor. Bu safahat sırasında bizim herhangi 
bir şey söylememiz mümkün olmaz. Bu konularla 
ilgili benim daha önceki açıklamalarım da şu: 
Bunların süratli olması, tutukluluk sürelerinin 
uzamaması, bunların bir cezaya dönüşmemesi. Ama 
onun ötesinde mahkemeye de karışmam.” dedi.

•	Muammer	 Kaddafi’ye	 muhalefetin	 en	 güçlü	
olduğu Bingazi’de bir  insan hakları eylemcisinin 
tutuklanmasını	 protesto	 eden	 Libyalılar,	 polis	
ve  hükümet yanlılarıyla çatıştı. 10’u polis 38 kişi 
yaralandı.

•	İsrail	 Savunma	 Bakanı	 Ehud	 Barak,	 “ülkesinin	
2006’daki	 gibi	 	 Lübnan’a	 yeniden	 girebileceğini”	
söyledi.

17 Şubat 2011
•	Anayasa	Mahkemesi,	kamuoyunda	“Bayburt	Yasası”	

olarak adlandırılan milletvekili seçim yasasının 
milletvekili dağılımını düzenleyen fıkrasında  
yapılan değişikliği iptal etti. Kararla birlikte 
Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis  ve Gümüşhane’nin 
milletvekili sayısı bire düşecek, milletvekili dağılımı 
da  nüfusa göre yapılacak.

•	Milli	 Eğitim	 Bakanı	 Nimet	 Çubukçu’nun	 da	
katıldığı YÖK Genel Kurulu toplantısında “eğitim 
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fakültelerinin açılması, azaltılması, veya kontenjan 
verilmemesi gereken programlara yönelik Talim 
Terbiye Kurulu ile birlikte çalışma başlatılması ve 
eğitim fakültelerinde program yeterliliklerinin 
gözden geçirilmesi” kararları alındı.

•	Sözleşmeli	 er	 ve	 erbaş	 istihdamına	 ilişkin	 yasa	
tasarısı,	 TBMM	 Milli	 	 Savunma	 Komisyonunda	
kabul edildi.

•	Bahreyn’in	başkenti	Manama’daki	İnci	Meydanında	
toplanan muhalif  göstericilere polisin müdahalesi 
sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de  
yaralandı.

18 Şubat 2011
•	Genelkurmay	 Başkanı	 Org.	 Işık	 Koşaner	 ve	

kuvvet komutanları, Balyoz Davası kapsamında 
tutuklanan 24 general ve 102 subayı Hasdal Askeri 
Cezaevi’nde	ziyaret	etti.

•	Gazeteci	 yazar	 Soner	 Yalçın	 ile	 sahibi	 olduğu	
İnternet	 haber	 portali	 Oda	 	 TV	 çalışanları	 Barış	
Pehlivan	 ve	 Barış	 Terkoğlu,	 Ergenekon	 davası	
kapsamında  tutuklandılar.

•	Maliye	 Bakanı	 Mehmet	 Şimşek,	 Gelir	 İdaresi	
Başkanlığının merkez ve taşra yöneticileriyle 
Antalya’da bir toplantı düzenledi. Burada basın 
mensuplarına demeç veren Bakan Şimşek, bundan 
sonra 1 yıl içinde tebliğ edilmeyen cezanın 
ceza olmaktan çıkacağını ve yeni düzenlemede 
güncelleme yapılarak ana paranın alınacağını 
belirterek. “Burada yapılan af değil, bir kolaylıktır. 
Sadece çiftçilerimize elektrik faizi konusunda bir af 
söz konusu.” dedi.

•	Libya’nın	 başkenti	 Trablus’ta	 Kaddafi	 yanlısı	
gösteriler sürerken,  el Bayda kentinin muhaliflerin 
eline geçtiği ve olaylarda 41 kişinin öldüğü  
bildirildi.

•	Bahreyn’de	 hükümet	 karşıtı	 gösteriler	 sırasında	
hayatını kaybeden 4  kişinin cenazesi sırasında 
İnci	Meydanı’na	girmek	isteyen	göstericiler	üzerine		
ateş açıldığı ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

•	Mısır’da	 Hüsnü	 Mübarek	 yönetiminin	
devrilmesinden	 sonra,	 muhalif	 	 Müslüman	
Kardeşler Örgütü liderlerinden Şeyh Kardavi’nin 
Katar’dan	Mısır’a		giriş	yaptığı	bildirildi.

19 Şubat 2011
•	G-20	 Maliye	 Bakanları	 ve	 Merkez	 Bankaları	
Başkanları	Toplantısı,	 	Fransa’nın	başkenti	Paris’te	
başladı. Dünyanın önde gelen 20 ekonomisine  
sahip ülkelerinin temsil edildiği toplantıda, küresel 
ekonomik dengesizliklerin  takibinde kullanılacak 
göstergeler üzerinde uzlaşma sağlandı.

•	Libya’da	 baş	 gösteren	 olaylarda	 can	 kaybı	 100’e	
yaklaştı, Türklere ait  işyerleri ve şantiyeleri basan 

göstericiler milyonlarca dolarlık eşyayı yağmaladı.
•	İsrail’in	 Doğu	 Kudüs	 ve	 Batı	 Şeria’daki	
yerleşimlerinin	durdurulması	 	 için	BM	Güvenlik	
Konseyinden çıkarılmaya çalışılan karar tasarısı, 
ABD  vetosuna takıldı. 15 üyeli Konsey’de 
oylamaya sunulan karar tasarısı, 14  ülkenin “evet” 
oyuna karşılık, 5 daimi üyeden biri olan ABD’nin 
“hayır” oyu  nedeniyle kabul edilemedi.

20 Şubat 2011
•	İslam	Konferansı	 Teşkilatı	 (İKT)	Genel	 Sekreteri	

Ekmeleddin  İhsanoğlu, ABD’nin Filistin 
topraklarında	 Yahudi	 yerleşimlerini	 kınayan	 BM		
Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmesini 
kınadı.

•	Libya	 Lideri	 Muammer	 Kaddafi’nin	 iktidarı	
bırakması için başlayan  gösterilerin altıncı 
gününde ölü sayısının 200’ü geçtiği bildirildi.

21 Şubat 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu	 Tunus’ta,	
Başbakan	 Muhammed	 Gannuşi	 ve	 Avrupa		
Konseyi	 Genel	 Sekreteri	 Thorbjom	 Jagland	 ile	
görüştü. Bakan Davutoğlu, görüşmelerin çok 
yapıcı geçtiğini, Tunus’taki gelişmeleri her  yönüyle 
ele aldıklarını kaydetti.

•	Yemen’de	 ülkeyi	 32	 yıldır	 yöneten	 Ali	 Abdullah	
Salih, görevinden  ayrılması için artarak devam 
eden gösterilere rağmen koltuğunu bir sonraki  
seçime kadar bırakmayacağını açıkladı.

•	Sudan’da	1989	yılından	bu	yana	devlet	başkanlığını	
yürüten Ömer el  Beşir, bir sonraki seçimlerde 
aday olmayacağını açıkladı.

•	Yunanistan’da	 çalışma	 şartlarını	 ve	 hükümetin	
ücret politikasını  protesto eden toplu taşıma 
araçları çalışanları, iş durdurma eylemine başladı.

•	Libya’da	 isyan	 Trablus	 kentine	 sıçrayınca	 ordu,	
halkı	savaş	 	uçaklarıyla	bombaladı.	“Vur”	emrine	
uymayan	 iki	 albay	 jetle	 Malta’ya	 kaçtı.	 	 Savaş	
uçaklarının bir çok bölgeyi bombaladığı, açılan 
ateş sonucu çok sayıda  göstericinin yaşamını 
yitirdiği bildirildi.

22 Şubat 2011
•	AK	 Parti	 grup	 başkanvekilleri,	 Genel	 seçimlerin	

12 Haziran 2011’de yapılmasına yönelik teklifi 
TBMM’ye	sundu.

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 Malezya	
Başbakanı	 Necip	 Abdülrezzak	 ile	 Başbakanlık	
Merkez	 Binada	 görüşmesinin	 ardından	
düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke 
arasında vizelerin kaldırılmasına yönelik karar 
aldıklarını belirtti.
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•	Almanya	Cumhurbaşkanı	Christian	Wulff,	İran’daki	
iki Alman  gazetecinin serbest bırakılmasını 
sağlayan	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül’e		teşekkür	
mektubu gönderdi.

•	BM	 Genel	 Sekreteri	 Ban	 Ki-mun	 yaptığı	 yazılı	
açıklamada,	 Libya	 	 lideri	 Muammer	 Kaddafi’ye	
bağlı güvenlik güçlerinin savaş uçakları ve  
helikopterlerle halka ateş açması karşısında “utanç” 
duyduğunu belirterek,  Kaddafi’yi bu şiddet 
olaylarına “hemen” son vermeye çağırdı.

•	Üniversitelerde	 girişimciliğin	 ders	 olarak	
okutulması amacıyla YÖK ile KOSGEB arasında 
işbirliği protokolü imzalandı. 

23 Şubat 2011
•	6167	 sayılı	 işkence	 ve	 diğer	 zalimane,	 gayriinsani	

veya küçültücü muamele veya cezaya karşı 
Birleşmiş	 Milletler	 sözleşmesine	 ek	 ihtiyari	
protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun yürürlüğe girdi.

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu	 Libya’da	
yaşanan olaylar nedeniyle  kurulan kriz merkezinde 
düzenlediği	 basın	 toplantısında,	 Libya’da	 yaklaşık		
25 bin civarında Türk vatandaşı olduğunu 
belirterek,	Türkiye	Cumhuriyeti		tarihinin	en	geniş	
kapsamlı tahliye çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

•	İstifa	 çağrılarını	 reddeden	 Libya	 lideri	Muammer	
Kaddafi’ye bağlı  güçlerin kilit bölgelerde kontrolü 
yitirdiği, öte yandan şiddet olaylarında  yaşamını 
yitirenlerin sayısının bine ulaştığı öne sürüldü.

•	İran’ı	 ülkesindeki	 ayrılıkçı	 silahlı	 gruplara	 silah	
tedarik etmekle  suçlayan Senegal, Tahran yönetimi 
ile olan diplomatik ilişkilerini kestiğini  bildirdi.

24 Şubat 2011
•	AB	 İçişleri	 Bakanları,	 Brüksel’de	 yaptıkları	

toplantıda, Türkiye ile  müzakereleri geçen ay 
tamamlanan geri kabul anlaşmasına onay vererek  
Ankara’yla vize diyaloğu başlatma kararı aldı.

•	Milletvekili	 genel	 seçimlerinin	 12	 Haziran’da	
yapılması	için	Meclis	kararı	alınmasına	dair	önerge,	
TBMM	Anayasa	Komisyonu’nda	kabul	edildi.

•	NATO	 Genel	 Sekreteri	 Anders	 Fogh	 Rasmussen,	
ittifakın	 Libya’ya	 	 herhangi	 bir	 müdahale	 planı	
olmadığını	 söyledi.	 Beyaz	 Saray	 Sözcüsü	 Jay		
Carney	 ise	 Libya’daki	 şiddetin	 durdurulmasına	
yönelik “askerî yollar da dahil  olmak üzere tüm 
seçeneklerin masada olduğunu” bildirdi.

25 Şubat 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 G-20	 Dönem	

Başkanı sıfatıyla Türkiye’ye gelen Fransa 
Cumhurbaşkanı	 Nicolas	 Sarkozy’ye	 Türkiye’nin	

AB’ye tam üyelik sürecine ilişkin verilen sözlerin 
tutulmasını ve müzakere sürecinin başarıyla 
bitirilmesini istediklerini söyledi.

•	Hakimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu	(HSYK),	yasa	
değişikliğiyle üye  sayıları arttırılan Yargıtaya 160, 
Danıştaya ise 51 yeni üye atadı.

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül	 “Torba	 Yasa”yı	
onayladı.

•	Ürdün,	 Yemen	 ve	 Bahreyn’de	 yönetim	 karşıtı	
göstericiler, protesto  eylemlerine devam ettiler.

26 Şubat 2011
•	Milli	 Eğitim	 Bakanlığının	 Özel	 Okullar	 Çerçeve	
Yönetmeliği,	 Resmi	 	 Gazete’de	 yayımlanarak	
yürürlüğe girdi. Buna göre; okul öncesi eğitimde 
20,  ilköğretim ve ortaöğretimde 30, fen liseleri ile 
sosyal bilimler, sağlık meslek  ve benzeri liselerle 
dengi resmi okulların mevzuatında belirtilen 
sayıdan fazla  olmayacak şekilde sınıf mevcutları 
yeniden düzenlendi.

•	Libya’da	 42	 yıllık	 “tek	 adam”	 yönetimine	 karşı	
ayaklanan muhalifler,  başkent Trablus ve Sirte 
şehri dışında kontrolü ele geçirdi. Kaddafi karşıtı  
gösterilerin başladığı Bingazi’de, muhaliflerden 
oluşan bir hükümet kuruldu.  Yabancı petrol 
şirketlerine ve Kaddafi’ye mesaj gönderen koalisyon 
hükümeti,  tek bir ulustan yana olduklarını 
vurguladı. Koalisyon hükümeti adına konuşan  
Yargıç	 Cemal	 Binnur,	 petrol	 anlaşmalarının	
meşruiyetini kabul ettiklerini de  ilan etti.

27 Şubat 2011
•	Eski	Başbakanlardan	Saadet	Partisi	Genel	Başkanı	
Necmettin	Erbakan	hayatını	kaybetti.

•	Avrupa	 Komisyonunun	 Genişlemeden	 Sorumlu	
Üyesi	Stefan	Füle		yaptığı	açıklamada,	Türkiye’deki	
seçimlerin AB sürecine zarar vermesinden  
kaygılandığını söyledi.

•	BM	Güvenlik	Konseyi,	Libya’da	Muammer	Kaddafi		
rejimine yönelik yaptırım kararı aldı.

•	Libya’da	 isyancıların	 kontrolü	 altındaki	 doğu	
bölgelerinde, geçici  hükümet kurulduğu ve 
hükümete başkanlık etmek üzere, eski Adalet 
Bakanı		Mustafa	Ebud	Celil’in	atandığı	bildirildi.

•	Tunus	 Başbakanı	 Muhammed	 Gannuşi	 istifa	
ettiğini açıkladı.

•	Umman’ın	 Sohar	 kentinde	 siyasi	 reform	 talebiyle	
yapılan gösteriye,  polisin müdahalesi sonucu 2 kişi 
hayatını kaybetti.

28 Şubat 2011
•	PKK	 13	 Ağustos	 2010’da	 ilan	 ettiği	 eylemsizlik	

kararını sona erdirdiğini açıkladı.
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Yaklaşık iki haftadır	devam	eden	Mısır’daki	pro-
testo	gösterileri	bize	iki	şeyi	gösterdi:	Mısır’daki	
istikrarlı olmayan iktidar yapısı yenilenecektir 
ve	bölgesel	düzen	arayışları	Mısır’ın	kaderi	üze-
rinden tartışmaya açılmıştır. ABD Kongresi’nde 
gerçekleşen bir toplantı sayesinde, Tunus’ta ya-
şananların	 ertesinde	 CIA’nın,	 Mısır’daki	 istik-
rarsızlık konusunda ABD Yönetimi’ni erkenden 
uyardığını	 öğrendik.	 Bu	 da	 Mısır’daki	 istikrar	
sorununun artık gizlenemez bir hale geldiğini 
gösteriyor.	 Bu	 nedenle	 Mısır’da	 iktidarı	 şekil-
lendiren koalisyonun parçalarına bakılmaksızın 
şunu	söyleyebiliriz:	Halihazırdaki	Mısır	yöneti-
mi halk üzerindeki meşruiyetini kaybetmiştir; 
süreçte meşruiyet kazanmayı hedefleyen yeni bir 
yönetim	kendini	dayatacaktır.	Mısır’da	yaşanan-
lar, sonucu ne olursa olsun bölgesel dengeleri ye-
niden şekillendirecektir. Bölge ülkeleri ve bölge 
üzerinden küresel egemenlik iddiasındaki orta 
ve büyük ölçekli ülkelerin kriz karşısındaki ta-
vırları, bu yeni düzen arayışının kaçınılmazlığını 
ve derinliğini göstermektedir. 

Krizin nedeni Davos süreci 
Mısır	yönetimi,	neredeyse	60	yıl	 süren	bir	ma-
ceradan sonra tüm meşruiyetini kaybetmiştir. 

2. Dünya	Savaşını	takiben	kurulan	modern	Mı-
sır Devleti’nin meşruiyeti Baasçılık üzerinden 
kurulmuştu. Arap milliyetçiliğinin kalesi olan 
Mısır,	İsrail	karşısında	tüm	Arap	dünyasının	li-
derliğini üstlenerek meşruiyetini inşa etmişti. 
Arap-İsrail	 barışının	 temeli	 olan	 Camp	 David	
anlaşması	 ile	 meşruiyeti	 aşınan	 Mısır,	 İsrail’le	
stratejik işbirliğine rağmen, iç kamuya dönük 
politikalarıyla İsrail’e mesafe almayı başararak, 
meşruiyetini İsrail karşıtlığı üzerinden danışıklı 
dövüşle idare etmeyi başarmıştı. İçeride ulusalcı, 
dışarıda Batıcı bu siyaset Başbakan Erdoğan’ın 
Ocak	 2009’da	 Davos’ta	 İsrail	 Cumhurbaşkanı	
Peres’e	aldığı	tavra	kadar	da	başarıyla	devam	etti.	
Erdoğan’ın	tavrı	Mısır’ın	İsrail	yanlısı	tutumunu	
deşifre	 ederek,	 Mısır	 yönetiminin	 kendi	 halkı	
nezdindeki meşruiyetini eritti. Davos süreci, 
artık	meşruiyet	 üretemeyen	Mısır	 yönetiminin	
tedricen	altını	oydu.	Hele	ki	buna	Mısır’ın	Filis-
tin	konusunda	tavır	almaması	ve	Mavi	Marmara	
sürecinde sessiz kalması eklenince, sözde İsrail 
karşıtlığı üzerinden örgütlenen meşruiyet tama-
men çözüldü. Özetle bugün yaşanan meşruiyet 
krizi, Türkiye’nin İsrail konusunda aldığı tavrın 
uzantısı olarak ele alınmalı, bölgesel düzen ara-
yışlarının sonucu olarak değerlendirilmelidir.

SETA		YORUM

Ortadoğu’da Davos Düzeni 
Davos süreci, artık meşruiyet üretemeyen Mısır yönetiminin tedricen altını oydu. 
Hele ki buna Mısır’ın Filistin konusunda tavır almaması ve Mavi Marmara sürecinde 
sessiz kalması eklenince, sözde İsrail karşıtlığı üzerinden örgütlenen meşruiyet 
tamamen çözüldü.

NUH YILMAZ

tahrir’de reform sesleri
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tahrir’de reform sesleri

11 ŞUBAT 2011 - Tunus’ta başlayan halk ayaklanmasının Mısır’a sıçramasıyla 25 Ocak’ta Tahrir 
Meydanı’nda Mübarek rejimine karşı gösteriler başladı. Ülke genelinde yayılan gösterilere yurtdı-
şındaki muhalifler ve Müslüman Kardeşler örgütü de katıldı. Cumhurbaşkanı Mübarek 28 Ocak’ta 
hükümeti görevden alarak yeni kabineyi 31 Ocak’ta açıklamasına rağmen halk gösterilere de-
vam etti. Mısır Cumhurbaşkanı yardımcısı Ömer Süleyman, 18 gün süren gösterilerin ardından 
11 Şubat 2011’de Hüsnü Mübarek’in istifa ettiğini ve iktidarı General Tantavi yönetimdeki Yüksek 
Askeri Konsey’e devrettiğini açıkladı. Konsey Eylül 2011’de yapılması planlanan seçimlere kadar 
yönetimi elinde tutacağını, bu süreçte demokratik reformların yapılacağını ve yeni Anayasa hazır-
lanacağını açıkladı. Yönetimin hâlihazırda fiilen ülkeyi yönettiği ileri sürülen orduya devredilmesi 
Mısır’da olayların ne kadar halk lehine değiştiği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

A
A
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Meşruiyet krizi İhvan’la aşılacak
Bu nedenle, meşruiyet sorununun aşılması an-
cak ve ancak kaybedilen meşruiyetin yeniden 
örülebileceği bir koalisyon ile mümkündür. 
Yeni dönemdeki iktidar mücadelesinin galibi 
kim olursa olsun, bu meşruiyet sorunu çözüle-
mezse, yeni yönetim kısa vadeli bir ferahlama 
getirir,	 ancak	 sorunu	 çözmez.	 İhvan-ı	 Müsli-
min	 (Müslüman	 Kardeşler)	 hareketinin	 yeni	
yönetimde yer alıp almaması tartışmaları, tam 
da bu nedenle İhvan’a bir lütuf değil, meşruiyet 
krizine yapısal çözüm arayışlarının neticesidir. 
Mısır’daki	 iktidar	 dengesine	 bu	 açıdan	 baktı-
ğımızda meşruiyet sorununun bugün ortaya 
çıkmasında, rejim içi iktidar dengelerinin deği-
şiminin de payı olduğunu görüyoruz. Eylemler 
boyunca	Mübarek’in	polisle	çok	fazla	eşleştiğini,	
Ordu’nun ise geri planda kalarak başkan yardım-
cısı Ömer Süleyman’ı desteklediğini görüyoruz. 
İster gerçek olsun, ister dışarıyı ikna için kurulan 
yapay	bir	gerilim,	meşruiyet	krizinin	Mısır’ın	ge-
leneksel elitlerini böldüğü görülebilir. Devlet de 
bu gerilimi aşabilmek için polisi harcamayı göze 
alarak, Ordu’ya meşru bir vesayetçi kurum po-
zisyonu	 vermeye	 çalışıyor.	 Polis’in	 göstericilere	
müdahale ederken, Ordu’nun kenarda durması 
bu arayışın bir ürünü. Göstericilere saldıran po-
lise Ordu’nun müdahale etmemesi de, Ordu’nun 
yıpranan göstericileri kurtarma rolüyle yeniden 
devreye gireceği kritik şiddet eşiğinin oluşması-
nı beklediği fikrini pekiştiriyor. İşin ilginci başka 
gerekçelerle de olsa ABD’nin de bu senaryoya 
razı olmasıdır.

Ordu gözetsin, Baradey-İhvan yönetsin!
ABD’nin	Mısır’a	bakışında	iç-dış	politika	denge-
si	 gözettiğini	 söyleyebiliriz.	ABD’nin	Mısır’daki	
çıkarı üç önemli noktaya dayanıyor: Obama’nın 
demokrasi promosyonuna etkisi; İsrail’in güven-
lik kaygıları ve ABD’nin stratejik çıkarları. Bu 
üçünü dengeleyebilecek bir çözüm ABD’nin ilk 
tercihi olacaktır. Bu dengeyi sağlayabilecek olan 
çözüm, sadece ABD’nin değil İsrail’in de çıkar-
larını koruyacaktır. Bu nedenle Obama, sadece 
çıkar üzerinden değil, “demokrasi promosyonu” 
politikaları	 nedeniyle	 Demokrat	 Parti’nin	 sol	
kanadını da razı etmek zorundadır. Obama’nın 
tüm kaygılarını gözetebilecek sihirli formül ise 
“Ordu gözetsin; Baradey- İhvan yönetsin” denk-
lemidir. Bu ideal iktidar denklemi ABD’nin her 
üç kaygısına da cevap vermektedir. Bu çözüm 
Ordu’yu	Türkiye’deki	27	Mayıs	ya	da	28	Şubat’ta	
olduğu gibi bir yandan gözetici bir vesayet gücü 
olarak konumlandırırken, bir yandan da meşru-

iyet sorununu çözmesi beklenen İhvan’ı terbiye 
edici bir aktör olarak konumlandırmaktadır. Or-
duya biçilen bu yeni rol İsrail’in güvenlik kaygı-
larını karşılarken, ABD’nin stratejik çıkarlarının 
da korunmasına yol açmaktadır. Bu senaryoda 
İhvan’ın rolü ise hem meşruiyet sorununu çöz-
mesi, hem de İslamcı siyasetin demokratik sı-
nırlara çekilmesi tecrübesi açısından önemli. 
Ancak böylesi bir senaryo, Baradey ya da benze-
ri bir fonksiyona sahip bir aktör olmadan eksik 
kalacaktır. Zira Baradey fonksiyonu, Batılı eği-
timi, modern görünüşü ile ABD iç siyasetinde 
Obama’nın elini rahatlatacak, Batılı referanslara 
dayanan siyaset de “demokrasi promosyonu” 
politikasını destekleyerek Obama’ya yardım 
edecektir. Bu noktada Obama Yönetimi’ni zorla-
yacak en önemli güç ise yıllardır bu düzeni ku-
ran, gücü paylaşmayan, düzenden doğrudan kar 
sağlayarak milyarder generaller üreten Ordu’dur. 
Ordu’nun ikna edilemediği bir senaryo Obama 
için bu projeden geri adım atmayla sonuçlana-
caktır.

Kırmızı çizgi reform paketi
Mevcut	 durumda	 pozisyonları	 değerlendirmek	
gerekirse;	ABD	ve	Mısır	muhalefeti	Mübarek’in	
hemen	gitmesini	talep	ederken,	Ordu	Mübarek’i	
istemese de harcamaya hazır görünmemektedir. 
Mübarek’i	taltif	ederek	generalleri	razı	edecek	bir	
kaçış	 planı	 hazırlanabilirse,	Mübarek’in	 hemen	
gitmesi söz konusu olabilir. Ancak bu noktadan 
sonra denklem değişmekte, ABD ile Ordu’nun 
çıkarları aynılaşmakta, muhalefetin talepleri ise 
farklılaşmaktadır. ABD’nin bu noktadan sonra 
ideal senaryosunu pazarlığa açabileceğini, Ömer 
Süleyman liderliğine razı olabileceğini hatta is-
tikrar faktörü olarak kalmasını bizzat isteyebi-
leceğini söyleyebiliriz. ABD’nin bu noktadaki 
kırmızı çizgisi, tek adam sorununu çözecek bir 
reform paketidir. Ordu’ya geçiş dönemini gözet-
me rolü verilecek, ancak reform programından 
taviz verilmeyecektir. Eylül ayına kadar sürmesi 
beklenen bu süreçte, İhvan’a rol verilme ihtimali 
yüksek olmakla birlikte, Baradey daha kolay har-
canabilir bir aktör olacaktır. Gösterilerin halen 
devam etmesi, Ordu’nun isteksiz davranması da 
bu konuda pazarlıkların halen sürdüğünü gös-
teriyor. Halen yaşanan gösterilerde Baradey’in 
göstereceği liderlik performansı, pazarlıklarda 
göstereceği esneklik -ki şu andan Baradey bu 
konuda pek de başarılı görünmüyor- Baradey’in 
kaderini belirleyecektir. Ancak sonuç ne olursa 
olsun,	Mısır	bundan	sonra	demokratikleşme	yo-
lunda mesafe alacak, bu ise yeni bölgesel düze-
nin yeniden tanımlanmasına yol açacaktır.
Sabah, 3 Şubat 2011
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Ortadoğu’da Değişen Dengeler ve Mısır 3 ŞUBAT 20
11

SETA’nın 03.02.2011 tarihinde düzenlemiş olduğu “Ortadoğu’da Değişen Dengeler ve Mısır” 
başlıklı panele SETA’dan Talip Küçükcan oturum başkanlığı yaptı. Panele konuşmacı olarak Ko-
caeli Üniversitesi’nden Samir Salha, SETA Genel Koordinatörü Taha Özhan ve SETA Araştırma-
cısı Ufuk Ulutaş katıldılar.
Ortadoğu’daki durumu ve değişim sürecini uluslararası sistem perspektifinden analiz eden 
Taha Özhan, 11 Eylül sonrası süreçte henüz kurulamayan yeni düzene ait boşlukta meydana 
gelen bu ayaklanmalar, Ortadoğu’nun akıbetinin ne olacağı konusundaki soru işaretlerini ar-
tırdı. 1990 ile 11 Eylül 2001’e kadarki süreci sistemin arafta kaldığı dönem olarak nitelendiren 
Özhan, 11 Eylül sonrası süreçte ise uluslararası sistemin henüz oturmadığını anlattı. Özhan böl-
gede bugün yaşanan gelişmeleri “Tunusami” kavramsallaştırmasıyla ele alırken Obama yöne-
timinin retorikten eyleme geçip geçmeme adına bir sınavda olduğuna da vurgu yaptı. ABD için 
Mübarek’in gidişinin sadece bir aktör değişimi olduğunu, ama sistem değişimine ne ABD’nin 
ne de İsrail’in sıcak bakmayacağını anlatan Özhan, Camp David düzeni denilen ve İsrail’in gü-
venliğini garanti altına alan sistemin kolay kolay değişmeyeceğini dile getirdi.
Ufuk Ulutaş ise Mübarek’in köşeye sıkıştığını ve elindeki bütün kozları oynamaya kararlı ol-
duğunu anlattı. Müslüman Kardeşler’in gösterilerin en başından beri akıllıca davrandığını ve 
radikal İslamcı bir görüntüden kaçındığını ifade eden Ulutaş, yeni dönemde Mısır’da ordu göze-
timinde/vesayetinde Baradey+İhvan formülüyle yeni bir yönetim oluşmasının ilginç bir senar-
yo olarak karşımızda durduğunu anlattı. Ortadoğu’da artık tek aktörün ABD olmadığını anlatan 
Ulutaş, Türkiye gibi diğer önemli aktörlerin de ciddiye alınması gerektiğini ve Ortadoğu’nun 
geleceğinde Türkiye’nin çok önemli bir aktör olacağını savundu. Ortadoğu’da baskıcı rejimle-
rin artık miadını tamamladığını anlatan Ufuk Ulutaş, Türkiye’nin demokratik rejimiyle bu ül-
kelere örnek teşkil ettiğini ifade etti. Mübarek sonrası dönemde en kötü senaryonun Ömer 
Süleyman’ın başa geçtiği bir senaryo, en iyi senaryonun da parlamenter demokrasiye geçilen 
bir senaryo olduğunu anlatan Ulutaş, ordu vesayetinde bir Baradey+İhvan yönetiminin ise il-
ginç ama mümkün bir senaryo olduğuna dikkat çekti.
Samir Salha ise Mısır’da manzaranın hala net olmadığını ve görülmesi gereken çok denklem 
olduğunu anlattı. Mübarek’in eski ve kurt bir politikacı olduğunu anlatan Salha, Mısır’daki süre-
cin kolay kolay sonuçlanmayabileceğine vurgu yaptı. 1952’deki subayların darbesinden bu yana 
asker kökenli yöneticilerin liderlik yaptığı Mısır’ın bu devlet geleneğini kısa bir süre içinde ta-
mamen demokratik bir sürece tahvil etmesinin kolay olmayacağını anlatan Salha, Mübarek’in 
elindeki tüm kozları sonuna kadar oynayacak bir lider olduğunu ifade etti. Salha, kimin Ortado-
ğu’daki süreçleri iyi takip ve analiz ederse sonuçta onun kazanacağını ifade ederken Başbakan 
Erdoğan’ın çıkışını ilk başta “erken”, ama sonra “yerinde ve başarılı” bir çıkış olduğunu savun-
du. Ortadoğu’daki mevcut boşluğu Türkiye’nin somut adımlar atması halinde doldurabileceğini 
ifade eden Samir Salha, Başbakan’ın şu anda tüm Arap ve İslam âleminde tavrını net bir biçim-
de ortaya koyan tek lider olduğuna dikkat çekti. Bölgesel bir toplantı ya da benzeri bir liderlik 
rolüyle Türkiye’nin önemli bir boşluğu doldurabileceğini anlatan Salha, Türkiye’nin bölgedeki 
rejimlere demokratikleşme noktasında samimi bir destek verebileceğini ifade etti.
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Tunus Devrimi’nin Ortadoğu’da yarattığı do-
mino etkisi, beklenilenden daha kısa bir sürede 
kendisini	gösterdi.	Bölgenin	kilit	ülkesi	Mısır’da	
30	 senelik	Hüsnü	Mübarek	 rejimini	 devirmek	
amacıyla	 sokaklara	 dökülen	Mısırlıların	 sayısı	
milyonlarla ölçülür hale geldi. Ocak ayının son 
günlerinde patlak veren gösteriler henüz nihai 
amaçlarına	 ulaşamadıysa	 da	Mübarek’in	 hare-
ket	 alanını	 iyice	 daralttı	 ve	 Mısır	 liderini	 son	
kozlarını oynamak zorunda bıraktı.
Mübarek’i	 köşeye	 sıkıştıran	 üç	 ana	 gelişmeden	
söz etmek mümkün. Bunlardan ilki,  olayların 
gidişatını öngörmeye çalışan ve önceleri ver-
dikleri	 beyanatlarda	Mübarek’in	 reform	yapma	
gerekliliğine vurgu yapan ABD’nin detayları bel-
li olmasa da artık bir “geçiş” döneminden bah-
setmeye	başlamasıdır.	Camp	David’den	itibaren	
İsrail’le	 barış	 yapma	karşılığında	Mısır’a	 büyük	
miktarda maddi ve askeri yardımda bulunan 
Amerika’nın, bölge politikalarının kilit ülkele-
rinden	birisi	olan	Mısır	konusundaki	geçiş	söy-
lemi hayati öneme sahipti. Hala net bir şekilde 
muhalefetin arkasında olduğunu belirtmese de 

bu	geçiş	söylemi	bile	“ABD	artık	Mübarek’i	göz-
den çıkardı” iddialarının  ortaya atılmasına yetti.

Amerikan yönetiminin tavrı net değil
Amerikan Yönetimi’nin ilk pozisyonunu müs-
pet yönde değiştirmesine rağmen hala net ve 
kesin bir tavır ortaya koyamaması, birçok Orta-
doğu meselesinde olduğu gibi yönetim içerisin-
deki farklı ve bazen çatışan görüşlere bağlana-
bilir.	İsrail’in	Maariv	gazetesinden	Boaz	Ganor,	
ABD	 Başkanı	 Obama’ya	 Mısırlı	 generallerin	
darbe için cevaz aradıklarını ve bunun mütte-
fikleri	Mübarek’in	nadir	çıkış	yollarından	birisi	
olduğunu	söyleyen	Ulusal	Güvenlik	Danışmanı	
Tom	Donilon’a	Hillary	Clinton’un	karşı	 çıktığı	
iddia	etmişti.	Donilon’a	karşı	Obama’nın	Clin-
ton tarafında yer aldığının not edildiği yazı, 
ABD yönetimi içerisindeki politika ayrılıklarını 
göstermesi açısından önemliydi.
Mübarek	için	bir	diğer	dönüm	noktası	ise	hem	
Mısır’da	 hem	 de	 bir	 kısım	 dış	 basında	 çıkan	
“Mübarek	giderse	radikal	İslamcılar	gelir”	söy-
lemlerine rağmen gösterilere verilen uluslar 
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Mübarek Son Kozlarını 
Oynuyor 
İhvan, stratejisiyle gösterilerin radikalizm bağlamına hapsedilmesini engellerken 
aynı zamanda rejim tarafından baskı ve sindirmelerle dolu tarihinin verdiği ihtiyatlı 
hareket etme zorunluluğunu da elden bırakmamış oldu.
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arası desteği kırma çabalarının başarısızlığa uğ-
ramasıydı.	Bu	noktada	Müslüman	Kardeşler’in	
(İhvan)	kendilerini	ön	plana	koymama	strateji-
lerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. İhvan bu 
stratejisiyle gösterilerin radikalizm bağlamına 
hapsedilmesini engellerken aynı zamanda rejim 
tarafından baskı ve sindirmelerle dolu tarihinin 
verdiği ihtiyatlı hareket etme zorunluluğunu da 
elden bırakmamış oldu.
Üçüncü	 gelişme	 ise	 Başbakan	 Erdoğan’ın	 bu-
güne	 kadar	 Mısır’daki	 gelişmelerle	 alakalı	 bir	
dünya liderinin yaptığı en net konuşmasıydı. 
Mesajın	 bölgenin	 prestijli	 ülkesi,	 Müslüman	
ve aynı zamanda Batı ittifakının parçası olan 
Türkiye’den gelmesinin anlamı büyüktü. Erdo-
ğan,	Mübarek’e	samimi	tavsiyeler	içeren	konuş-
masında şiddetten kaçınılması ve halkın meşru 
taleplerinin yerine getirilmesi çağrısında bulun-
du.	 Al-Jazeera’nin	 canlı	 olarak	 yayınladığı	 ko-
nuşma,	Tahrir	Meydanı’nda	kurulan	televizyon	
ekranları sayesinde göstericilere ulaştı. Arap ve 
dünya basınında da büyük yer bulan konuşma-
da Erdoğan, yeter artık söz milletin ifadesiyle 
Mısır’da	halkın	taleplerine	net	bir	şekilde	destek	
çıkmış	oldu.	Bu	net	destek,	Mübarek	rejimi	baş-
ta	 kaldığı	 müddetçe	 Türkiye-Mısır	 ilişkilerini	
çıkmaza	soktuysa	da	Mısır’da	halkın	iradesinin	
belirleyici olduğu bir sistemin kurulması duru-
munda ikili ilişkilerin güçleneceğine dair öngö-
rüde bulunmayı kolaylaştırdı.
Mübarek’in	teskin	çabaları	işe	yaramayacak
Alternatifleri	 azalan	 Mübarek	 önce	 yıllardır	
atamadığı	Cumhurbaşkanı	yardımcısı	pozisyo-
nuna halkın en az kendisi kadar nefret ettiği İs-
tihbarat Şefi Ömer Süleyman’ı atadı. Kabineden 
de	 istifasını	 isteyen	Mübarek,	 kendince	 büyük	
halk nezdinde küçük bu hareketin göstericileri 
teskin	 etmesini	 umdu.	 Mübarek’in	 hareketine	
cevaben	Tahrir	Meydanı’nda	milyonluk	gösteri	
gerçekleşti.	Bu	gösteriyle	Mısır	halkı	Mübarek’e	
karşı pozisyonunu da netleştirmiş oldu. Göste-
rilerin	bitmesinin	tek	yolunun	Mübarek’in	göre-
vi bırakması olduğunu açıklayan muhalefet, El 
Baradei’i geçiş döneminde orduyla görüşmeleri 
yapacak uzlaşmacı olarak seçtiğini açıkladı. Bu 
gösteriyle	birlikte	Mısır,	artık	geri	dönülmez	bir	
yola da girmiş oldu.
Mübarek’in	 gösterileri	 yatıştırma	 adına	 yaptığı	
ikinci hamle de muhalefetten karşılık görme-
di. Eylül 2011’deki başkanlık seçimlerinde aday 
olmayacağı zaten uzun bir süredir konuşulan 
Mübarek,	Tahrir’deki	gösteri	sürerken	halka	ses-
lenip aday olmayacağını açıkladı. Bu açıklama-
sıyla seçimlere kadar görevimi bırakmayacağım 

ve mücadeleye devam edeceğim mesajını verdi. 
Obama’nın geçiş dönemi hemen başlasın çağrı-
larına karşı hamlesini de Çarşamba günü Tahrir 
Meydanı’na	gönderdiği	sivil	polis	ve	kiralık	ta-
raftarlarla	yapmış	oldu.	Muhalefet	ile	Mübarek	
taraftarları arasında başlayan çatışmalar sürü-
yor.	Mübarek	rejiminin	Mısır	halkını	birbiriyle	
çatışma ortamına sürükleyecek kadar gözü kara 
hareket etmesi ve ordunun olaylara müdahale 
etmemesi,	 Mübarek’in	 gösterilerin	 direncini	
kırma çabalarından birisi. Bu süreçte muhalefe-
tin	göstereceği	direnç,	Mübarek	rejiminin	meş-
ruiyet kaynağı olan korkuyu tekrar ikame edip 
edemeyeceğini de belirleyecek.  

Mübarek	iplerin	elinde	olduğu	mesajını	veriyor
Peki	Mübarek’in	direnç kaynağı nedir? ABD’nin 
en azından resmiyette yaptığı geçiş çağrılarına 
rağmen	 Mübarek	 neden	 direniyor?	 Bu	 duru-
mun bir sebebi yukarıda belirtilen ABD yö-
netiminin	 Mübarek	 rejimi	 hakkındaki	 farklı	
fikirleriyse diğerinin de umuma yansımayan 
pazarlıklar olma ihtimali büyük. Şiddetin caydı-
rıcı aynı zamanda ikna edici gücünü kullanarak 
Mübarek	ve	destekçileri	Mübarek	sonrası	senar-
yodan	en	az	zararla	çıkma	niyetindeler.	Pazarlık	
pozisyonlarını güçlendirebilmek için de bu şid-
det	 olaylarıyla	Mısır’da	 iplerin	hala	 kendi	 elle-
rinde olduğu mesajını vermeye çalışıyorlar. 
Mısır	 ayaklanmasının	 şu	 ana	kadarki	 seyri	ha-
reketin nihai amacına ulaşacak kapasitede ve et-
kinlikte olduğunu göstermekte fakat 30 senedir 
ülkede korku ve baskı üzerine bina edilmiş bir 
meşruiyet kuran ve ordunun en azından bir kıs-
mında	nüfuzunu	devam	ettiren	Mübarek,	elinde	
kullanacağı koz kalmayana kadar direnecektir. 
Muhalefetin	 ve	 uluslararası	 camianın,	 özellikle	
ABD’nin, bu konuda takınacağı tavır hayati öne-
me sahiptir. ABD yönetiminin statükocu kana-
dının ağırlık kazanması rejimin ömrünü biraz 
daha	uzatacaktır;	yine	de	Mısır	artık	geri	dönül-
mez bir yoldadır. Değişim er ya da geç gelecektir.

“ Mübarek rejiminin Mısır halkını 
birbiriyle çatışma ortamına sürükle-
yecek kadar gözü kara hareket etmesi 
ve ordunun olaylara müdahale etme-
mesi, Mübarek’in gösterilerin direnci-
ni kırma çabalarından birisi.
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Otoriter rejimlere karşı Tunus’ta başlayıp 
Mısır’a	 sıçrayan	 protestolar,	 Türkiye	 demokra-
sisinin	 tarihsel	 tecrübesini	ve	Müslüman	ülke-
lere örnek olma imkânlarını gündeme taşıdı. 
Yerli ve yabancı birçok gözlemci, Türkiye’nin 
Ortadoğu ülkelerine model olma potansiyelini, 
AK	Partinin	muhafazakâr-dindar	kökenleri	 ile	
ilişkilendirip Arap ülkelerine Türkiye’yi örnek 
almalarını salık verirken, bir kısım yerli yazar 
ve	siyasetçi	de,	AK	Parti	iktidarını	otoriter	Arap	
rejimleriyle ilişkilendirerek Arap dünyasında-
ki protestolardan ders çıkarılmasını öneriyor. 
Kuşkusuz, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki 
farklılıklar paralelliklerden çok daha fazla. Bu 
farklılıklar, ülkelerin tarihsel tecrübelerinden, 
toplumsal pratiklerinden ve siyasal sistemle-
rinin iktidar bileşenlerinden kaynaklanıyor. 
Bununla beraber, toplumsal değerler ve siyasal 
yönetimlerin bu değerleri bastırma stratejileri 
üzerinden bir karşılaştırma yapmak mümkün. 
Nitekim	Mısır’da	 yaşanan	 protestolardan	 çıka-
rılması gereken derslere yönelik karşılaştırmalar 
da bu dinamikler üzerinden tedavüle sokuluyor. 

İslamcılığın panzehiri olarak otoriter rejimler 
Batının,	halkı	Müslüman	olan	ülkelerdeki	siya-
sal rejimlerle ilgili en önemli açmazı, demokra-
tik sistemin İslamcı bir kadroyu iktidara taşıma 
olasılığıdır. Otoriter rejimler İslamcı tehdide 
karşı koyma vaatleriyle meşruiyet buluyor. Bu 
denklem, önce soğuk savaşın son bulmasıyla 
İslam coğrafyasında otoriter rejimleri zorlayan 
İslamcı hareketlerin öne çıkması, ardından da 
11 Eylül’de ‘İslami radikalizm’in baskıcı yöne-
timlerle ilişkisinin keşfedilmesiyle, batılı zihin-
lerde	 şüphe	 uyandırdı.	 Ancak,	 Cezayir	 dersi,	
İran paranoyası ve İsrail gerçeği, batıyı, seçimler 
sonrasındaki muhtemel iktidar denklemlerinin 
üreteceği sonuçlardan ürküttü. Böylece, savun-
duğu	 demokratik	 değerleri	 halkı	 Müslüman	
olan ülkeler için istisna tutarak, otoriter rejimle-
rin beka sorunuyla yüzleşmeyi erteledi ve baskı-
cı yönetimleri desteklemeyi sürdürdü. Otoriter 
rejimler ise, batıya ödedikleri diyet ölçüsünce 
halklarından koptular, halklarından koptukları 
ölçüde de batılı dış desteğe ve onun, başta ordu 
olmak üzere, iç destekçilerine yaslanmak duru-
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Mısır’ın 14 Mayıs’ı mı, 27 
Mayıs’ı mı? 
Mısır’ın geleceğini belirleyecek soru, Mısır’daki otoriter rejimin 14 Mayıs deneyi-
mini yaşa(t)mamak için dayatacağı 27 Mayıs düzenine muhalefetin direnip 
direnemeyeceğidir.
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munda kaldılar. Sömürge dönemi batılı çıkarla-
rı sömürge sonrası durumda da sürdürebilmek 
üzere tedavüle sokulan bu fasit daire, doğal ola-
rak toplum ile siyasal rejimler arasındaki gerili-
mi	gün	geçtikçe	arttırdı.	Ve	nihayet,	demokratik	
bir siyasal rejimden, adil bir gelir dağılımından 
ve müreffeh bir yaşam standardından mah-
rum bırakılan kitleler, dün Tunus’ta, bugün de 
Mısır’da	başkaldırdılar.

Türkiye tecrübesi ve Kemalist parantez
Gelelim Türkiye’ye. Türkiye, bütün yerli-dini 
unsurların ortak mücadelesiyle verdiği kurtuluş 
savaşı sayesinde sömürge tecrübesini yaşamadı. 
Erzurum	ve	Sivas	Kongreleri,	Lozan	Antlaşması	
ve	Birinci	Meclis’te	somutlaşan	etnik	ve	dini	ço-
ğulculuğu	 yedeğine	 alarak	Cumhuriyeti	 kuran	
Kemalist önderlik, bu tecrübeyi, batıcılık üst 
başlığı altında, 27 yıl sürecek seküler ve milli-
yetçi bir otoriter rejimle ikame etti. İlk serbest 
seçimlerde, demokratik bir iradeyle kurduğu 
Cumhuriyetin,	 Kemalist	 seçkinler	 aracılığıyla	
otoriter bir rejime dönüşmesine tepki gösteren 
toplum,	mevcut	 yönetime	 son	 verip	 14	Mayıs	
1950’de	 Demokrat	 Parti’yi	 iktidara	 taşıdı.	 Tek	
parti otoriter rejiminin ürettiği toplumsal ya-
bancılaşmayı, ekonomik kalkınma, siyasal katı-
lım ve dinsel serbestlik ile aşmaya yönelik bir si-
yaset	yürüten	Demokrat	Parti,	toplumdan	aldığı	
destekle	 CHP’ye	 iktidar	 yolunu	 aralamayınca,	
Kemalist	 koalisyonun	 gerçekleştirdiği	 27	 Ma-
yıs darbesine maruz kaldı. Kemalist seçkinler, 
batının	Müslüman	toplumlarda	demokrasi	pra-
tiğinden	duyduğu	endişeyi,	27	Mayıs	 rejimiyle	
ortadan kaldırdı. Ordunun, yargının ve Kema-
list aydınların rejim muhafızlığı statüsü edin-
dikleri bu rejim, merkez sağ iktidarların ken-
dilerine çizilen iktidar alanına razı olmalarıyla, 
10 yıllık aralıklarla yaşanan kesintilere rağmen, 
‘demokratik sistem’ görüntüsünü sürdürdü. 
Tahrir meydanını dolduran kalabalıkların 
Mısır’da	gördüğü	işlevi,	Türkiye’de	seçim	sandığı	
gördü. Toplum her seçimde, Kemalist vesayetçi 
rejimden duyduğu rahatsızlığı sandığa yansıttı. 
Merkezsağ,	bu	rahatsızlığı	siyasal	bir	dile	çevire-
meyince	miadını	doldurdu	ve	yerini	AK	Parti’ye	
bıraktı.	AK	Parti	 öncülüğünde	 gerçekleştirilen	
2010 referandumu ile zayıflatılan bu yarım asır-
lık vesayetçi parantez, kuvvetle muhtemeldir ki, 
2011 seçimleri ve ardından gelecek yeni Anaya-
sa ile biraz daha etkisizleştirilecek, ancak varlı-
ğını bir süre daha devam ettirecektir.

Kemalizm ve Baasçılık
Bu	tarihsel	okumalardan	sonra	Türkiye	ve	Mı-
sır karşılaştırıldığında ortaya çıkan resim açık-
tır. Kemalizm, demokratik Türkiye’yi kuran 
değil, kurtuluş savaşı koşullarında dahi millet 
iradesinin siyasal sisteme yansımasından taviz 
vermeyen demokratik tecrübeyi otoriter rejime 
dönüştüren	iradeyi	temsil	etmektedir.	14	Mayıs	
1950’de toplum, tek partinin otoriter tecrübesini 
geri	sarmaya	teşebbüs	etse	de,	27	Mayıs	rejimi	
Kemalist otoriter sistemi tekrar tahkim etmeyi 
başardı.	27	Mayıs’tan	bu	yana,	Türkiye’deki	de-
mokrasi pratiğini anlamlandıran temel dinamik, 
Kemalist seçkinlerin silah ve yasa marifetiyle 
edindikleri imtiyazları geri alma mücadelesidir. 
Bu çerçevede, Tahrir meydanını dolduran kitle-
lerin ve onlara öncülük eden aktörlerin Türki-
ye tecrübesindeki otoriter momentleri dikkatle 
analiz	 etmesinde	 yarar	 var.	Mısır’ın	 geleceğini	
belirleyecek	 soru,	 Mısır’daki	 otoriter	 rejimin	
14	Mayıs	deneyimini	yaşa(t)mamak	 için	daya-
tacağı	 27	Mayıs	 düzenine	muhalefetin	 direnip	
direnemeyeceğidir.	27	Mayıs’la	Türkiye’ye	ordu	
gözetiminde bir vesayet sitemini dayatan irade, 
Mısır’a	da	ordu	gözetiminde	bir	vesayet	düzeni	
dayatmayı	tasarlıyor.	Türkiye’nin	27	Mayıs	ham-
lesiyle yarım asırdır sürdürdüğü mücadele ha-
len sonlanabilmiş değil. Tahrir meydanının da, 
otoriter rejimle geçen yarım asırdan sonra, bir 
yarım asır daha demokratik kisveli bir otoriter 
rejime maruz kalma riski, olasılığı en yüksek 
senaryo olarak gündemdedir. Son olarak, us-
lanmaz bir pişkinlikle bu denklemi tersyüz edip 
Mısır’daki	 protestolardan	 Türkiye	 için	 dersler	
çıkaran	günümüz	YÖN’cülerini	de	anmadan	bi-
tirmeyelim.	DP	tecrübesini	bastıran	27	Mayıs’ı	
selamlayıp ‘halksız bir demokrasi’ye doktrin ya-
zan	YÖN’cülerin	bugünkü	mirasçıları,	Erdoğan’ı	
Tahrir meydanıyla korkutup dört ay sonra ya-
pılacak seçimleri gölgelemek için direniş çağrısı 
yapıyorlar.	 Oysa	Mısır’da	 kitleler,	 Türkiye	 gibi	
olmak için Tahrir meydanını dolduruyor ve 
Mısır	 tipi	bir	Kemalizm’in	son	bulmasını	 talep	
ediyorlar. Görünen o ki Türkiye, Haziran seçim-
lerinde vesayet rejimini biraz daha geriletecek, 
ancak,	Mısır,	 toplumsal	 gerilimi	 de	 alarak,	 bir	
kaç on yıl daha vesayet rejiminin yeni bir kurgu-
suyla	yaşamaya	devam	edecek.	Mısır’da	görüntü	
14	Mayıs	olsa	da,	rejim	27	Mayıs	olacak.
Sabah, 5 Şubat 2011
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İki	haftadır	süren	eylemlerin	ardından,	Mısır’da	
uygun bir ateşkes için kabul edilebilir bir zemin 
aranıyor. Ateşkesi aslında tüm taraflar istiyor. 
Zira gerilimin tekrar yükselmesinin tüm ta-
raflara maliyeti son derece yüksek olacak. Bu 
nedenle de herkes masaya en güçlü şekilde 
gelmek	 istiyor.	 Pazar	 günü	Başkan	Yardımcısı	
Ömer Süleyman’la görüşen siyasi aktörler (da-
vetli	olmayan	Muhammet	el-Baradey	hariç)	bir	
anlaşmaya varamadı. Bu görüşme de zaten an-
laşmak için değil, tarafların birbirlerinin gücü-
nü	ölçmesi	için	yapılmıştı.	Pazarlık	sürecine	bir	
şekilde dahil olan aktörlere kısaca göz atalım:

ABD ne istiyor? 
Geçen haftalarda sürekli muhalefet lehine po-
zisyon değiştiren ABD şimdi ise aksi yöne kay-
maya başladı. ABD derken elbette temelde 3 
grubu kastediyoruz: Obama Yönetimi, Kongre 
ve Güvenlik bürokrasisi. Bu üç aktörün çıkar-
larının kesiştiği noktadan çıkacak ABD’nin po-
zisyonu. Ancak bunlar arasında sınırsız olmasa 
da asıl güç Obama’ya ait. ABD geçtiğimiz hafta 
içinde	 yaşananlardan	 sonra	 talepleri	 ile	Mısır	

elitine yaptırabilecekleri arasındaki açığı göre-
rek pozisyonunu yeniden oluşturuyor. 
ABD’nin asıl istediği, yavaş ve sakin bir geçişle 
gerçekleşecek reform sürecinin sonunda oluşa-
cak, hem Ortadoğu’da hem de Afrika’da çalışa-
bileceği güçlü ve demokratik bir aktör. Ancak 
bunun nasıl sağlanacağına sıra gelince ABD 
içinde farklı sesler çıkıyor. Şu aşamada ABD’nin 
geldiği nokta şöyle özetlenebilir: Ömer Süley-
man liderliğinde gerçekleşecek reform süre-
cinde,	Müslüman	Kardeşler	başta	olmak	üzere	
liberal ve sol muhalefetin de sürece katılması. 
ABD,	Mübarek’in	görevde	kaldığı	bir	yönetime	
de	 ilke	 olarak	 itiraz	 etmez.	 Ancak	Mısır	mu-
halefeti bu noktaya gelmeden, bunu açıkça da 
söylemeyecektir. ABD’nin özel temsilcisi Frank 
Wisner’in ABD dışişleri tarafından reddedilen 
açıklamasına bu açıdan bakmak gerekir.

Mübarek gider mi?
Mübarek’in	 kalması,	 Obama’nın	 “demokrasi	
promosyonu” gündemine zarar vereceğin-
den, ABD’nin müzakerede en son razı olacağı 
noktalardan	 biridir.	 Bu	 nedenle	 Mübarek’in	
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Mısır’da Pazarlık Zamanı 
İhvan’ın önümüzdeki dönemde seçimlerdeki yolsuzluklardan sonra kurulan Para-
lel Parlamento ya da Kurucu Meclis gibi reform sürecini garantiye alacak çözümleri 
desteklemesi beklenir.
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kalması ihtimalinin Süleyman’ın yaptığı görüş-
melerde muhalefete sunulduğunu düşünmek 
gerekir. Ancak bu konuda ısrarla geri atmayan 
Baradey’in son toplantıya davet edilmemesi 
de	muhtemelen	Mübarek’in	 gitmesi	 konusun-
daki açık ısrarı ile ilişkili. ABD’nin şu anda 
Süleyman’ın en azından seçimlere kadar ki sü-
reçte başkan yardımcısı olarak kalmasını iste-
diğini söyleyebiliriz. Süleyman’ın kalması ABD 
açısından	 sadece	 Pentagon	 ve	 CIA’i	 rahatlat-
ması açısından değil, İsrail’i de tatmin edecek, 
dolayısıyla Obama’yı Kongre karşısında rahat-
latacak olması nedeniyle de önemli. Bu yüzden 
güvenlikle ilgili her türlü konuda- terörle mü-
cadele, İsrail-Filistin görüşmeleri vs., kendisine 
neredeyse sınırsız yardım eden Süleyman’ı har-
cayarak bu güvenlik kaygısını aşamayacağını 
düşünüyor. Ayrıca ABD’nin bugünden başla-
yarak toparlanma sürecine giren neoconlar ve 
muhalefet tarafından saldırıya uğrayacağını, bu 
saldırılardan korunmak için de Süleyman’ı tut-
mak isteyeceğini söyleyebiliriz. 

Mısır devlet elitleri
Şu	aşamada	Mübarek-Süleyman	ikilisini	tek	bir	
grup olarak düşünmemek gerekir. Buradaki asıl 
aktör ordu. Zira ordunun desteğini alan Süley-
man kendisini ve devlet elitlerinin konumunu 
garanti	 altına	 almak	 için	 Mübarek	 üzerinden	
pazarlık	yapıyor.	Mübarek’i	isteyen,	kendi	par-
tisinin geleneksel tabanı dışında neredeyse 
kimse yok. Bu tabanın da Süleyman’ın iktidar-
da	kaldığı	denklemde	Mübarek’in	gitmesine	ne	
kadar itiraz edeceği ya da bu itirazın değerinin 
ne olacağı tartışılır. Ancak bu tabanı kontrol 
altına almak Süleyman’ın meşruiyeti açısından 
son derece önemli. Aslında “onurlu kaçış pla-
nı”	biraz	da	bu	nedenle	hazırlanıyor:	Muhtemel	
bir	demokratik	düzende	Mübarek	sempatizan-
larını devlet elitlerinden yabancılaştırmamak 
için.	 Kısaca	Mübarek	 aslında	 sadece	 üzerinde	
pazarlık yapılan bir figüre dönüşmüş durumda 
şu anda.

Ömer Süleyman
Süleyman bir yanıyla rejimin kara kutusu, diğer 
yanıyla başta neoconlar olmak üzere ABD gü-
venlik bürokrasisinin harcayamayacağı kadar 
değerli	bir	isim.	Süleyman,	Mübarek’in	gitmesi	
karşılığında Baradey’den kurtulma pazarlığı ya-

pacak gibi görünüyor. Baradey’in sert sözleri ve 
geri adım atmaması, doğrudan Süleyman’ı he-
def alması uzlaşmanın önündeki en büyük en-
geli teşkil ediyor. Baradey’in harcanması ordu-
ya bir zafer hissi vereceğinden, bu Süleyman’ın 
hem ordu nezdinde hem de parti tabanında 
itibarını artırır. Bu süreçte Süleyman muhte-
melen ufak değişikliklerle eski rejimi devam et-
tirmeye çalışacaktır. Ancak ABD’nin buna razı 
olması zor görünüyor. Süleyman’ın doğal sınırı 
ise reform paketi. Buna karşılık Süleyman re-
form yapmamakta diretirse başka ve benzer bir 
sürece daha girilebilir. ABD şu anda Süleyman’ı 
Mısır’da	 istikrarsızlığa	 karşı	 isim	 olarak	 görü-
yor. Ancak reform paketi kabul edilmez de geri 
adım atılırsa zaten istikrar olmayacağından, 
Süleyman da harcanacaktır.

Müslüman Kardeşler
Müslüman	 Kardeşler	 (İhvan)	 Mısır’daki	 en	
güçlü muhalefet hareketi. İhvan, gücünü yay-
gın taban örgütlenmesi, merkezi yapısı ve sos-
yal hizmetlerdeki başarısından alıyor. İhvan eli 
daha güçlü olsa belki tek başına iktidar da iste-
yebilirdi. Ancak şu anda son derece gerçekçi bir 
analiz yaparak, Batı’nın hassasiyetlerini de gö-
zeterek muhalefette kalmaya ya da iktidar koa-
lisyonun	parçası	olmaya	hazır	gibi.	Uzun	yıllar	
illegal örgüt olarak algılanan İhvan’ın korunma 
ve güvenlik refleksleri oldukça gelişkin. Bu ne-
denle	de	Tahrir	Meydanı’ndaki	 eylemleri	 baş-
latan asıl güç olmadığı gibi, bu harekete de ilk 
başta	mesafeli	yaklaştı.	Meydan’daki	kararlılığı	
gördüğü anda düşük profilli bir katılım sağladı 
ve giderek desteğini artırdı. Şu aşamada İhvan 
bu hareketin coşkusunu yabancılaştırarak ikti-
darla ayrı bir ilişkiye geçmeyi meşruiyetini ze-
deleyecek bir tavır olarak görüyor. Bu nedenle 
de muhtemelen sadece kendi tabanının değil, 
aynı zamanda sokağın da taleplerini gündeme 
getiriyor, sürekli sokağa referans vererek muha-
lefette yalnız olmadığını, sokağı bırakmayacağı 
mesajını veriyor. Zira daha evvel rejimle tek 
başına girdiği mücadelelerde başarı kazanama-
mış olan İhvan, başarının anahtarının Tahrir 
Koalisyonu olduğunu görüyor. Ayrıca İhvan 
arkasında örtük bir şartlı uluslararası destek 
olduğunun da farkında. İhvan, reform sürecin-
de Süleyman’ın kalmasına destek verse de, bu 
desteği	 şartlı	 verecektir.	Mübarek’in	 gitmesini	
isteyerek	Tahrir	Meydanı’nın	desteğini	garanti-
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lemek,	 Süleyman’ın	 ikinci	Mübarek	olarak	 as-
keri bir vesayet rejimi kurmasını da engellemek 
isteyecektir. Bu nedenle İhvan’ın önümüzdeki 
dönemde seçimlerdeki yolsuzluklardan sonra 
kurulan	Paralel	Parlamento	ya	da	Kurucu	Mec-
lis gibi reform sürecini garantiye alacak çözüm-
leri desteklemesi beklenir. Bu noktada İhvan’ın 
Baradey’e desteği de Washington’ın Baradey’e 
desteğine paralel olarak şekillenecek diyebiliriz. 
Baradey, İhvan için Batı’yı rahatsız etmeyecek 
bir yüz olarak anlamlıydı. ABD’nin taşıyama-
dığı bir Baradey’i İhvan’ın taşımasını beklemek 
gerçekçi olmaz.

Baradey
Pazar	 günü	 yapılan	 toplantıya	 davet	 edilme-
yen Baradey’in pazarlık çıtasını çok yüksek-
ten açıp taleplerini yüksek sesle dile getirmesi 
Washington’ı da pek memnun etmedi. Bunun da 
ötesinde Baradey’e karşı karalama kampanyası 
doğrudan	 İsrail	 Lobisi’nden	 geldi.	 Baradey’in	
Atom Enerjisi Kurumu’nda İran’ı ezdirmeyen 
hakkaniyetli tutumundan son derece rahatsız 
olan	 İsrail	 Lobisi	 ve	Neoconlar,	 Baradey’i	 he-
men	hedef	tahtasına	oturttular.	Normal	şartlar	
altında, eğer süreç hızlı gelişse ve Baradey biraz 
daha ciddi bir liderlik gösterebilseydi, kendi-
sine siyasette yer açılabilirdi. Ancak toplumsal 
tabanı ya da örgütlenmesi olmayan Baradey’in 
şu anda kaderi büyük oranda İhvan’ın, daha 
doğrusu ABD’nin eline kalmış durumda. Bu 
süreçte Süleyman-ABD pazarlığında Ordu’yu 
tatmin etmek için harcanabilecek Baradey, fa-
vori olarak katıldığı eylemlerden şu ana kadar 
en zararlı isim olarak çıktı diyebiliriz.

Diğer aktörler
Sürece dahil liberallerden komünistlere, mu-
hafazakarlardan	 milliyetçilere	 Veft	 ve	 Kifaye	
gibi farklı kesimler de mevcut. Ancak bunların 
şu an için örgütlü ve pazarlığa dahil olacak bir 
güce sahip olması zor görünüyor. Bu gruplar-
dan	 bazıları	 Tahrir	 Meydanı’ndaki	 eylemleri	
tek alternatif olarak görüyor. Eylemlerin bit-
memesi için eylemcilere maddi ve manevi yar-
dımda bulunmaktan kaçınmayan bu kesimle-
rin çıkarı da büyük oranda reform sürecinin 
sağlıklı bir şekilde işlemesinden geçiyor. Ancak 
bu	kesimler	Mübarek’in	 yanı	 sıra	 Süleyman’ın	
da kellesini istiyor. Zira reform süreci yavaşlar 

ya da kesintiye uğrarsa, o zaman Süleyman’ın 
operasyonlara başlayacağını, kendilerini he-
def alacağını, her şeyin eski sisteme döneceği-
ni	 düşünüyorlar.	 Tahrir	Meydanı’nın	 yarattığı	
coşku aslında bu kesimin en büyük gücü. Her 
ne kadar doğrudan pazarlık gücü olmasa da, 
bu kesimleri talepleri yüksekte tutarak hem 
Süleyman’ı tedirgin ederek adım atmasını sağ-
lıyor, hem de İhvan’ın elini güçlendiriyor. Buna 
karşılık eylem sürecinde meşruiyet kaynağı ola-
rak	çalışan	Tahrir	Meydanı	İhvan’ın,	muhalefeti	
bir ana bırakıp, rejimle anlaşması ihtimaline 
karşı garanti işlevi görüyor.

Dış aktörler
ABD’nin şu ana kadar dış aktörleri fazla zor-
lanmadan tecrit ettiği söylenebilir. ABD’nin 
Mısır’la	 ilgili	 argümanını	 ilkesel	 bir	 zemine	
oturtması dış aktörlerin müdahalesini zorlaş-
tırdı.	Bu	konuda	Çin,	Mübarek’e	sadece	dolaylı	
destek verebildi. Buna bir yanıyla Çin’in başka 
bir lider gelme ihtimaline karşı ülkedeki yatı-
rımlarını koruma kaygısı da eşlik etti. Tek doğ-
rudan destek ise Berlusconi ve Abbas’tan geldi. 
Berlusconi desteğiyle AB içinde yalnızlaşırken, 
Abbas ise Filistin Yönetimi’ndeki belki de en 
kötü günlerini yaşadı. Örtük destek veren ül-
kelerden	İsrail	Mübarek’e	verdiği	destekten	geri	
adım atmak zorunda kaldı. İsrail Baradey’in 
kellesini istemek, yanısıra da İhvan’ı yıpratarak 
Obama’yı zayıflatıp Süleyman’ın elini güçlen-
dirmeye çalıştı. Bu süreçten zararlı çıkan ak-
törlerden biri de Suudi Arabistan oldu. İlk baş-
lardaki desteğinden sonra, gelişmelere müdahil 
olmak için ülkede kendisine yakın selefi grup-
ları harekete geçirmek isteyen Suudiler, büyük 
oranda etkisiz oldular.
Şu anda görünen ABD’nin sürece ve pazarlıkla-
ra kontrol edemese de kısmen el koyduğu şek-
linde. Tüm bu aktörlerin ortak buluşabileceği 
zemin ise, muhtemelen ordu vesayetinde, Sü-
leyman liderliğinde, ABD desteğiyle örgütlene-
cek bir tür kurucu meclis çatısı altında yeni bir 
anayasa	yapılması.	Bu	Meclis’in	ise	Süleyman’ın	
kontrolünde olması engellenerek, muhalefe-
te yer açılması ve yumuşak geçiş sağlanması 
amaçlanıyor.	Artık	 şurası	 açık	 ki,	Mısır’ın	 ge-
leceği konusunda ABD’nin beklentileri yüksek 
ancak bu beklentileri gerçekleştirmek için ge-
rekli yaptırma gücü oldukça sınırlı.
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Tunus’ta gerçekleşen “Yasemin Devrimi”, başta 
el-Cezire	 olmak	 üzere	 bazı	 kanallardan	 adeta	
canlı izlediğimiz bir toplumsal ayaklanma sü-
recinin adıydı. Herkes Tunus’un görece zayıf 
etkisinden bahsederken toplumsal başkaldırı 
hali, Arap dünyasının liderlik iddiasını taşıyan 
ülkesi	Mısır’a	sıçradı.	İkinci	haftasına	giren	gös-
terilerde milyonlarca insan 30 yıldır iktidarda 
olan	 Hüsnü	 Mübarek’in	 görevini	 bırakması	
için adeta insan seli olup Kahire meydanları-
na	 taştı.	 Son	 günlerde	Ürdün	 ve	Yemen	başta	
olmak üzere birçok Arap ülkesinde de ana 
gündem maddesi olarak anti-demokratik yö-
netimler	tartışılmaya	başlandı.	Mısır	gibi	koca	
bir ülkeden sonra Ortadoğu coğrafyasının her 
türlü ihtimali barındıran ciddi gelişmelere ve 
hızlı dönüşümlere gebe olduğu açıktır. Bu yazı, 
uluslararası sistemin ve Ortadoğu’nun reel po-
litiğine fazla girmeden bu toplumsal başkaldırı 
psikolojisinin medyatik ve iletişimsel hız boyu-
tunu ele almaktadır.
Paul	 Virilio	 “Hız	 ve	 Politika”	 adlı	 derinlikli	
eserinde, modern çağda hızın politik süreçleri 

çoğu zaman nasıl tayin ettiğini anlatmaktadır. 
“Dromoloji”	 (hız	 bilimi)	 olarak	 tanımladığı	
fenomen, modern toplumların yaşamsal etkin-
liklerine yön veren ana unsurlardandır. Top-
lumsal bir sürecin nasıl olduğundan çok, çoğu 
zaman, onun hangi hızda gerçekleştiği, sonucu 
tayin eden ana etken olmaktadır. Bir savaşın, 
devrimin, ya da toplumsal bir durumun hızı 
ve bu hızı kontrol eden aktörler, sonucu belir-
lemektedir. Bunu mümkün ve hatta zorunlu kı-
lan şey ise teknolojinin ta kendisidir. Özellikle 
iletişim teknolojilerinin bu kadar yaygınlaştığı 
ve herkesin cebindeki bir telefonla 10 yıl önce 
hayal edilemeyecek şeyleri yapabildiği bir dö-
nemde devrimler de çok kısa sürede olabilmek-
tedir. Bir başka deyişle, önce zihinlerde yeşeren 
devrimler, iletişim teknolojilerinin sunduğu 
imkânlarla kısa bir sürede toplumsal bir ortak 
akıla dönüşmekte ve bir gecenin sabahında 
binlerce insan aynı meydanda buluşmaktadır. 
Mısır’da	 bugünkü	 toplumsal	 ayaklanmanın	
belki onlarca yıllık zihinsel arka planı var, ama 
el-Cezire’nin	canlı	yayınları	ve	sosyal	medyanın	

SETA		YORUM

Ortadoğu’nun Hızlı 
Devrimleri 
Önce zihinlerde yeşeren devrimler, iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla kısa 
bir sürede toplumsal bir ortak akıla dönüşmekte ve bir gecenin sabahında binlerce 
insan aynı meydanda buluşmaktadır.

HAKAN ÇOPUR
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anlık haberleşme gücü 1 milyon insanı birkaç 
gün	içinde	Tahrir	Meydanı’na	toplayan	ana	et-
kenlerdendir.
Aslında yaşanan süreci bir “medya devrimi” 
olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Zira yıllar-
ca baskı altında yaşamış olan Arap toplumları, 
içinde bulundukları “korku duvarını” büyük 
oranda medya ile aştı. Elbette dış politika açı-
sından Türkiye’nin önemli bir örnek olarak 
Arap toplumlarının karşısında durduğunu not 
etmeliyiz; ancak, örneğin, Başbakan’ın önemli 
konuşmalarının	 el-Cezire	 vesilesiyle	 bu	 ülke-
lerde canlı olarak izlenebiliyor olması da yine 
bu etkinin artmasında çok önemli pay sahibi-
dir. Dolayısıyla Arap yönetimlerinin sesi olan 
TV	kanallarından	 sonra	 el-Cezire	 gibi	 bir	 ka-
nal, adeta Arap toplumlarının sesi haline gel-
miştir. Tunus’tan canlı yayınlanan gösterilerin 
ve	 gerçekleşen	 devrimin,	Mısır	 ve	 diğer	Arap	
ülkelerinde yarattığı etki hiç şüphesiz büyük-
tür.	 El-Cezire’ye	 bir	 de	 uydu	 kanallarını	 ekle-
mek gerekir; zira ülkelerini kapalı toplumlara 
çeviren Arap yönetimlerinin bu duvarları biraz 
da uydu kanalları ile aşıldı. Dolayısıyla bugün 
yaşanan toplumsal ayaklanmalarda güçlü bir 
medya etkisinden bahsetmek mümkün ve hatta 
kaçınılmazdır.

Medya devrimleri
Sürecin hız ile daha yakından ilintili boyutu 
olan sosyal medyaya gelirsek burada daha il-
ginç bir durumla karşılaşmaktayız. İnternetin 
mümkün kıldığı ve hemen herkesin ulaşabil-
diği bu sosyal ağlar sayesinde binlerce insan 
bir gecede uzlaşıp sabaha aynı meydanda aynı 
sloganla buluşabilmektedir. Eski iletişim tek-
nolojilerinde günler sürecek bir eylem plan-
laması, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar 
aracılığıyla bir gecede gerçekleştirilmektedir. 
Hüsnü	Mübarek’in	 gösteriler	 başladığı	 zaman	
ilk iş olarak internet ve Gsm operatörlerini 
kapattırması aslında anlaşılabilir bir durum; 
çünkü insanlar bu araçlarla hızlı bir şekilde or-

ganize olup sabah polisten önce meydanı dol-
durabiliyorlar.	 Polisten	 önce	 vurgusunu	 özel-
likle yapıyorum, çünkü buradaki kilit kavram 
‘hız’dır. Ardında irade olan hızlı bir kalabalığı 
artık hiçbir polis/asker durduramaz. Siz inter-
neti kapatırsınız, Google ve Twitter insanlara 
alternatif sunar ve yine binlerce insan istediği 
şeyi konuşur. Dolayısıyla bu saatten sonra şunu 
anlamak lazım: İçinde bulunduğumuz dönem-
de hiçbir yönetim kolay kolay kendi toplumunu 
yok sayamayacaktır. İnsanların toplumsal ta-
leplerini en hızlı bir biçimde örgütleyip sokağa 
yansıtabildikleri bir ortamda acaba hangi Arap 
ya da Ortadoğu yönetimi kendi halkına sırtını 
dönebilecek bundan sonra?

Kontrol kimde?
Yıllarca sırtını Amerikan desteğine verip 
İsrail’in bölgedeki güvenliğinin önemli bir 
teminatı	 olan	 Mısır	 yönetimi,	 şimdi	 Mısır	
halkıyla	 karşı	 karşıyadır.	 Ülkedeki	 gösterile-
ri ABD’nin bir oyunu/planı olarak görmek 
Mısırlıların	 iradesine	 ne	 kadar	 saygısızlıksa,	
yaşananları tamamen bir halk ayaklanması 
olarak görmek de neo-emperyal Batı’nın oyun 
kurucu	 aklını	 o	 kadar	 hafife	 almaktır.	Mesele	
süreci kimin “kontrol” edeceğidir ve buradaki 
kilit	 kavram	 da	 kontroldür.	 Mısır’daki	 politik	
süreci	Batı	(özellikle	ABD)	elbette	kontrol	altı-
na almak isteyecektir, hem Ortadoğu’daki den-
gelerin aleyhlerine dönmemesi, hem de İsrail’in 
güvenlik kriziyle karşı karşıya kalmaması için 
bu	gereklidir.	Mübarek	“onurlu	bir	ayrılık”	için	
son mesajlarını verirken ve Baradey de iktidar 
için tüm kozlarını oynarken politik düzlemde 
her şey mümkün olabilir. Ama asıl soru şu: 
Sokaktaki milyonlarca insanı kim kontrol ede-
cek? Bir “medya devrimi” yaşamış olan Arap 
toplumları bundan sonra da, eskiden olduğu 
gibi, seslerini kısıp evlerine dönecekler midir? 
Olan biteni canlı yayınlarda izleyen insanlar 
hiçbir şey olmamış gibi otokratik yönetimlere 
razı olacaklar mıdır? Filistin yönetiminin İsra-
illi müzakerecilerle hangi konuları nasıl konuş-
tuğunu	 tüm	 dünya	 el-Cezire’den	 öğrendikten	
sonra Abbas yönetimi daha ne kadar meşru ol-
duğunu ve Filistin halkının temsilcisi olduğunu 
savunabilecektir? Tüm bu sorulardan ve yaşa-
nanlardan sonra belki de şunu söylemek lazım: 
Kontrol tam olarak hiç kimse de değil; ancak 
bölünmüş kontrol alanlarından ve parçalanmış 

“ Kontrol tam olarak hiç kimse 
de değil; ancak bölünmüş kontrol 
alanlarından ve parçalanmış nüfuz 
alanlarından bahsedebiliriz.
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nüfuz alanlarından bahsedebiliriz. Çok değil 
bundan üç-beş yıl önce belki Ortadoğu’da en 
fazla kontrol ve nüfuzu olan ülke ABD idi, ama 
süreç hızlandıkça ABD’nin kontrol ve nüfuzuna 
yeni ortaklar gelmektedir.
Son yıllarda öylesine hızlı bir dünyada yaşıyo-
ruz ki yavaş olmak hızlı bir şekilde anlamsızlaş-
maktadır. Hızın ve hızlı olanın süreci belirlediği 
bir dünyada ne ulusal sınırların ne de otokratik 
yönetimlerin anlamı vardır. Böyle bir ortam-
da	ne	Mısır’da,	ne	Ürdün’de,	ne	de	diğer	Arap	
toplumlarında eski masalların geçerliliği kala-
caktır. Çünkü artık Arap halkları sadece devlet 
televizyonlarını	 değil,	 el-Cezire’yi	 de,	 TRT-
Türkiya’yı da, uydudan yüzlerce farklı kanalı da 

izlemektedirler.	Ve	yine	bu	insanlar	artık	sosyal	
medya aracılığıyla hiç tanımadıkları insanlar-
la aynı ortak akılda buluşabilmektedirler. Bu 
“medya devrimi” geri döndürülemez yapısal 
bir süreçtir ve yeni medyanın hızı da gücü de 
sokaktaki vatandaşın lehinedir. Enformasyo-
nun daha bilgi düzeyine çıkmadan tüketildiği 
bir “hız çağında” bu gidişin nereye olduğunu 
sormamız	gerekmektedir.	Ya	Virilio’nun	dediği	
gibi “bu son sürat aracın içinde insanlık bir du-
vara toslayacak”, ya da tüm toplumların kendi 
kaderlerini tayin edebildikleri açık toplumların 
olduğu küresel bir köyde yaşayacağız. Keşke 
tercih yapma imkânımız olsaydı...
Açık Görüş, 7 Şubat 2011
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Son	dört	bin	yılda	Mısır’da	en	uzun	süre	 ikti-
darda	kalmayı	başarmış	3.	isim	olan	Mübarek,	
Ortadoğu’ya dair anlatılacak bütün hikâyeleri 
bünyesinde barındıran bir siyasi mikrokoz-
mozu	 andırıyor.	 Mübarek’in	 iktidara	 geliş	
hikâyesinden muhafızlığını yaptığı bölgesel 
düzene, aile fertlerinin içine düştüğü halden 
Mısır’ı	 içine	düşürdüğü	hale	kadar	hemen	her	
başlık neredeyse bütün bölgeye teşmil edilebilir. 
Tunus’ta başlayan ve Bin Ali’nin devrilmesiyle 
bütün	Ortadoğu’ya	 yayılan	 gösteriler,	Mısır’da	
ilk ciddi işaretini 25 Ocak’ta göstermişti. ‘Tu-
nusami’	siyasi	dalgasının	Mısır’ı	bu	kadar	erken	
ve bu kadar güçlü vuracağı beklenmiyordu. 
Aslında	 şaşırtıcı	olan,	Mısır’daki	 ‘Tunusami’ye	
dair	 dalganın	 gücü	 değil,	 Mübarek	 istihbarat	
ve	polis	devletinin	sessizliği	oldu.	Mısır	rejimi	
kendisinden beklenmeyen ne var ise onu yaptı. 
Önceki “Kifaye” eylemlerinin sadece liberal sol 
ve batıcı tabana yaslanması dolayısıyla, benzer 
bir durumun bu sefer de geçerli olacağını dü-
şündü. Öyle olmadı. İhvan, Kifaye’ye vermediği 
desteği bu sefer esirgemedi. Kahire’de gösteri-
lerin	sürmesini	sağlayan	ana	güç	oldu.	Mısır’ın	
diğer şehirlerinde de neredeyse yegâne hareket 

olarak meydanların dolmasını sağladı. Bütün 
bu	 gelişmelere	 rağmen,	Mısır	 güvenlik	 apara-
tının suskunluğunu, İhvan’ın ise meydanlara 
inmesini sadece ‘Tunusami’nin kontrol edile-
meyen etkileri şeklinde açıklamak yeterli değil. 
Mısır’da	 yaşanan	 gelişmeleri	Mübarek	 üzerin-
den okumak neredeyse anlamsız bir uğraştan 
ibaret.	Nihayetinde,	Mübarek	bizatihi	bir	gücü	
veya bir değeri temsil etmiyor. Aksine, bölgesel 
düzen içinde bir gücün neferini temsil ediyor. 
Bu	gücün	ya	da	düzenin	ismi	1978	Camp	David	
düzenidir. Bu düzenin tartışılmasını engelleye-
ceği	garantisini	veren	herhangi	bir	isim,	Müba-
rek kadar merkezi bir güç olabilir. 

Mübareksiz bir Mübarekizm mi? 
O	halde	asıl	soru	ne	olmalı?	Camp	David	son-
rası	oluşturulan	bölgesel	düzen,	Irak	işgali	son-
rası sürdürülebilir bir düzen midir? Bu suale 
başta ABD olmak üzere, bölgemizde eski düze-
nin parçası olan bütün aktörler nasıl bir cevap 
vereceklerini bilmiyorlar. Türkiye herkesten 
önce cari düzenin sürdürülemeyeceğini söy-
leyerek ve göstererek bir adım öne geçmiş du-

SETA		YORUM

Mısır’da ‘Tunusami’ 
Mübarek’in gittiği ve Camp David düzeninin esnemeye başladığı bir Ortadoğu’da, 
başta ABD politikaları olmak üzere bütün aktörlerin pozisyonları, fiili olarak yeniden 
tanımlanacaktır.

TAHA ÖZHAN
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rumdadır.	 Perşembe	 gecesi	 itibariyle,	ABD	ve	
Mısır	yönetiminden	gelen	 farklı	 sesler	 tam	da	
mevzu bahis yaptığımız bu kafa karışıklığına 
işaret	etmektedir.	Neo-con	kanat,	 İsrail,	Suudi	
Arabistan	ve	Mısır	polis	devleti	‘Mübareksiz	bir	
Mübarekizm’	 ile	devam	etmeyi	önerirken;	Be-
yaz	 Saray’ın	 bir	 kanadı,	CIA,	Mısır	 ordusu	 ve	
Türkiye ‘yeni bir Ortadoğu’dan bahsetmekteler. 
Bu kanatlardaki her bir aktör arasında derin 
farklar olmakla beraber kaba ayrım şu şekilde 
tarif	edilebilir:	‘Mübareksiz	bir	Mübarekizm	vs.	
Camp	Davidsiz	bir	Yeni	Ortadoğu’.	Önümüzde-
ki	yıllarda	ne	kadar	Mübareksiz	bir	Ortadoğu	
ve	ne	kadar	esnetilmiş	bir	Camp	David	düzeni	
oluşacağı yeni Ortadoğu’nun kaderini belirle-
yecek.	Mübarek’in	gittiği	ve	Camp	David	düze-
ninin esnemeye başladığı bir Ortadoğu’da, başta 
ABD politikaları olmak üzere bütün aktörlerin 
pozisyonları, fiili olarak yeniden tanımlana-
caktır. Bu ise gerçek ‘Tunusami’yi göreceğimiz 
anlamına	 geliyor.	 Camp	 David	 düzeninin	 es-
nediği veya olmadığı bir senaryoda, başta İsrail 
olmak üzere, neredeyse bütün Arap ülkelerinin 
cari siyasi pozisyonları anlamsızlaşacaktır. Bu 
durum, en hafif ifade ile ABD açısından gerçek 
bir darbe anlamına gelecektir. Beyaz Saray’ın 
bir	kanadı	ve	CIA	bu	darbeyi	 erken	 fark	 edip	
konumlanmaya çalışırken, neocon ekip eski 
düzende uzatma istemektedir. Oysa zaman ka-
zanarak Ortadoğu’da yeni bir düzen kurulması, 
Afganistan	 ve	 Irak	 işgalleriyle	 imkânsızlaşmış	
durumdadır.	Aynı	şekilde	Mısır’da,	ucu	açık	ve	
amorf ‘muntazam bir geçiş’ iddiasının da karşı-
lığı bulunmamaktadır. Başta ABD olmak üzere, 
Mısır	gibi	bölge	jeopolitiğinin	kalbi	olan	
bir ülkede değişimin kavgasının sade-
ce liderden ibaret olmayacağını herkes 
bilmektedir. Daha da önemlisi, bugün 
yapısal bir değişim ve yeni Ortadoğu 
tartışmasının yapılmamasının oluştu-
racağı maliyetin, ileride daha büyük bir 
devrimci dalgayı üretmeye mukadder 
olduğu da bilinmektedir. 

Türkiye’nin modelliği
Türkiye cesaretle kendisini yeni Ortadoğu’ya 
göre konumlandırmış durumdadır. Bu nokta-
da Türkiye için ‘köprü ülke’ tanımları ne kadar 
anlamsız ise ‘model ülke’ tanımları da o kadar 
anlamsızdır. Çünkü hem ‘köprü’ olma hem de 
‘model’ olma pasif ve akletmeyen bir aktör ta-
rifi için kullanılabilir. Köprülük ve modellik 
siyasi kullanım değerine işaret eder. Köprüler 
ve modeller inisiyatif alıp tarih yazamazlar. En 
fazla büyük bir dizaynın aparatı, gerekli bir ara-
cı olabilirler. Oysa Başbakan Erdoğan, açık bir 
şekilde inisiyatif alarak proaktif bir söylem ge-
liştirmiştir. Türkiye’nin seyredilecek değil, din-
lenecek bir hikâyesi ve önerisi olduğunu ortaya 
koymuştur.	Üstelik	bunu	da	yeni	yapmamıştır.	
Gazze katliamı sonrası, bölgesel düzensizliğin 
ve	kaosun	ana	ekseni	olan	Camp	David	düze-
nine Davos düzeni ile cevap vererek yapmıştır. 
Bundan sonraki süreçte, bölge halkları bu iki 
eksenden birine evrilecekler. İlk işaretler, böl-
gesel ‘Tunusami’nin menzilinin Davos düzeni 
olduğunu göstermeye başladı bile.
Sabah, 12 Şubat 2011

“ Mısır güvenlik aparatının sus-
kunluğunu, İhvan’ın ise meydanlara 
inmesini sadece ‘Tunusami’nin kont-
rol edilemeyen etkileri şeklinde açık-
lamak yeterli değil.
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Mısır’da	neredeyse üç hafta devam eden protes-
tolar	neticesinde	Mısır	Ordusu	yönetime	el	koy-
du. Ordunun yönetime gelmesiyle birlikte kafa 
karışıklığı	ortalığı	kapladı:	Mısır’da	olan	devrim	
mi, halk hareketi mi, demokrasinin başarısı mı 
yoksa darbe mi? Bu soruya farklı cevapların 
verildiği ülkelerden biri, defalarca askeri darbe 
mağduru olmuş Türkiye idi. Yıllarca darbelerin 
devrim diye adlandırıldığı Türkiye’de, haklı ola-
rak aynı sorular bu sefer devrim olarak adlandı-
rılan gelişmeye dönük olarak ele alındı: Bu mü-
dahale darbe mi devrim mi? Duruma göz atmak 
gerekirse	eski	Cumhurbaşkanı	Hüsnü	Mübarek	
ve başkan yardımcısı Ömer Süleyman, Savunma 
Bakanı	Muhammet	Hüseyin	Tantavi’nin	yöne-
time el koymasıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.
İktidar Tantavi’nin yönetimindeki Yüksek As-
keri Konsey’e devredildi. Konsey Eylül ayında 
yapılması planlanan seçimlere kadar yönetimi 
elinde tutacağını, bu süreçte demokratik re-
formların yapılacağını, yeni Anayasa çalışmala-
rına	muhalefetin	tüm	kanatlarının	-	yani	Müs-
lüman kardeşlerin de- katılacağını resmen ilan 
ederek, yeni Anayasa sözü verdi.

Devrim mi darbe mi?
Bu gelişmeleri darbe-devrim ekseninde nereye 
oturtmak gerekir? Gündelik kullanımda devrim 
ifadesi zaman zaman herkes tarafından kullanıl-
sa	da,	siyaset	bilimi	literatürü	açısından	Mısır’da	
olanları devrim olarak adlandırmak için henüz 
erken. Devrim ifadesinin kullanımı darbe, is-
yan, iç savaş gibi başka kavramlarla karşılaştırıl-
dığında anlamlı. Siyasi erkin yukardan aşağı el 
değiştirdiği darbeye karşın, devrimin aşağıdan 
yukarı gerçekleşen, ekonomik, sosyal ve siya-
si kurumları da dönüştüren bir niteliği olması 
gerekir.	 Bu	 çerçevede,	 Mısır’da	 yaşananların	
aşağıdan yukarı bir halk hareketinin zorlama-
sıyla gerçekleştiği aşikarsa da, ne ekonomik, ne 
sosyal ne de siyasi bir dönüşümden bahsetmek 
mümkün.	Öte	yandan	Mısır’da,	devletin	iktidar	
yapısının üst kademesinde gerçekleşen iktidarın 
el değiştirmesi, formel olarak darbe gibi gözükse 
de, bu değişimin halk tarafından zorlandığı, si-
lahlı kuvvetlerin bu değişimde değişimin öznesi 
değil, sadece değişimi taşıyan kurum olduğunu, 
ayrıca kendi iktidarından taviz verme sözüyle 
halen iktidar olduğunu kabul etmek gerekir. O 
halde	Mısır’da	gerçekleşen	nedir?

SETA		YORUM

Mısır’da Devrim mi? Darbe mi? 
Bu askeri müdahalenin “darbe” olup olmadığını belirleyecek şey, askeri vesayet ya 
da askerlerin yönetimde olması değil, seçimlere kadar devam edecek kademeli geçiş 
sürecinin nasıl ve ne şartlarla gerçekleşeceğidir.

NUH YILMAZ
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Askeri seçkinler iktidarı
Mısır	resmi	olarak	cumhuriyet	olsa	da,	fiili	du-
rum	Mübarek	döneminde	de	askeri	yönetimden	
çok farklı değildi. Genelde askerlerden oluşan 
oligarşik bir yapı arz eden iktidar seçkinleri, 
hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak ül-
keyi	 kontrol	 ediyorlardı.	Milyarder	 generaller-
den	oluşan	Mısır	Yönetimi’nde,	şeklen	seçimler	
yapılsa	 da,	Mübarek	 yüzde	 90’lar	 civarında	oy	
alıyor, parlamento seçimlerinde kazanma ihti-
mali olan adaylar ya çekilmeye zorlanıyor ya da 
şeffaf olmayan seçim sürecinde usulsüzlük ya-
pılarak saf dışı bırakılıyordu. Hatta bu nedenle 
kendilerine karşı hile yapıldığını düşünen, yük-
sek oy alan ancak milletvekillikleri tanınmayan 
bir kısım eski milletvekili alternatif bir gölge 
parlamento bile oluşturmuştu. Yine askerler 
bürokratik yapıda önemli noktaları işgal edi-
yor, fiilen ülkeyi yönetiyorlardı. Böyle bir yapıya 
karşı darbe ne anlama gelir, ya da zaten darbe ile 
yönetime gelmiş bir iktidara karşı yapılan askeri 
müdahale hangi şartlarda darbe diye adlandırı-
lır düşünmek gerekir.

Askeri darbenin kurumsallaşması
Bir	 başka	 nokta	 askeri	 vesayet	 problemi.	 Mı-
sır’daki fiili durum aslında darbenin kurumsal-
laşmasıydı. Askeri vesayet devletin ve toplumun 
her alanına sinmiş, hiçbir sivil yapılanma belli 
sınırların dışına çıkamaz hale gelmiş, sivil ku-
rumların gelişmesi engellenmiş, sivillerin alanı 
daraltılmıştı. Haliyle gelişme imkanı bulunma-
yan sivil topluma bugün iktidar tam anlamıyla 
devredilse dahi, hiçbir iktidar ve yönetim tec-
rübesi olmayan hali hazırdaki siyasi kesimle-
rin	Mısır’da	 iktidar	 olma	 şansı	 yok.	 Bir	 başka	
deyişle, ülkeyi kısırlaştıran, tüm alternatifleri 
yok	eden	askeri	vesayet	Mısır’ın	neredeyse	ka-
deri haline getirmiş durumda. Bu nedenle de 
askeri yönetimden çıkış, sivil yönetime çevrilme 
herhangi bir ihtimalde askeri vesayet olmadan 
fiilen gerçekleşemez durumda. Yani iktidarda 
kim olursa olsun, sahadaki fiili şartlardan dolayı 
duruma vaziyet etme görevi, tek yönetme bece-
risine sahip kurumsal yapı olan orduya verilmek 
zorunda.	 Bu	 nedenle	 Mısır’da	 önümüzde	 dö-
nemde askeri vesayetin var olacağı bir tahmin 
ya da öngörü değil, somut gerçeklik. Bu gerçek 
paranteze alınarak, sadece temenniler üzerinde 
Mısır	analizi	yapmak	ya	da	Mısır’da	hemen	bir	
demokratik gelenek oluşturulmasını beklemek 
naiflik olur.

Sivilleşmenin teminatı Tahrir
O	halde	Mısır’da	yaşanan	kurumsallaşmış	darbe	
yönetimine karşı yapılan askeri müdahale darbe 
olarak adlandırılabilir mi? Bu askeri müdahale-
nin “darbe” olup olmadığını belirleyecek şey, as-
keri vesayet ya da askerlerin yönetimde olması 
değil, seçimlere kadar devam edecek kademeli 
geçiş sürecinin nasıl ve ne şartlarla gerçekleşe-
ceğidir. Bir başka deyiyle, darbenin alternatifi 
şu anda demokrasiye geçiş değil vesayet rejimi-
nin kurulma şartlarının nasıl gerçekleşeceği. O 
nedenle vesayet şartları konusunda anlaşılması, 
vesayet rejiminin tedrici bir geçiş konusunda 
söz vermesi ve bu sözü tutması halinde yapıla-
nın darbe olmadığına hükmetmeniz gerekecek. 
Aksi gerçekleşirse - ki bu da gayet mümkün- 
yani yönetim tüm reform sürecini askıya alır, 
sivilleşme ve yeni anayasa çalışmalarını iptal 
ederse, o zaman yaşananın darbe olduğuna 
hükmetmemiz gerekecek.

O	halde	Mısır’da	önümüzdeki	aylarda	yakından	
izlenmesi gereken süreç, kimin iktidarda olduğu 
değil, demokratik bir geçişe yol verecek değişik-
liklerin kurumsal olarak yapılıp, tüm muhalif-
lerin bu kurucu sürece dahil edilip edilmeye-
ceği. Eğer ikinci seçenek gerçekleşirse o zaman 
Mısır’ın	aşağıdan	yukarıya	ekonomik,	siyasi	ve	
toplumsal yapısının değiştiğine şahit olacağız 
ki, işte o zaman gerçekleşenin devrim olduğu-
nu	 söyleyebiliriz.	Eğer	Mısır’da	olanlar	devrim	
şeklini alırsa, o zaman tüm devrimlerden sonra 
yaşanan, bu değişimin başka ülkelerde tecrübe 
edilmesi talebi bölgedeki neredeyse tüm Arap 
ülkelerini değişime zorlayacak, yani devrim 
yayılacaktır. Şu aşamada gerçekleşen askeri mü-
dahalenin darbe değil devrim olmasını sağlaya-
bilecek	tek	güç	ise	Tahrir	Meydanı’nda	kurulan	
siyasi cephenin baskısıdır.
Yeni Şafak, 16 Şubat 2011

“ İktidarda kim olursa olsun, sa-
hadaki fiili şartlardan dolayı duruma 
vaziyet etme görevi, tek yönetme 
becerisine sahip kurumsal yapı olan 
orduya verilmek zorunda.
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Political	demonstrations	 in	Tunisia	and	Egypt	
have	sparked	a	century	old	discussion:	Is	Tur-
key	a	model	for	the	Middle	East?	Two	contem-
porary	 examples	 of	 the	 “Turkey-as-a-model”	
debate show how this issue can play out: Turkey 
was	 presented	 as	 a	 moderate	 Islamic,	 demo-
cratic	 model	 for	 the	 Middle	 East	 as	 part	 of	
George W. Bush’s “freedom agenda,” and more 
recently as part of Barack Obama’s democ-
racy	promotion	efforts	in	the	Middle	East.	It	is	
ironic that in 2010 the debate revolved around 
concepts	such	as	a	“shift	of	axis,”	“torn	country,”	
and “drifting away,” but now Turkey has trans-
formed from a “lost” ally to a “model” country.
Interestingly	 enough,	 Islamist	 actors	 such	 as	
Rachid	Ghannouchi	of	Tunisia	and	the	Muslim	
Brotherhood of Egypt declared their intention 
to	emulate	 the	Turkish	experience	 in	order	 to	
differentiate	 themselves	 from	 the	 examples	 of	
Iran	and	Taliban.	How	is	it	that	Turkey	is	pre-
sented as a model country by political actors as 
varied	 as	 high-level	U.S.	 officials	 and	 Islamist	
groups? To make sense of this irony, one needs 

to consider the questions: whose model and 
which Turkey?
In	 fact,	 there	 are	 three	 main	 political	 groups	
with competing narratives on what the Turkish 
model means. The first group, predominantly 
authoritarian	secular	elites	of	the	Middle	East,	
portrays	 Turkey	 as	 an	 exemplar	 of	 both	 con-
trolled modernization under military tutelage 
and	 integration	of	 Islamist	actors	 into	 the	po-
litical system. This group’s “Turkey model” is 
tainted with Eurocentric and Orientalist preju-
dices	about	the	relationship	between	Islam	and	
modernity.	 For	 them,	 since	 Middle	 Eastern	
peoples are not mature enough to embrace de-
mocracy immediately, there needs to be a tran-
sitional period under the tutelage of the mili-
tary.	In	this	paradigm,	Islamists	can	be	tamed	
in order to guarantee the pro-Western orienta-
tion of a given country. The Obama administra-
tion has referred to this an “orderly transition.” 
The	second	group,	mainly	Islamist	movements	
in the region, sees Turkey as a model for a com-
pletely different set of reasons. This group con-
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Whose Model? Which 
Turkey? 
It is ironic that in 2010 the debate revolved around concepts such as a “shift of axis,” 
“torn country,” and “drifting away,” but now Turkey has transformed from a “lost” 
ally to a “model” country.

BURHANETTIN DURAN & NUH YILMAZ

model mi esin kaynağı mı?
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siders Turkey’s transformation over the last de-
cade	under	the	Justice	and	Development	Party	
(AKP)	government	as	an	example	of	coming	to	
power through the democratic electoral pro-
cess	and	the	successful	reconciliation	of	 Islam	
with democracy, rule of law, and economic 
development. Furthermore, Turkey’s image as 
a prominent and independent actor that can 
criticize	Israel	appeals	to	this	group.	The	third	
group,	people	in	the	streets	of	the	Middle	East,	
looks to Turkey as an inspiration because of its 
democratic transformation, vibrant economic 
development, and liberal political life. This 

group, which has observed the more liberal 
aspects of Turkish life through the country’s 
cultural	 influence,	 especially	 its	 famous	 TV	
serials, is particularly attracted to Turkey. The 
third group longs to erase injustices and pov-
erty in their countries, but these hopes for the 
future have not and will not be inspired by a 
Turkey under military tutelage. Turkey’s politi-
cal	posture	in	the	Middle	East	is	what	makes	it	
an archetype for the rest of the region. To be 
precise,	 Turkish	 Prime	Minister	 Erdogan’s	 ef-
fective leadership resonates with aspirations 
and	expectations	for	a	dignified	foreign	policy	

model mi esin kaynağı mı?

ŞUBAT 2011 -  Türkiye son yıllarda sağladığı siyasi ve ekonomik yükseliş ile komşuları için 
referans noktası haline geldi. Arap Baharı ise Türkiye’nin hali hazırda yükselen bölgesel profilini 
yeni bir safhaya taşıdı. Bu anlamda ülkenin demokrasi ve İslam’ı harmanlayan siyasi tecrübesi 
Ortadoğu’da demokratik değişim talep eden kesimlere model olarak sunuldu. Ancak model 
kavramının farklı anlamlara (ordunun etkili olduğu siyasal yapı mı yoksa demokratikleşme sü-
reci mi) açık içeriği kafa karışıklıklarına neden olarak Türk modeli neyi içeriyor tartışmalarını 
beraberinde getirdi. Ayrıca Türkiye’nin kendine has laik sistemi, tarihi, sosyo-politik tecrübesi 
ve Batı ile olan özgün ilişkisinin Arap dünyasında tekrar edilebilir nitelikte olmayışı kimi çevre-
leri ilham kaynağı ifadesine yöneltti.

A
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in the region. This was epitomized by Erdo-
gan’s	sustained	and	consistent	critique	of	Israeli	
policies during the Gaza crisis in 2008 and in 
Davos	 in	2009.	In	the	eyes	of	ordinary	people	
in	 the	 Muslim	 world	 Erdogan	 has	 emerged	
as the most influential leader because Turkey 
maintains a critical and independent distance 
to Western policies in the region despite its in-
tegration with the West. Turkey, as a country 
that determines its own national interests and 
stands up to Western influence, has adopted 
a posture that people in the region would like 
see in their own governments embrace. How-
ever, if the Turkey model were to be imposed 
upon Egypt or Tunisia, this might backfire as 
each of the political groupings described above 
would reject to one aspect of this framework 
while embracing another. Turkey, because of its 
unique political culture, cannot be a model for 
the	Islamist	movements	of	the	region.	Turkish	
political vocabulary does not provide for such 
concepts	as	shura	or	sharia	to	advance	an	“Is-
lamist” political agenda, as promoted by groups 
such	as	the	Muslim	Brotherhood.	In	fact,	Tur-

key would not stand out as an appropriate 
model	for	many	Muslims	who	would	be	unable	
to reconcile pseudo-democratic practices with 
their	expectations	from	a	democratic	regime.
One	such	example	is	the	Turkish	ban	on	heads-
carves at higher education institutions. Any 
failure to draw the right lessons from the Turk-
ish	 experience	 might	 send	 the	 wrong	 signals	
to Tunisia and Egypt who are poised to create 
their own models of democratization in the re-
gion. The best model for the region, therefore, 
is not to impose a framework on any country, 
but rather to allow each to choose its own path. 
If	we	are	genuinely	interested	in	the	realization	
of	people’s	will	in	the	Middle	East,	pushing	for	
a model of military tutelage for any country 
would	be	insincere	at	best.	Moreover,	if	a	gov-
ernment with military supervision is presented 
as the Turkish model, this would not find any 
resonance	 on	 the	 streets	 of	 the	 Middle	 East.	
Turkey did not become a source of inspiration 
for the masses due to the benefits of military 
tutelage.	 It	 followed	 a	 different	 path;	 it	 made	
risky decisions when threatened by the military 
interference in politics, it pursued a principled 
critique	of	Israel,	and	it	has	nearly	completed	its	
democratic	transformation.	Now	we	can	return	
to our initial question: whose model and which 
Turkey? The old authoritarian Turkey under 
military oversight or the new democratic Tur-
key with its dignified foreign policy?
www.foreignpolicy.com, 8 Şubat 2011

“ Whose model and which Tur-
key? The old authoritarian Turkey 
under military oversight or the new 
democratic Turkey with its dignified 
foreign policy?
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Public	demands	for	structural	change	in	North	
Africa	and	the	Middle	East	has	brought	Turkey	
to	 the	 global	 stage	within	 a	 new	 context.	The	
course	 of	 developments	 in	 Muslim	 countries	
and	the	direction	the	Middle	East	in	particular	
will pursue is the most important item on the 
international agenda.
Politicians	and	academics	who	discuss	the	topic	
in local and foreign media frequently mention 
Turkey as well. Questions like whether Turkey 
can serve as a model and be a source of inspira-
tion for political and social change are asked. 
What	 experience	 does	 Turkey	 have?	 Which	
fields	does	it	have	the	potential	to	impact?	Can	
it contribute to change and transformation? 
How	 do	 the	West	 and	 the	Muslim	world	 feel	
about Turkey’s role in the region? These are 
enlightening questions that Turkey should an-
swer.
 
The Muslim world is not homogenous
The	Muslim	world	encompasses	a	wide	region.	
There	are	57	Muslim	countries	 that	are	mem-

bers	of	the	Organization	of	the	Islamic	Confer-
ence	(OIC).	Islam	is	a	religion	that	has	spread	
to almost every part of the world and has more 
than	1	billion	 followers.	 “Muslim	society”	 is	a	
broadly pluralistic one, but from the outside 
Muslims	are	perceived	as	homogenous.	In	light	
of	 historical	 experience	 and	 current	 facts,	 we	
can	say	there	are	different	Islamic	countries	and	
different	 Islamic	 experiences	 spread	 across	 a	
broad region, from the Balkans to the Far East, 
from	the	Caucasus	to	Africa.	When	making	an	
assessment	about	 the	Muslim	world’s	demand	
and quest for change, it is vital to keep this di-
versity in mind to avoid the mistake of under-
mining the demands, and to not produce a new 
Orientalist discourse.
The	Muslim	world	can	be	divided	into	two	gen-
eral	 sections:	 countries	 that	 have	 experienced	
colonization and still suffer from its effects and 
countries	 that	have	not	 experienced	 coloniza-
tion	 and	 can	 build	 their	 own	 futures.	 Islamic	
countries that suffered from colonialism faced 
big challenges during the establishment of their 
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Turkey a Model for Islamic 
World insofar as It Changes 
Turkey’s experience shows that the basis of the political structure is not shaped ac-
cording to religious beliefs and values but rather according to concepts like democ-
racy, human rights, expansion of civilian control, transparency, and accountability. It 
is natural for this success story to serve as inspiration for the Muslim world.

TALIP KÜÇÜKCAN



98

ş u b a t  1 1

nation-state and when they declared their in-
dependence many failed to overcome crises in 
establishing an administration based on public 
support	and	the	national	will.	It	would	be	bet-
ter to evaluate the events in Tunisia and Egypt 
in	 light	of	 these	historical	 experiences.	Mean-
while, Turkey, which has not gone through such 
an	experience,	has	managed	 to	become	a	piv-
otal country in terms of consolidating civilian 
power,	abolishing	military	tutelage,	expanding	
religious freedoms, improving the economy 
and adopting a successful foreign policy despite 
a grueling journey towards democracy.
Several	states	were	founded	in	the	Middle	East	
after the fall of the Ottoman Empire. When 
declaring their independence from colonial-
ists and setting up their nation-states, they ap-
plied different models. Different models rang-
ing	 from	 socialism	 to	 an	 Islamic	 state	model,	
which aroused controversy, were tested, but the 
legitimacy problem lingered. Turkey stands out 
at	this	point	because	of	its	experience	in	insti-
tutionalizing political participation by adopt-
ing a multi-party system and in representing 
the	public	will	 in	 the	 legislative	and	executive	
branches, in other words in giving sovereignty 
to the people.

Turkey is a country that is able to understand 
the developments in the world better than most 
countries	 in	 the	 Muslim	 world.	 Other	 coun-
tries lagged behind in taking the initiatives that 
were taken in Turkey during the period of late 
Prime	Minister	Adnan	Menderes	and	late	Pres-
ident Turgut Özal, and accelerated during the 
term	of	Prime	Minister	Recep	Tayyip	Erdoğan.	
(Such initiatives include improvements in edu-
cation	 and	 freedom	 of	 thought	 and	 expres-
sion, diversity of the media, the downsizing of 

government, the rise of new economic classes, 
the construction of a social state and the estab-
lishment of a balance between democracy and 
security.)	These	experiences	in	Turkey	encour-
aged and empowered those demanding change 
in	 the	Middle	East,	 albeit	 implicitly.	With	 the	
end of taking control of their futures, people 
have started demanding civilian administra-
tions that rely on public will instead of one-
man rules that last for many years. The very 
existence	of	Turkey	played	an	empowering	role	
in the change process underway in the region.

New Turkey breaking stereotypes of 
Orientalism
The	Western	 perception	 of	 the	 Islamic	 world	
has	always	been	problematic.	It	has	been	domi-
nated by a very homogeneous essentialist ap-
proach and Orientalism has conceptualized and 
reinforced this point of view. The West started 
to	reproduce	biases	and	rigid	views	about	Islam	
particularly after the 9/11 attacks. By constantly 
mentioning	Islam	and	security	issues	together,	
the	perception	of	Islam	as	a	threat	was	created.	
The relationship that was established between 
Islam	 and	 radicalism	made	 Islam	 seem	 like	 a	
threat and ultimately resulted in the occupation 
of	some	Islamic	countries	such	as	Afghanistan	
and	Iraq.	It	was	due	to	these	security	concerns	
that	 the	 demands	 of	 the	 Islamic	 world	 for	
change were ignored.
Their demands for political participation and 
wealth were suppressed on the grounds that 
they	 would	 bring	 radicals	 to	 the	 power.	 It	 is	
for this reason that concerns about radical and 
extremist	groups	coming	 to	power	 in	place	of	
the current authoritarian regimes were high-
lighted during the developments in Tunisia 
and Egypt. Of course it is important to keep the 
masses separate from government administra-
tions	when	 speaking	 about	Muslim	countries.	
The people that are responsible for the negative 
views	and	stereotypes	about	the	Muslim	world	
today are not necessarily the general public in 
these	Muslim	countries	but	rather	the	political	
administration and movements that claim to be 
representing	 them.	 For	 example,	 in	 countries	
where there are human rights violations, reli-
gion,	in	other	words	Islam,	is	instantly	blamed	
for	 them.	 In	 this	 respect,	 Turkey’s	 experience	
breaks these stereotypes; it affirms that a con-
servative party and its political cadre, which 
came to power in 2002, believes in democracy, 

“ It isn’t a state-centric Turkey that 
is interested in maintaining the single-
party era ideology that influences the 
Muslim world; rather, it is the New 
Turkey, which can bravely confront its 
problems, tackle long-standing prob-
lems, listen to the public will, respect 
beliefs and values.
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and it shows the efforts of a predominantly 
Muslim	country	to	integrate	with	the	world	and	
especially	the	EU.	In	other	words,	it	shows	that	
the basis of the political structure is not shaped 
according to religious beliefs and values but 
rather according to concepts like democracy, 
human	 rights,	 expansion	 of	 civilian	 control,	
transparency,	 and	 accountability.	 It	 is	 natural	
for this success story to serve as inspiration for 
the	Muslim	world.	However,	 Turkey	 needs	 to	
accelerate efforts to make further progress -- in 
other words to improve the rule of law and de-
mocracy.	It	will	be	a	new	Turkey	that	will	serve	
as	inspiration	for	the	Muslim	world	and	set	an	
example.

An example-setting New Turkey
Turkey has not been able to fully resolve its 
problems	and	confront	its	history.	For	example	
it has yet to resolve problems that disrupt the 
status quo such as religious freedom and the 
Kurdish issue. But with the transition to multi-
party system, a process of normalization began. 
This process was occasionally stopped due to 
military	 interventions.	 Important	 steps	 were	
taken to address these problems. The political 
institution sometimes undertook seri-
ous endeavors to address 
them and other times 
turned a blind eye. We 
can say that it is relatively 
easier for Turkey, com-
pared	 to	 other	 Muslim	
countries, to confront its 
problems. That is because 
in Turkey social demands 
are represented in politics. 
In	countries	where	public	
participation in political 
affairs is limited and where 
the public will is not suffi-
ciently represented in par-
liament, it becomes more 
painstaking and quite diffi-
cult to face and settle prob-
lems regarding issues like 
religion and democracy, 
religion and secularism and 
religious freedoms.
In	 Turkey,	 there	 is	 still	 a	
struggle going on between 
those who support the status 
quo and those who support 

change. On the one hand, there is a political at-
titude that is inclined to rely on military inter-
ventions, and even criticizes the army for not 
intervening in politics, and on the other hand 
a political mentality that, in contrast to the sin-
gle-party period’s aim of creating a static politi-
cal system, wants to establish a pluralistic legal 
and democratic system that is void of tutelage. 
The	experience	that	holds	meaning	for	both	the	
Muslim	world	and	 the	West	 is	not	 the	 single-
party period and the period in which coups and 
tutelage	were	defended,	but	the	New	Turkey	ex-
perience that began during Özal’s administra-
tion and became more pronounced after 2002.
It	 isn’t	 a	 state-centric	Turkey	 that	 is	 interested	
in maintaining the single-party era ideology 
that	 influences	 the	Muslim	world;	 rather,	 it	 is	
the	New	Turkey,	which	can	bravely	confront	its	
problems, tackle long-standing problems, listen 
to the public will, respect beliefs and values and 
does not see demands for democracy as a threat.
Today’s Zaman, February 28, 2011
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Returning	 to	 Tunisia	 after	 20	 years	 in	 exile,	
the opposition leader Ghannouchi said Turkey 
provided political inspiration. “The best model 
I	can	 think	of	 is	 the	one	adopted	by	 the	AKP	
[Justice	 and	 Development	 Party]	 in	 Turkey,”	
he	told	reporters.	It	was	an	affirmation	of	what	
many already knew: the Turkish prime minister 
Recep	Tayyip	Erdogan	and	his	party	have	 ex-
erted considerable influence on recent events 
that	have	rocked	the	Arab	and	Muslim	world.
From	Twitter	to	WikiLeaks	and	Facebook	to	Al	
Jazeera,	 many	 social	 media	 phenomena	 have	
been credited for what has happened in Tunisia 
and Egypt. Yet the impact of Turkey’s recent ac-
tions has not been adequately addressed in the 
context	of	 the	 recent	demonstrations.	 In	 large	
part,	Mr	Erdogan	and	his	party	have	heralded	
a new political horizon for the people of the 
Middle	East.
Distancing itself from George W Bush’s “free-
dom agenda” while still maintaining good rela-
tions with the West, Turkey has been redefin-
ing its domestic politics and regional role for 

almost a decade. As a result, Turkey has man-
aged to remain democratic, maintain a strong 
economy,	 continue	 outspoken	 criticism	 of	 Is-
rael and, most importantly, reconcile politics 
with	 its	 status	 as	 a	Muslim-majority	 country.	
This	model	has	inspired	people	across	the	Mid-
dle East and helped to prepare the ground for 
the chain of popular reactions in recent weeks.
Let’s	get	the	record	straight:	demands	for	better	
governance and a better life have been voiced 
in the Arab world for a long time, albeit in a 
fragmented fashion. The “Erdogan effect” does 
not	mean	 that	 the	AKP	 is	 the	 source	of	 these	
demands. However, the articulation has never 
been in the language of democracy and free 
elections, concepts that have often been identi-
fied as synonymous with occupation, grief, vio-
lence and poverty. That democracy is now part 
of the demands for good governance shows 
that	many	are	looking	at	Turkey’s	example.	This	
transition has been made possible by two risky 
decisions made in Ankara in recent years: first, 
the	 rejection	 of	 the	 US	 army’s	 request	 to	 use	
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Change in Turkey Has Shown 
Another Way For Middle East 
Distancing itself from George W Bush’s “freedom agenda” while still maintaining 
good relations with the West, Turkey has been redefining its domestic politics and 
regional role for almost a decade.
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Turkish	 territory	 to	 invade	 Iraq	 in	 2003;	 and	
second,	Mr	Erdogan’s	 open	 critique	of	 the	 Is-
raeli	president	Shimon	Peres	in	2009.
The first decision proved that a democracy is 
not required to say yes to every request from 
America. Turkey can make independent deci-
sions in shaping its own foreign policy. By do-
ing so, Turkey redefined its relationship with 
the	Middle	East	which	had	been	prejudiced	for	
decades.
The second moment came during the World 
Economic	Forum	 in	 2009,	when	Mr	Erdogan	
bluntly	 criticised	 the	 Israeli	 prime	 minister	
Shimon	 Peres	 immediately	 after	 the	 invasion	
of Gaza. Even though the western media con-
demned	Mr	 Erdogan,	 he	 never	 stepped	 back.	
In	 fact,	 Turkey’s	 criticism	of	 Israel	 on	 human	
rights grounds, in particular after the fatal raid 
on the Freedom Flotilla last year, has intensi-
fied.	This	opposition	to	Israeli	policies	after	de-
cades of uncritical support changed the politi-
cal	balance	and	extended	Ankara’s	influence	in	
the Arab world.
Demands for good governance in the Arab 
world changed dramatically fol-
lowing	 the	 Davos	 moment.	 It	
proved that a democratic gov-
ernment did not have to be si-
lent	regarding	brutal	Israeli	poli-
cies.	 Mr	 Erdogan	 showed	 that	
not only autocratic regimes were 
opposed	to	Israel	and	he	offered	
a more legitimate form of oppo-
sition.
In	 the	 last	 few	years,	Turkey	has	
also broken the preconception 
that the military will continue to 
dominate	 politics.	 In	 a	 country	
haunted by a history of coups, 
many	 expected	 that	 eventually	
Mr	Erdogan	would	be	 toppled	by	
Turkey’s powerful generals. The 
Turkish army was the architect of 
the	alliance	with	Israel	in	the	1990s,	
which	 further	 indicated	 that	 Mr	
Erdogan was treading on danger-
ous terrain. 
Yet	 the	 AKP	 has	 survived	 several	
coup	 attempts.	 Mr	 Erdogan	 actu-
ally emerged stronger after the latest 
round between the ruling party and 

autocratic military groups, leading a constitu-
tional referendum in September that forced 
the military back to its barracks. As the civil-
ian government put the military in its place, it 
provided a strong demonstration of the integral 
strength on an accountable, democratically 
elected government.
These	events	have	led	by	example	in	the	politi-
cal	dynamics	in	the	Middle	East.	The	“Erdogan	
effect” convinced many in the Arab world that 
it was possible to critique unfair western and 
Israeli	policies	in	the	region	and	remain	a	Mus-
lim-majority, democratic power.
Of	 course,	 every	 Arab	 and	 Middle	 Eastern	
country has its own domestic realities and there 
are limits to the comparison with their neigh-
bour to the north. But the fundamental shift in 
Turkey’s domestic politics and foreign policy 
in the past decade has provided an inspiration 
for the people of the region who demand better 
governance and a better life.
www.thenational.ae, 2 Şubat 2011
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Tunus’ta yaşananlar bir domino etkisi yaratır mı 
tartışmaları,	 Ortadoğu’da	 –	 özellikle	Mısır’da-	
son bir kaç haftadır meydana gelen gelişmeler-
den sonra anlamını yitirdi. Zira Tunus’ta baş-
layan değişim rüzgarlarının bölgenin kırılgan 
rejimlerini etkisi altına alması artık statükocu 
güçlerin yüzleşmesi gereken bir vakıa haline 
dönüştü.	Mısır’da	 devam	eden	demokratikleş-
me pazarlıkları, Yemen’de Ali Abdullah Salih’in 
başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklama-
sı,	Ürdün’deki	kabine	değişikliği,	Suriye	Devlet	
Başkanı Beşar Esad’ın Arap Dünyası’na reform 
çağrıları,	Cezayir	 ve	 diğer	 bölge	 ülkelerindeki	
gösteriler Ortadoğu’daki statükonun devam et-
tirilebilirliğiyle alakalı meşru soruları gündeme 
getirdi.
Soğuk Savaş dönemi sonrasında kurulan tek 
kutuplu dünyanın Ortadoğu’daki izdüşümü 
baskın güç Amerika ile bölgedeki otoriter 
Arap liderler arasında sürdürülen bağımlılık 
ilişkisiydi. Bu ilişki, bazı Arap liderlerin kendi 
halklarının taleplerine mukabele etmekten zi-
yade ABD’nin bölgedeki ekonomik ve stratejik 
ihtiyaçlarını karşılamaya teşne olduğu bir sis-
tem ortaya çıkardı. Bu sistem ABD’nin gücü, bu 

gücün otoriter liderler üzerindeki izdüşümü ve 
bu liderlerin mevcut sistemden nemalanmala-
rı buna karşılık halkların tatminsizliği üzerine 
kurulmuştu.
Bölgedeki mevcut sistemin senelerdir istikrar 
ile anılması meselenin düşündürücü tarafı. 
Baskın ülke ve bölgedeki ortakları arasındaki 
ilişkilerin stabil olduğu ve ülkelerin hamlele-
rinin ve tepkilerinin yazılı veya çoğu zaman 
yazılı olmayan kurallarla sınırlandırıldığı bir 
sistemin yalancı bir istikrar havası vermesi 
anlaşılır	 bir	 durumdur.	 Ülke	 içinde	 herkesin	
konumunu ve derecesini bildiği hiyerarşik ya-
pının uluslararası sistemde de hayat bulması bu 
istikrar algısını kuvvetlendirmiştir. Fakat halk-
ların tatminsizliği üzerine kurulmuş sistem, 
istikrarlı görünse bile bir fay hattının üzerine 
kurulmuştur. Ortadoğu’da “istikrar”la anılagel-
miş	Mısır’da	meydana	gelen	son	gelişmeler	bir	
yandan yalancı istikrarın kırılganlığını diğer 
yandan da hakim bölgesel sistemin sürdürüle-
bilir olmadığını gözler önüne serdi. Bu noktada 
Ortadoğu’da deprem niteliğindeki gelişmeleri 
nelerin	 tetiklediğine	Mısır	 özelinde	 bakmakta	
fayda vardır.
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 Bölgesel sistem sokağın tatminsizliği üze-
rine kurulu
Öncelikle Arap sokağı ve Arap liderler arasın-
daki siyasal, ekonomik ve sosyal uçurumlar, 
liderlerin iktidarlarını elde tutabilmek için po-
pülariteden çok baskı ve kısıtlamalara başvur-
masına	sebep	oldu.	Nüfusunun	üçte	ikisinin	30	
yaş altı olduğu, işsizlerinin onda dokuzunu 30 
yaş altı nüfusun teşkil ettiği, yaklaşık %40’ının 
yoksulluk sınırında günlük 2 dolar ile yaşamaya 
çalıştığı	Mısır	halkı	ile	Mübarek	ailesi,	askeri	ve	
siyasi elit ve işadamları arasındaki uçurum bile 
sosyal bir patlama için yeterliydi.
Mübarek’in	halkın	tatminsizliği	üzerine	kurul-
muş bölgesel sistemi devam ettirme gayretleri 
de sokak ile arasındaki siyasi bağı kopardı. 
Irak	savaşına	verdiği	destek	ve	İsrail’le	özellikle	
Gazze	 ablukasındaki	 dayanışması,	 Mübarek’i	
halkın gözünde bir Amerikan/İsrail yandaşı 
yapmaya yetti.  Bir zamanların Arap dünyası-
nın	 lideri	Mısır’ın	bölgede	meydana	gelen	ge-
lişmelerde ABD’nin bölge politikalarının uy-
gulayıcısı rolünden ileriye gidememesi de hem 
halk nezdinde hem de Arap dünyasında büyük 
prestij kaybına uğramasına sebep oldu.
 
Yerel güçler baskın gücü sınırlıyor
ABD’nin 11 Eylül sonrası Ortadoğu’ya “nizam” 
verme	çabaları,	Irak	ve	Afganistan	savaşları	ve	
İslam dünyasıyla sorunlu ilişkileri bir yandan 
Ortadoğu halklarının ABD’nin kurallarını be-
lirlediği sisteme olan antipatilerini artırırken 
diğer yandan da özellikle 2009’daki ekonomik 
krizle birlikte ABD’nin bölgedeki rolünün sor-
gulanmasına ve mümkün olduğunca revize 
edilmesine sebep oldu. Bu süreç ABD’nin böl-
gedeki gücünün de yeni aktörlerle sınırlandırıl-
maya başladığı bir dönemi başlattı. Bir yandan 
İran bölgesel uzantılarıyla ABD’nin bölgedeki 
müttefiklerinin	 hareket	 alanını	 kısıtladı.	 Me-
sela, İran özellikle Hizbullah’a verdiği askeri ve 
maddi	destekle	Lübnan’da	ABD	ve	İsrail’e	rağ-
men Hizbullah’ın yükselişini mümkün kıldı. 
Diğer yandan da Türkiye güçlenen ekonomisi, 
tek parti iktidarının getirdiği reel siyasi istik-
rar ve bölgeyle derin tarihsel-kültürel bağları 
sayesinde bölgenin en etkili yumuşak güç ül-
kesi konumuna girdi. Bir yandan baskın gücün 
bazı bölgesel politikalarına milli çıkarları göz 
önüne	 alarak	 karşı	 gelirken	 (1	Mart	Tezkeresi	
ve	BM’deki	İran	oylaması	vb.)	diğer	yandan	da	
bölgede kurduğu işbirliği konseyleri ve yaptığı 
ekonomik faaliyetlerle sadece yönetim kade-
mesinde değil halklar arasında da bir bağımlılık 

ilişkisi kurma yolunda önemli adımlar attı. Bu 
bağımlılık ilişkisi, Amerika ile bölgedeki otori-
ter Arap liderler arasında sürdürülen bağımlı-
lık ilişkisine bir alternatif olarak gelişti ve Arap 
sokağından büyük destek gördü.

İstikrarı halkın meşru taleplerinde  
aramak lazım
Bu ilişki aynı zamanda Türkiye örneğini de 
Arap sokağında görünür kıldı. 2000’lerin ba-
şında ekonomik çöküş yaşayan, koalisyon hü-
kümetleri ve askeri vesayetin yarattığı istikrar-
sızlığın	 had	 safhada	 olduğu,	 tehdit	 algılarının	
demokrasinin gidişatını ve güvenlik kaygıları-
nın bölgesel izolasyonunu tayin ettiği bir ülke 
iken yaklaşık 10 senelik bir süre zarfında katet-
tiği yol Arap sokağını bir yandan umutlandı-
rırken diğer yandan da sokağın kötü yönetime 
karşı muhalefetini derinleştirdi. Bir diğer deyiş-
le Türkiye örneği, bölgede gelişmenin standart-
larını belirledi ve halkların elindekiyle tatmin 
olmaması gerekliliğini bir defa daha ortaya 
koydu. Bölgede bir kıyas noktası haline dönü-
şen Türkiye, bu yönüyle bir yandan Arap soka-
ğının beklentilerini yükseltirken diğer yandan 
da statükocu ABD ve otoriter Arap liderler için 
de bir endişe kaynağı oldu. Endişenin temelin-
de ise Türkiye’nin bölgedeki yalancı istikrarın 
üzerinde kurulduğu tatminsizliğe son 10 yılda-
ki ekonomik, siyasi ve demokratik başarısıyla 
ilham kaynağı olması yatmaktaydı.  
Organski ve Kugler’in formüle ettiği Güç Geçişi 
Teorisi’nin tabiriyle bölgedeki istikrar, baskın 
güçlere meydan okuyabilecek güçlerin sistem 
içerisindeki pozisyonlarından tatmin olup ol-
madıklarıyla ilişkilidir. Hala bir “orta güç” olsa 
da Türkiye, başarı hikayesinin de etken olduğu 
yumuşak gücüyle bölgede baskın gücün halk-
ların tatminsizliği üzerine kurulu statükosuna 
meydan okuyabilmesiyle Ortadoğu’da değişim 
rüzgarlarının tetikleyicisi olmuştur. İstikrarı, 
halkın meşru taleplerinin yerine getirilmesiy-
le ilişkilendiren ve bunu önce kendi üzerinde 
tatbik eden Türkiye, bu yönüyle bölgede bir pa-
radigma kaymasına sebebiyet vermiştir. Bu pa-
radigma kayması, bölgedeki baskın güç odaklı 
sistemi ve mevcut güç dengelerini sürdürüle-
mez	kılmış	ve	değişime	zorlamıştır.	Mısır,	böl-
gede yaşanan bu sistemik değişimin sadece bir 
parçasıdır.
Açık Görüş, 13 Şubat 2011
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Islamic Political Mobilization in Turkey 17 ŞUBAT 20
11

by Brian Mello, Ph.D. (Muhlenberg College)
Moderated by David C. Cuthell, Executive Director, Institute of Turkish Studies 

Brian Mello focused on the important role of the military in the Turkish political system and 
how military interventions have enhanced or restricted political opportunity structures for the 
“Islamic” parties in Turkey. Mello cited the “unusually high” election threshold (10%) to gain 
seats in the Turkish parliament as one of the reasons why narrowly ideological groups have a 
hard time gaining representation in the parliament. This is also the reason why “Islamic” par-
ties feel obligated to move towards the “center” as political parties in general need to earn 
votes from different classes. Mello pointed out that AK Party received votes from working 
classes for its emphasis on justice and social rights, from businessmen for its economic liber-
alism, and liberal democrats for its democracy and human rights agenda. Mello argued that 
AK Party refrained from advancing particularly “religious” agenda items when the particular 
measure lacked popular support and political gain for the party. Mello argued that this was the 
balance pursued by the AK Party on religious high schools (imam hatip) and headscarf issues 
as well as the more recent restriction attempts on alcohol by municipal level actors. Mello 
argued that the religious oriented parties in Turkey have created “political opportunities” for 
themselves by relying on the EU accession process, popular support, and the political skill of 
leaders against the secular military elite.
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ABSTRACT The constitutional referendum of September 2010 
was a historic moment and a milestone in modern Turkey’s 
democratization journey. Serving as the public’s “final say” on 
the question of democracy in Turkey and paving the way for a 
new civilian constitution, the referendum will have far-reaching 
consequences for civil-military relations, independence of the 
judicial system, and institutionalization of democracy in Turkey. 
This study investigates the consequences of the referendum for 
the shaping of the political scene in Turkey by analyzing the po-
litical parties’ campaign strategies, voting patterns, voter prefer-
ences,	and	likely	scenarios	for	the	June	2011	general	elections.	
The report is divided into four main parts that tackle the main 
questions that the referendum of 2010 raised. First, what is the 
significance of the September 2010 constitutional referendum 
in Turkey? Second, what campaign strategies were most effec-
tive during the referendum? Third, what can be deduced from 
the voting patterns and voter preferences? Fourth, what can we 
predict	about	the	June	2011	general	Elections	based	on	voter	behaviors	during	the	constitutional	

SETA		POLICY	REPORT

Turkey’s Constitutional 
Referendum of 2010 
Önce zihinlerde yeşeren devrimler, iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla kısa 
bir sürede toplumsal bir ortak akıla dönüşmekte ve bir gecenin sabahında binlerce 
insan aynı meydanda buluşmaktadır.

HATEM ETE & KADIR ÜSTÜN & NUH YILMAZ 

constitutional amendments

ŞUBAT 2011 -  The constitutional referendum of September 12, 2010 represented a signif-
icant moment in strengthening civilian rule, restricting the military and judicial bureaucracy’s 
overarching power, and liberalizing the political system. Prior to the referendum, opposition 
parties campaigned by criticizing AK Party’s past 8 years record in power in an attempt to 
turn this process into a vote of confidence for the government, on the other hand, AK Party 
structured its campaign around the democratization versus -tutelage dichotomy and high-
lighted the content of the amendment package. A 58-percent support for the amendments 
demonstrated that AK Party’s campaign strategy appealed to voters beyond its own constitu-
ency. Moreover, the majority of voters did not view the referendum through partisan lenses. 
Instead, they regarded the amendments as a rehearsal for a brand new constitution that was 
already part of the government’s post-election agenda.
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referendum of 2010? The study of the Septem-
ber 2010 constitutional referendum results 
revealed significant clues as to what could be 
the	 results	 of	 the	 June	 2011	 general	 elections.	
The	AK	Party’s	referendum	campaign	strategy,	
constructed around “democratic freedoms,” 
resonated strongly among voters in Turkey. 
Having analyzed the geographic distribution 
of votes during the referendum, this report 
demonstrates that the opposition parties took 
the risk of becoming merely local or regional 
parties	while	the	AK	Party	was	the	only	party	
with the political discourse that would address 
the themes that concerned voters across Tur-
key.	The	June	2011	general	elections	may	prove	
to be the most important elections in Turkey’s 
recent	electoral	history.	Just	as	a	strong	prefer-
ence for “democratic freedoms” among voters 
became clear during the referendum, the up-
coming general election in Turkey is poised to 
determine who is to survive Turkey’s political 
landscape	over	the	next	decade.

INSIGHTS	 FOR	 JUNE	 2011	 GENERAL	
ELECTIONS The referendum result is a clear 
sign of two major changes in Turkish politics. 
The first change has to do with the basic 
dynamics of politics, which in the past revolved 
around right vs. left and center vs. periphery 
dichotomies.	 Clearly,	 a	 broader	 debate,	 i.e.	
democracy vs. tutelary system, has taken the 
center stage in Turkish politics. The second 
major	change	is	the	fact	that	AK	Party	is,	and	
has been since 2002, able to determine the 
“rules of the game” of politics. That virtually all 
opposition parties determined their position 
on	an	anti-AK	Party	platform	is	the	proof	that	
the	 AK	 Party	 has	 gone	 beyond	 a	 traditional	
political party to become a major actor in the 
political life in Turkey.
The	AK	Party	is	likely	to	hold	onto	its	base	and	
current	constituency	while	trying	to	expand	its	
mandate	by	making	inroads	into	the	MHP	and	
BDP	strongholds.
•	 The	AK	Party	may	try	to	frame	the	general	

elections as a vote for the continuation of 
democratic processes by arguing that there 
remains the unfinished business of draft-
ing a new constitution, as the party leader 
Erdoğan has already promised.

•	 The	CHP	faces	a	serious	dilemma:	it	will	ei-
ther remain a marginal party with an ultra-
secularist and nationalist agenda or it will 
move to the center by adopting some of the 
issues most voters care about.

•	 The	CHP	 is	 likely	 to	 hold	 onto	 its	 coastal	
base	to	a	large	extent,	however,	it	may	find	
it	very	difficult	 to	penetrate	AK	Party	and	
MHP	 strongholds	 in	 central	Anatolia	 and	
elsewhere. 

•	 If	 the	 CHP	 can	 respond	 meaningfully	 to	
demands for “change,” it may be able to 
increase	 its	 votes.	 If	 Kılıçdaroğlu	 fails	 to	
change the party in a significant way, it can 
only hope to hold onto its traditional voter 
base.

•	 The	MHP	has	already	indicated	that	it	will	
continue its nationalist agenda. The ques-
tion	 for	 the	 MHP	 will	 be	 to	 what	 extent	
it can incorporate some of the libertarian 
language to engage liberals while trying to 
reach out to conservatives in central Ana-
tolian regions.

•	 The	MHP’s	success	will	depend	on	the	ex-
tent to which it can make adjustments in its 
secularist and hardline rhetoric in order to 
swing	AK	Party	voters.

•	 The	BDP	seems	to	have	made	the	choice	of	
being an ethnic-based party. Given that the 
ten percent national threshold is unlikely to 
be repealed, the party will try to show its 
strength in its traditional strongholds while 
trying	to	expand	its	voter	base	in	large	cities	
where there are large numbers of Kurdish 
immigrants.

•	 The	 BDP’s	 success	 depends	 on	 the	 AK	
Party’s	 ability	 to	 seriously	 build	 upon	 its	
‘Democratic Opening’ by finding a viable 
solution	to	the	Kurdish	problem.	If	the	AK	
Party	 is	 seen	by	Kurds	 as	 taking	notewor-
thy	steps	in	that	regard,	the	BDP’s	reach	will	
likely remain limited if not diminished.

•	 The	 BDP	 will	 need	 to	 be	 careful	 about	
alienating non-governmental organizations 
whose main agenda often reflects a concern 
for democratization as opposed to ethnic 
politics.
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Balyoz	Darbe	Planı	kapsamında	çok	sayıda	mu-
vazzaf ve emekli askerin tutuklanması gözleri 
bir anda hükümet- asker ilişkilerine çevirdi. Er-
genekon	Davasıyla	başlayıp	Balyoz	Planlarıyla	
devam	eden	 süreç,	AK	Parti	 ile	TSK	arasında	
bir kriz olup olmadığı, tutuklamaların ardında-
ki esas öznenin kim olduğu ve bu sürecin so-
nunun nereye varacağı gibi sorularının sorul-
masına neden oluyor. Soruların sayısı arttıkça, 
zihinlerdeki şüpheler de artıyor. Zahiren soru 
sayısı çok görünse de aslında tek soru var. O da 
TSK’nın değişimin neresinde olduğu sorusu-
dur. Asker-siyaset ilişkileri Türk siyasal hayatı-
nın her evresinde temel tartışma konularından 
biri olmuştur. İmparatorluğun son dönemin-
den bu yana kendisine vasi rolünü uygun gören 
asker, siyasete müdahale ederek ‘vatanı kurtar-
mak’ istemiştir. Bugün yaşanan mevzi gelişme-
leri anlayabilmek için dün yaşananları doğru 

analiz etmek gerekmektedir. Aksi takdirde an-
lık hadiselerin sıcaklığıyla büyük resmi gözden 
kaçırıp karamsarlığa kapılmak mümkündür. 
Büyük resim dikkatli biçimde irdelendiğinde 
hükümet ile asker arasında adı konmamış bir 
kavga değil, deklare edilmemiş bir anlaşmanın 
olduğu görülüyor.
Genel	 Kurmay	 Başkanı	 Işık	 Koşaner’in	 serin-
kanlı tutumu ve Başbakan Erdoğan’ın sorumlu 
açıklamaları “normalleşme sürecinin” devam 
ettiğini ortaya koyuyor. Ancak bir ‘görünmez 
aklın’ hükümet ile askerin arasını açmak iste-
diği de biliniyor. Batum’un ‘kâğıttan kaplan’ 
cümlesiyle başlayan tahrik, ‘zaman ayarlı’ tu-
tuklamalarla devam ederken, iki hadise de aynı 
sonuca hizmet ediyor. Fakat burada asıl görev 
hükümete düşüyor. Hükümetin, TSK’nın de-
ğişimini tahriklere kapılıp zora sokmak yerine 
‘tedrici değişimi’ doğru yönetmesi gerekiyor.

SETA		YORUM

Hükümet-Asker Geriliminin 
Içyüzü 
Darbeci geleneğin etkisindeki bazı komutanlar, siyaset mühendisliğine soyunuyor. 
“Halkla konuşmak yerine, halka konuşarak”, “çağdaşlık ve Kemalizm” maskesi ile ve-
sayeti sürdürmek istiyor.

HÜSEYIN YAYMAN

değişime ayak uyduramayan tsk

ŞUBAT 2011 -  Aralarında Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Em. Ora. Özden Örnek ve 1. Ordu 
Eski Komutanı Em. Org. Çetin Doğan’ın da bulunduğu 163 muvazzaf ve emekli askeri “Balyoz 
Darbe Planı Davası” kapsamında tutuklayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gözlerin Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) çevrilmesine neden olmuştu. Tutuklamaların ardından önce Harbiye 
Orduevi’nde sanık yakınlarıyla buluşan dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, daha 
sonra Hasdal Askeri Cezaevi’nde davanın tutuklu sanıklarını ziyaret etti. Darbecilerin yargılan-
masına olanak sağlayan 12 Eylül Referandumu sonrasında ordunun zirvesinin bir darbe dava-
sının sanıklarının yanında olduğu mesajını vermesi, toplum nezdinde sert eleştirilere neden 
oldu. TSK’nın Türkiye’deki değişime ayak uyduramadığı suçlamaları gündeme geldi.
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Ecevit: Askerin müdahale ihtimali yok! 
Son tutuklamaların arka fonunda 1960 ve 
1980’de	 doğrudan,	 12	Mart	 ve	 28	 Şubat’ta	 ör-
tülü müdahale yöntemini benimseyen negatif 
sicilin etkisi var. Bugün ‘darbe dönemi kapandı’ 
diyenlere Bülent Ecevit’in 12 Eylül darbesinden 
50 gün önce Süleyman Demirel’e söyledikle-
rini hatırlatmakta fayda var. Ecevit, dönemin 
Başbakanı Demirel’le yaptığı bir görüşmede: 
“Askerlerin müdahale ihtimali yok denecek 
kadar	 zayıftır.	 Neden	 böyle	 oldu.	 Çünkü	 tec-
rübe sahibi oldular. Akıllı insanlar. Gördüler ki 
müdahaleler işe yaramıyor” dediği söylenir. Bu 
konuşmadan kısa bir süre sonra asker yönetime 
el koyarak Ecevit’in bütün temennilerini boşa 
çıkarmıştır.	 Balyoz	 Planına,	 Bayrak	 Harekâtı	
penceresinden bakıldığında eminim olay daha 
da netleşecektir. Devam eden ‘gölgeler mücade-
lesinin ‘Ergenekon, Balyoz gibi aktüel davalara 
bakan yönü olduğu gibi son tahlilde Türkiye’nin 
asker-siyaset ilişkilerinin geçmişine dayandığı-
nı belirtmemiz lazım. Tutuklamalara, bu pen-
cereden bakıldığında, manzaranın gösterilmek 
istendiği gibi karanlık değil, oldukça net oldu-
ğu görülüyor. Bütün hadise, Türkiye’nin yaşa-
dığı toplumsal değişimi ve iktisadi dönüşümü 
kavrayamayan ve dünyayı soğuk savaş dönemi-
nin eskimiş bilgileriyle okumaya çalışanların 
yanıldıklarını kabul etmek istememelerinden 
kaynaklanıyor. Yanıldıkları sadece iktidara 
yönelttikleri tenkitlerden değil aynı zamanda 
komuta kademesine getirdikleri sert eleştiri-

lerden de açıkça belli oluyor. Tarihleriyle yüz-
leşemeyen darbeci askerler sadece kendilerini 
değil topyekûn TSK’yı toplum önünde ayıplı 
duruma düşürüyorlar. Geçmişte komutanlık-
larını yapmış emekli genelkurmay başkanları-
nın bu isimler hakkında herhangi bir açıklama 
yapmamaları ve Orgeneral Koşaner’in vakur 
tavrı manidar değil mi? Bırakın kuvvet komu-
tanlığı yapmış bir generali, rütbesiz bir eratın 
dokunulmaz kabul edildiği bir ülkede hakkında 
ciddi bir delil bulunmadan herhangi bir yük-
sek rütbeli asker hakkında soruşturma açmak 
mümkün mü? Hukukçular böyle bir soruştur-
ma açmak istese toplum buna izin verir mi? 
Günümüzün düzen anlayışını kavrayamayan ve 
geçmişin darbeci geleneğinin etkisinden kurtu-
lamayan bazı komutanların, ordu reformunu 
gerçekleştirmek yerine siyaset mühendisliğine 
soyunmaları hem ülkeye, hem de TSK’ya ağır 
bedeller ödetiyor. “Halkla konuşmak yerine, 
halka konuşan” asker, ‘çağdaşlık ve Kemalizm’ 
maskesi altında vesayetini sürdürmek istiyor. 
Milletin	 kendilerine	 verdiği	 ‘sonsuz	 itiba-
rı’milletin iradesine yaptıkları müdahalelerle 
hovardaca harcayan bazı darbeci askerlerin, 
vesayetlerini devam ettirmek istemeleri dışa-
rıdan bakıldığında siyasal kriz olarak okunsa 
da haddizatında krizden daha çok gecikmiş bir 
dönüşümün dönemsel sancılarından başka bir 
şey değil. Bugün yaşanan gölge boksunun arka-
sında TSK’nın değişim sancıları var.
Sabah, 19 Şubat 2011
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Tunus’ta başlayarak bütün Ortadoğu’yu hızla 
kuşatan siyasal dalga, hem değişimin kaçınıl-
maz bir şekilde aşikâr hem de sonuçlarının bir-
çok aktör için muğlâk olduğunu gösterdi. Yeni 
bir Ortadoğu kurulacağı konusunda şüphe yok. 
Bu yeni Ortadoğu’nun nasıl olacağı konusunda 
ise kafalar çok karışık. Bizatihi değişimin öz-
nesi olan aktörler yeni döneme dair kafa karı-
şıklığı	 içindeler.	Tunus	ve	Mısır	muhalefetleri,	
25-30	yıllık	diktatörlerinden	kurtuldular.	Lakin	
yeni döneme dair telaffuz ettikleri elle tutulur 
bir siyasal program ortada görünmüyor. Yarım 
yüzyıl veya daha fazla bir süredir muhalefette 
olan siyasal hareketlerin hâlâ ne oldukları ve 
ne istedikleri konusunda kafalarının netleş-
memiş olması, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
post-kolonyal dönemin acı bir başarısı olduğu 
kadar direniş hareketlerinin de siyasal kıvraklık 
düzeyini göstermesi açısından manidar. Hem 

Tunus’ta	hem	de	Mısır’da	ana	sürükleyici	mu-
halif	 damar	 İslamcılardan	oluşuyor.	Nahda	 ve	
İhvan geçmiş dramatik tecrübelerinden dola-
yı yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih ediyorlar. 
Bu	 konuda	 haksız	 da	 sayılmazlar.	 Lakin	 geçiş	
sürecinde siyasi pozisyonlarını net bir şekil-
de ortaya koymakta gecikmeleri sadece kendi 
kazanımlarını değil toplamda bütün değişimi 
tehlikeye sokabilir. 
Mısır	muhalefeti	açısından	denklem	çok	daha	
karmaşık olmakla birlikte yeni dönem için 
Tunus’a göre daha fazla imkânlara sahipler. Tu-
nus adeta bir siyasal boşluğun içerisine düşmüş 
gibi. Gerek Bin Ali’nin herkesi şaşırtan hızlı 
çekilişi gerek1990’larda rejimin sırtını yasla-
dığı Fransa’nın anlamsızlaşan bir aktöre dö-
nüşmesi gerekse de İslami muhalefetin muğlâk 
siyasal dilinden dolayı bir yönsüzlük hâkim. 15 
Mart	sonrası	anayasa	gereği	bir	seçim	yapılma-

SETA		YORUM

Yeni Ortadoğu’ya Kim Hazır?
Yeni Ortadoğu’nun nasıl olacağı konusunda kafalar karışık. Tunus ve Mısır muhale-
fetleri, 25-30 yıllık diktatörlerinden kurtuldular. Lakin yeni döneme dair telaffuz et-
tikleri elle tutulur bir siyasal program ortada görünmüyor.

TAHA ÖZHAN

genişleyen isyan coğrafyası

ŞUBAT 2011 -  Mısır’da 18 gün süren protestoların ardından 11 Şubat’ta Mübarek’in istifa-
sı, Arap ayaklanmalarının Tunus’tan sonra ikinci başarısı olarak tarihe geçti. İsyanın Mısır’daki 
zaferi, Libya ve Yemen’deki gösterileri de şiddetlendirdi. 17 Şubat’ı öfke günü ilan eden Lib-
yalı muhalifler 20 Şubat’ta Bingazi’yi ele geçirdi. Yemen’de 11 Şubat’ta Devlet Başkanı Salih’e 
karşı düzenlenen büyük çaplı gösteriler hükümet güçlerince şiddet kullanılarak bastırılmaya 
çalışılınca ülkedeki gerilim hızla tırmandı. Bahreyn’de ise iktidardaki Sünni ailesini kendilerine 
yönelik sistematik ayrımcılık yapmakla suçlayan Şiiler, 14 Şubat’ta geniş katılımlı protestolar 
düzenlemeye başladı.
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sı	 neredeyse	 imkânsız.	 Yüksek	 Siyasi	 Reform	
Komisyonu tam anlamıyla Bin Alisiz bir Bin 
Alizmi hayata geçirecek bir komisyon. Bin Ali 
devrilirken bu komisyonun ülkeyi geçiş süre-
cine taşımak misyonuyla ayakta kalması bile 
muhalefetin aslında yapısal bir direniş gelişti-
remediğinin en güzel delili. Daha trajik olanı 
ise komisyonun başındaki Bin Aşur’un siyasal 
kimliğinin ülkedeki değişim taleplerinin çok 
uzağında olması. 

Türkiye’nin “Yeni Ortadoğu” momenti 
Türkiye’yi	hem	Mısır’a	hem	de	Tunus’a	bağlayan	
çok önemli siyasal bağlar var. Her üç ülkede de 
en yoğun tartışma konularının başında yeni 
anayasa	geliyor.	Mahiyetleri	farklı	olmakla	be-
raber yeni anayasa yapım süreçleri bağlamında 
benzer yönlerin olması kaçınılmaz. Elbette bu 
süreçte Türkiye başat aktör olarak görülüyor. 
Özellikle Tunus’ta Türkiye’nin son referandum 
süreci ve anayasa tartışmaları yeniden mercek 
altına alınmış. Ankara’da Arap büyükelçilikleri 
YSK mevzuatından anayasamıza, meclis ko-
misyon çalışmalarından hükümet sistemimize 
kadar birçok farklı başlıkta bilgi almak için kapı 
kapı dolaşıyorlar. Özellikle Tunus muhalefeti 
(kabaca	10-11	parti)	Türkiye’den	beklentilerini	
en üst düzeye çıkarmış durumda. Dört başlık 
altında toplanabilecek bir ilgi listesi var: Yeni 
bir anayasa, ekonomik kalkınma, ülke içi ve dışı 
siyasal dil, yeni Ortadoğu. Türkiye yukarıdaki 
dört ana başlıkta dersini iyi çalışabildiği ölçüde 
Yeni Ortadoğu’da kuvveden fiile geçebilen bir 
aktöre dönüşebilir. Dolayısıyla 2011 seçimleri 
sonrası Türkiye’nin yapacağı yeni anayasa sa-
dece kendisini ilgilendiren bir toplumsal söz-
leşme olmaktan çoktan çıkmış durumda. Yeni 
anayasa sadece ülkemizdeki toplumsal kesim-
lerin mutabakatı değil aynı zamanda bu uzla-
şının bölgesine vereceği muhtemel deniz feneri 

misyonunu da ruhunda barındırmak zorunda. 
Aynı şekilde Türkiye’nin ekonomik performan-
sı da yakın coğrafyası tarafından mercek al-
tında tutulmakta. Enerji ithalatçısı başarılı bir 
ekonomik performans bütün bölge ülkelerinin 
dikkatini çekmektedir. Yeni dönemde bölgesiy-
le ekonomi-politik olarak çok daha fazla enteg-
re olan bir Türkiye görmemiz şaşırtıcı olmaya-
caktır. 

İnşa dönemi 
Bölge ülkelerindeki muhalefetin diğer bir so-
runu ise ülke içinde farklı gruplarla, ülke dı-
şında ise Batı ile konuşmalarını sağlayacak 
“haysiyetli” ve kaliteli bir siyasal dil ihtiyacı. 
Öyle ki hem ülke içerisindeki farklı toplumsal 
kesimlerle beraber yaşama siyasal tecrübesi, 
hem de post-kolonyal dönem sonrası hakiki 
bir bağımsızlık tecrübesini ilk kez yaşayacaklar. 
Bu dönemde gerekli olan en önemli enstrüman 
ise iyi işlenmiş bir siyasal dil olmak durumun-
da. Türkiye’nin bu alanlardaki birçok sorunu-
na	 rağmen,	 AK	 Parti’nin	 Tezkere’nin	 reddiyle	
(2003)	başlayıp,	Davos	 (2009)	ve	BM	oylama-
sıyla	(2010)	devam	ettirdiği	duruşunun	başarı-
lı bir siyasal dil olduğunu düşünenlerin sayısı 
oldukça fazla. Bu ise Türkiye’ye dair beklenti-
leri olabildiğince artırmaktadır. Son olarak, 
yeni Ortadoğu’nun nasıl olacağı konusunda 
muğlâklık devam etmektedir. “Yeni Ortadoğu” 
ne kadar az Washington üzerinden tartışılırsa 
bu muğlâklık o kadar azalacaktır. Bunun olabil-
mesi için Türkiye’nin bölge ülkelerini buluştu-
ran bir platform görevi ifa etmemesi için hiçbir 
sebep bulunmamaktadır. Böylesi bir çaba hem 
Batılı paranteze düşme tehlikesi olan “model 
tuzağından” uzak durmasını sağlar hem de 
bölge ülkelerinin tabii bir siyasi atmosferde bir 
araya gelmelerine yol açar. Yukarıdaki tüm baş-
lıklar, değişimin getirmesi muhtemel iş yüküne 
işaret ediyor. İnşa döneminde ciddiyetle işe el 
atan aktörler, yeni Ortadoğu sorusuna güven-
le cevap verenler olacaklar. Bu noktada herkes 
kendisine ne kadar hazırlıklı olduğunu sorma-
ya başlayarak işe başlayabilir.
Sabah, 26 Şubat 2011

“ Türkiye’yi hem Mısır’a hem de 
Tunus’a bağlayan çok önemli siyasal 
bağlar var.



111

g e n i ş l e y e n  i s y a n  c o ğ r a f y a s ı

Ortadoğu’da yeni bir bölgesel düzenin sancıları 
yaşanıyor. Bahreyn’den Fas’a, Tunus’tan Yemen’e 
tüm bölgede yaşananların farklı nedenleri var. 
Ancak özelde sebepleri ne kadar farklılaşırsa 
farklılaşsın, yaşananlar bölgesel düzen krizi 
parantezine alınabilir. Bu düzen sorunu çözül-
meden, bölgenin sakinleşmesini beklememek 
gerekir. Krizin çözümü, bölgedeki yeni düze-
nin nasıl kurulacağı, meşruiyet sorunun nasıl 
ve hangi aktörlerle aşılacağı sorununa verile-
cek cevapla sağlanacak. Bugün itibariyle bu 
çözümün çok yakın olduğuna dair bir işaret 
yok. Ancak farklı alternatiflerin olduğunu, bu 
alternatifler arasında devam eden yarışın sonu-
cuna göre bölgenin uzunca bir süre bu sonuca 
göre şekilleneceği açık. Bu noktada Türkiye’nin 
alacağı tavır ise sadece Türkiye’nin değil, hem 
bölgenin hem de küresel düzenin şekillenmesi 
noktasında önemli olacak.
 
Krizin kısa tarihi 
Bölgede yaşananların her ülke örneğinde ayrı 
sebepleri olsa da, tüm sorunların ortak nokta-
sı bölgesel düzen krizidir. Bu nedenle Bahreyn 

gibi zengin bir ülkede de Yemen gibi fakir ül-
kede de aynı kriz yaşanabiliyor. Krizin kökeni 
1. Dünya Savaşı sonrasında tasfiye edilen Os-
manlı İmparatorluğu’nun mirasının halen pay-
laştırılmamış olması, yani 1. Dünya Savaşı’nın 
halen bitmemiş olmasıdır. Kısaca hatırlamak 
gerekirse, Osmanlı İmparatorluğu sonrası böl-
ge 2. Dünya Savaşı’na kadar sömürge ve manda 
dönemi yaşadı. Bu dönemde bölgeye has kalıcı 
bir siyasi çözüm üretilmesi bir yana, var olan 
basit yönetim sorunları dahi aşılamadı. Aka-
binde post-kolonyal dalga ile yaşanan Arap 
milliyetçiliği hem yeni bir öznellik dalgasını 
hem de bölge tarihinin yeniden yazılmasını 
beraberinde getirdi. Bu dönemde kurulan ya-
pılar sömürge karşıtı, laiklik vurgusu öne çı-
kan, milliyetçi hareketlerdi. Türkiye’de yaşanan 
Kemalizm tecrübesine benzerlikler taşıyan bu 
hareketler bölgeye geçici bir denge getirse de, 
kalıcı bir düzen getiremedi. Soğuk Savaş’ın 
bitmesinin tüm dünyada yeniden belirlenen 
değişimlerden bölgenin de etkilenmesi kaçınıl-
mazdı. İran Devrimi’nin de etkisiyle yükselen 
İslamcı hareketler bu rejimleri tehdit etse de 

SETA		YORUM

Ortadoğu’da Post-Davos 
Süreci 
Krizin kökeni 1. Dünya Savaşı sonrasında tasfiye edilen Osmanlı İmparatorluğu’nun 
mirasının halen paylaştırılmamış olması, yani 1. Dünya Savaşı’nın halen bitmemiş 
olmasıdır.

NUH YILMAZ
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yıkmayı başaramadı. Ancak bu hareketlenme-
nin sonuçları biraz da bölgede yaşanan İslamcı 
dönüşümün etkisiyle yeterince değerlendirile-
meyerek fundamentalizm ya da aşırılık tanım-
lamasıyla geçiştirildi. 11 Eylül 2001 sonrası ise 
cari sistemin tamamen sarsıldığına tanıklık et-
tik. ABD’nin bölgede varlığını neredeyse tama-
men askeri bir hale getirmesi, diplomatik gücü-
nü belli oranlarda tasfiye etmesi, İsrail’in artık 
neredeyse meşruiyet sorununu tamamen yok 
sayması,	Irak’ın	işgali	sonrası	yaşananlar	yaşa-
nan siyasi krizi daha da derinleştirdi. Bugün 
yaşadığımız tecrübe 2. Dünya Savaşı kurulan o 
köhne yapılarının tasfiyesidir. Bir başka deyişle 
1. Dünya Savaşı ile dağılan düzenin yerine kalı-
cı bir düzenin kurulamayışının sancılarıdır.
 
Siyasi meşruiyet sorunu
Soğuk Savaş sonrası yeni dünya düzeninin tek 
hegemonu ABD, 11 Eylül sonrası bölgeye bakı-
şını tamamen değiştirdi. Bush Yönetimi’nin “öz-
gürlük gündemi” şeklinde tarif ettiği politikası, 
11 Eylül’ün nedeninin bölgedeki demokratik 
olmayan yapılar olduğu tespitini yapıyor, bu ya-
pıların gerekirse askeri güçle tasfiyesini amaç-
lıyordu. Kendisine neredeyse ilahi bir misyon 
vehmeden bu politika, kurulacak demokratik 
yönetimlerin Batı yanlısı ve teröre mesafeli 
olacağını varsayıyordu. Bu nedenle bölgede de-
mokratik dönüşümleri ve serbest seçimleri sa-
vunan ABD, bu yeni politikayı uygulamak için 
harekete	 geçti.	 Bu	 çerçevede	 Irak’ı	 işgal	 eden	
ABD,	 Mısır’daki	 seçimlere	 İhvan	 hareketinin	
dahil edilmesini, Hamas’ın Gazze’de seçimlere 
dahil edilmesini kabul etti. Ancak bu politika 
İsrail duvarına çarptı. Bush Yönetimi idealist 
bir gündemle çıktığı yolda, serbest seçimlerin 
Hamas gibi İslamcı aktörleri başa getirmesin-
den rahatsız olarak bu politikadan kısa sürede 
vazgeçti. Bu nedenle 11 Eylül sonrası ABD’nin 
kurmaya çalıştığı düzen başarılı olamadı. Hat-
ta tam aksine yeni bir düzen kurma iddiasıyla 
ortaya çıkan ABD eski düzenin meşruiyetini 
zedelediği gibi, bölgede ciddi bir boşluk yarattı. 
Tam da bu noktada Bush’un özgürlük günde-
mi çerçevesinde teklif ettiği serbest seçim siya-
setini ilke olarak benimseyen Türkiye, Filistin 
seçimlerinin sonuçlarının kabul edilmesini 
benimsemekle kalmadı, bu ilkeyi genelleştire-
rek bölge siyasetinin temeline yerleştirdi. Yine 
Türkiye bu süreçte ABD’nin bıraktığı boşluğu 
doldurarak etki alanını genişletti, yeni bölge-
sel	 aktörlerle	 daha	 yakın	 ilişkiler	 kurdu.	 Vize	
sisteminin serbestleştirilmesi, bölgesel enteg-

rasyon, ekonomik işbirliği gibi politikalarla 
siyasetine yapısal bir şekil de veren Ankara da 
yine aynı duvara çarptı: İsrail. Bölgedeki her 
türlü entegrasyon ve istikrara politikasına karşı 
konumlanan İsrail’e verilen cevap Ocak 2009’da 
Davos’da Başbakan Erdoğan tarafından dile ge-
tirildi. İsrail’in politikalarını açıkça eleştirerek, 
teşhir etmeyi temele alan bu siyasetin birçok 
etkisi oldu. Ancak en önemli etkisi bölgede 
uzun yıllardır sözde İsrail eleştiri ile neredeyse 
maliyetsiz bir meşruiyet üreten otoriter rejim-
lerin	bu	kozu	kaybetmeleri	oldu.	Ülke	içindeki	
otoriter rejimlerini İsrail eleştirisi üzerinden 
meşrulaştıran liderlerin en önemli silahı, Davos 
süreciyle	birlikte	ellerinden	alındı.	Post-Davos	
süreci bu nedenle bölgede siyasi meşruiyet so-
runun doruğa çıktığı, düzen arayışlarının ise en 
somut şekilde görüldüğü bir zaman olarak ele 
alınmalıdır.
 
Krizin finansal boyutu 
Bölgede yaşananların şüphesiz finansal boyut-
ları da mevcut. Sürecin tetiklendiği Tunus’ta 
yaşanan protestoların işsizlik ve gıda krizi ile 
başlamasını bu açıdan ele almak gerekir. Yük-
selen	gıda	fiyatları	başta	Tunus,	Yemen	ve	Mı-
sır olmak üzere, bölgedeki çok zengin olmayan 
ülkelerde sosyal ve ekonomik sorunlara yol 
açarak siyasi istikrarsızlığı tetikliyor. Bölgedeki 
Batı yanlısı rejimler belli oranlarda ABD başta 
olmak üzere Batılı ülke ve kurumlar tarafın-
dan finanse ediliyordu. 2008 finansal krizi bu 
sübvansiyon sürecini sekteye uğrattı. Bunun 
dolaylı etkisi ise finansal krizin sosyal sonuç-
lara yol açması oldu. Tam da bu nedenle önü-
müzdeki dönemde siyasi krizin yaşandığı bölge 
ülkelerinde, krizi finansal olarak kontrol edile-
bilir düzeyde tutarak, kendini dönüştürebilen 
ülkelerin krizden fazla yara almadan kendini 
yeniden üretebileceğini söyleyebiliriz. Bunu 
yapacak kabiliyete sahip olmayan ülkeler ise bu 
sürecin mağduru olacaktır. 
 
Yeni Ortadoğu ve ABD
Soğuk Savaş’tan hiper güç olarak çıkan ABD, 
hiper güç olma tekelini çok da başarılı vere-
medi. 11 Eylül sonrası aşana kibrin yansıması, 
ABD’ye küresel liderliğini kaybettirmese de, hi-
per güç olma imajını önemli ölçüde zedeledi. 11 
Eylül’e neredeyse kadiri mutlak bir imajla giren 
ABD, aradan geçen 10 yılda girdiği iki savaşı da 
bitiremeyen, insan hakları karnesi zayıf, moral 
üstünlüğünü yitirmiş bir ülke haline geldi. Bu 
süreçte tüm dünyada ABD karşıtlığı artarken 
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özellikle 2008 finansal krizi ABD’nin askeri üs-
tünlüğünün yanı sıra finansal egemenliğinin de 
artık rakipsiz olmadığını gösteriyordu. G8’den 
G20’ye yeniden inşa edilen küresel yönetim mi-
marisi biraz da bunun sonucuydu. Bu süreçte 
ABD’nin hiper güç statüsünü kaybettiğini, ha-
len dünya lideri olmakla birlikte, artık yükselen 
bölgesel güçlerle de dünya egemenliğini pay-
laşmaya hazırlandığını gördük. Çin, Hindistan, 
Brezilya	ve	Rusya	gibi	güçler	etkinliklerini	ar-
tırırken, ABD ve AB kademeli daralma yaşadı. 
Bu krizin Ortadoğu’ya yansıması da bugün 
yaşanan krizin önemli sebeplerinden birisidir. 
ABD Ortadoğu’da tek başına kuramadığı ikti-
darını hangi temelde, hangi ortaklarla, hangi 
ilişkilerle kuracak? Bölgede meşruiyet krizi ya-
şayan ABD, bu noktada bölgede krize dönüş-
meyen kademeli geçişlerle yaşanacak demok-
ratik değişimlerin, bölgeye istikrar getireceğini, 
bunun da orta vadede ABD’nin lehine olacağı 
öngörüsünü yapmaktadır. Bunun bir yansıması 
olarak bugün, ABD çıkarları doğrudan zede-
lenmediği sürece, ABD’nin orta vadeli istikrar 
adına değişim gündemini desteklediğini görü-
yoruz. Ortadoğu’da zemin kazanmaya çalışan 
Çin	ve	Rusya	gibi	aktörlerin,	otokrat	aktörlerle	
ilişki konusunda daha başarılı olduğu tespiti bir 
yana, bu tür ittifak değişimlerinde otokrat 
yönetimlerin kolayca taraf değiştirmeleri 
ve maliyeti artırmaları da ciddi bir sorun. 
Bu nedenle de demokratik yönetimlerin 
ABD’nin çıkarı olduğu konusunda nere-
deyse bir mutabakat olduğu söylenebilir.
 
Türkiye ne yapacak? 
Türkiye özellikle son bir kaç yılda bölge-
nin neredeyse yükselen yıldızı haline geldi. 
Bölgesel politikalarıyla istikrarı öne çıkar-
ması, ekonomik başarısı, iç siyasi sorunla-
rını açılım politikası ve demokratikleşme 
ile aşma çabası, Davos üzerinden İsrail’i 
tartışmaya açması, dinle ilgili sorunlarını 
aşma noktasında önemli mesafeler kaydet-
mesi, askerin sivil denetime alınması nokta-
sında başarı sağlaması özellikleriyle bölgede 
en fazla teveccüh gören ülke haline geldi. Bu 
nedenle bölgedeki İslamcı ya da seküler ak-
törlerin neredeyse tamamı Türkiye’yi örnek 
olarak görmekte, bu bölgesel meşruiyet kri-
zini aşma noktasında Türkiye’ye bakmakta-
dır. Bu nedenle Türkiye tam anlamıyla tarihi 
bir anla karşı karşıya. Kendi başarısının hika-
yesinin de nedeni olduğu siyasi krizde, örnek 
alınan ülke olarak önüne inanılmaz fırsatlar 

çıkmaktadır. Ancak bölgeden uzun yıllar ayrı 
kalmasının yarattığı bilgi, tecrübe ve yetişmiş 
eleman sorunları nedeniyle de  önemli sıkıntı-
lar yaşamaktadır. Bu somut sorunlar karşısın-
da, Türkiye’nin asıl önemi bölgede kendi siyasi 
gündemi olan neredeyse tek ülke olmasındır. 
Şimdi Türkiye iki seçenekle karşı karşıya: Zor 
olanı seçip kendi siyasetini sürdürmeyi göze 
alarak, ABD başta olmak üzere başka ülkeler-
le birlikte, ancak paralel ilişkiler geliştirmeye 
çalışarak düzen kurucu bir ülke olma.  Ya da 
kolay olanı seçip, kendi siyasi iradesini ikinci 
plana atıp, krizi aşma konusunda teklifi olan 
düzen kurucu başka ülkelerin liderliğini takip 
etmek. Bu kritik dönemde Türkiye eğer ilkini 
yaparsa Ortadoğu’da kendi adına konuşan bir 
ülke olarak uzunca bir süre etkili olacaktır. 
İkinci seçenekte ise yaşanan düzen krizini çöz-
me işini başka ülkelere ihale ederek, iddiasız 
bir yolu tercih seçebilir. Bu seçim bölgesel bir 
güç olarak Türkiye’nin kaderini belirleyeceği 
gibi, tüm küresel dengeleri de etkileyecektir. Şu 
anda yaşanan bölgesel düzen krizinin yarattığı 
belirsizliğin alacağı şekil de bu karara göre şe-
killenecektir.
Star Açık Görüş, 28.02.2011



114

ş u b a t  1 1

Avrupa ülkelerinde ve ABD’de 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda yüksek öğretimdeki hızlı büyüme yük-
sek öğretim için birçok yönden parlak bir dö-
nemdir.	 Üniversiteler	 kitleselleşerek	 ve	 her	
tabakadan kişiye hizmet sunarak toplumla bü-
tünleşmiş, devlet ve piyasaya sunulan hizmet-
lerde artış ve çeşitlenme yaşanmıştır. 1980’li ve 
1990’lı yıllara gelindiğinde ise, gelişmiş ülkele-
rin hemen hepsinde yükseköğretim, çağ nüfu-
sunun yarısından fazlasına sunulan evrensel bir 
hizmet olmuştur. Türkiye’de ise yükseköğretim 
talebini karşılama konusu her zaman sorun-
lu olmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde, genç 
nüfusun, talebin ve yükseköğretim önündeki 
yığılmanın artmasına ve Türkiye ekonomisinin 
büyümesine rağmen, yükseköğretim kurumları 
program kontenjanları ya çok az artırılmış ya 
da hiç artırılamamış ve hatta bazı yıllar azaltıl-
mıştır. Türkiye’de yükseköğretimdeki evrensel-
leşme dönemi, toplumsal taleplerin geç de olsa 
dikkate alınması sonucu, ancak 2000’li yılların 
sonlarına doğru başlamıştır. 
2006 başında 77 olan üniversite sayısı bugün 
itibariyle iki katını aşarak 156 olmuştur. Hü-

kümetin mali desteği sayesinde, yeni kurulan 
üniversitelerin fizikî altyapısı güçlendirilmekte 
ve öğretim elemanı sayısında da önemli oran-
da bir artış yaşanmaktadır. Öğrenci sayısında 
da son üç yıldır ciddi bir artış vardır. Bütün bu 
büyüme seyrine eşlik eden tartışmalı bir konu, 
yükseköğretimdeki mevcut büyümenin, yükse-
köğretim kalitesini olumsuz etkileyip etkileme-
diğidir. Son yıllarda yükseköğretimde toplum-
sal talebi karşılama konusunda oldukça önemli 
mesafeler kaydeden hükümet ve YÖK, kalite 
tartışmalarında eleştirilerin odağına oturmak-
tadır. 

Kalite için yükseköğretim endüstrisi 
olgunlaştırılmalıdır 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
(SETA)	 Vakfı	 tarafından	 2010’da	 yayınlanan,	
Mahmut	Özer	ve	Talip	Küçükcan	ile	birlikte	ka-
leme aldığımız Yükseköğretimde Kalite Güven-
cesi başlıklı rapor, birçok ülkedeki yükseköğ-
retim sistemini ele almış ve şu hususun altını 
çizmiştir: Büyüme ve kalite, kendi gelişim se-

SETA		YORUM

Yüksek Öğretimde Büyüme ve 
Kalite Ikilemi 
Demokratik Açılım sürecini enfekte ederek, hükümetle ilgili şüphelerin 
yoğunlaşmasına yol açan KCK operasyonları, sıradan bir asayiş sorununun politik bir 
krize dönüşmesine sebep oldu.

BEKIR S. GÜR

yükseköğretimde büyüme sorunu ve nitelik tartışmaları
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yirleri içinde ele alınmalıdır. Yirminci yüzyılın 
büyük çoğunluğunda gelişmiş ülkelerde yük-
seköğretim bir “büyüme endüstrisi” olmuştur. 
Gelen hükümetler, yükseköğretime destekleri 
artırmayı bir norm olarak kabul etmişlerdir. 
Bu dönemde, yükseköğretim sistemleri devlet 
destekleriyle büyütülmüş ve “olgun” endüstri 
olmuşlardır. Kalite güvencesi konusundaki yeni 
çabalar, işte bu “olgun” yükseköğretim endüst-
rilerinde söz konusu olmuştur. Oysa Türkiye 
gibi yükseköğretimi hâlâ “büyüme endüstrisi” 
olan ülkelerde, yükseköğretim kurumlarını “ol-
gun” endüstrilerdeki gibi fazladan denetleme 
ve düzenlemeye tabi tutmak, bu kurumlar için 

ekstra bir bürokratik külfet olma riski taşımak-
tadır. Kaldı ki, kalitenin kültürel bir pratiğe dö-
nüşmediği ortamlarda, dışarıdan zorlamalarla 
kalitenin sağlanması mümkün değildir. 

Yükseköğretimde büyüme sürdürülmelidir 
Yükseköğretimde okullaşma oranları hâlâ, yüz-
de	27	civarında	olup	OECD	ülkelerinin	en	alt	
sırasında yer almaktadır. Dahası, planlama uz-
manı Duygu Tanrıkulu tarafından hazırlanan 
yine	SETA	tarafından	bu	ay	(Şubat	2011)	yayın-
lanan “Türkiye’de Yükseköğretime Erişim: 2025 
Yılında Yükseköğretim Talebi Karşılanabilecek 
Mi?”	başlıklı	analizde,	Türkiye’deki	mevcut	eği-

yükseköğretimde büyüme sorunu ve nitelik tartışmaları

ŞUBAT 2011 -  Yükseköğretimde, özellikle son on yılda, dikkat çekici bir yol kat edildi. Geç-
tiğimiz on yılda açılan seksenin üzerinde üniversite ile ülkemizde toplam üniversite sayısı yüz 
altmış beşe ulaştı. Üniversite sayısında yaşanan artış ve YÖK’ün üniversite kontenjanlarını ar-
tırması yükseköğretime erişimde talebin de artmasına neden oldu. Talebin bu denli çok olması 
ve üniversite öğrenci sayısının artması ile birlikte arzda yaşanan sorunlar, daha sık gündeme 
gelmeye başladı. Türkiye’de yükseköğretimdeki bu büyüme sürdürülmeli midir? Bu büyümenin 
yerine kaliteyi artırıcı bazı adımlar atılmalı mıdır?
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limlerin süreceği varsayımıyla yapılan projeksi-
yon çalışması sonuçlarına göre, Türkiye, yükse-
köğretimde okullaşma oranlarını ancak 2023’te 
yüzde ellinin üzerine çıkarabilecektir. Ki bu 
oranın,	 o	 dönemki	 OECD	 ortalamasının	 al-
tında kalması kuvvetle muhtemeldir. Dünyada 
yükseköğretimde kalitenin tesisi, temelde özerk 
kabul edilen üniversitelerin sorumluluğunda 
kabul	 edilmektedir.	 Üniversitelerde	 kalitenin	
tesis edilmesi, üniversite dışında YÖK veya 
kalite güvencesinden sorumlu başka bazı bü-
rokratik yapıların varlığıyla değil, üniversitenin 
yeterli kaynağının olması ve kendi kendini dü-
zenlemenin varlığına bağlıdır. Buna ek olarak, 
yükseköğretimde büyüme, hükümetin finans-
man ve personel desteğini artırmasıyla ve yük-

seköğretim kurumlarının kapasiteleri verimli 
bir şekilde kullanmalarıyla gerçekleştirilebilir. 
Kalite bir süreç konusudur ve bundan dolayı bu 
konuda kısa yol arayışına girilmemelidir. Kalite 
konusunda, akademik yöneticilere ve bütün öğ-
retim üyelerine önemli sorumluluklar düşmek-
tedir. Her yönüyle dünyaya açılan, ekonomisi 
ve demokrasisi gelişen Türkiye’nin yükseköğre-
tim endüstrisi de büyümelidir. Bu büyümenin 
kalite adına yavaşlatılması yerine, bu büyüme, 
kalite açısından da desteklenmelidir zira yük-
seköğretim arzı hâlâ toplumsal talebe cevap ve-
rememektedir.
Sabah, 26 Şubat 2011
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ÖZET Çağ nüfusundaki artışa paralel olarak artan yükseköğre-
tim talebinin karşılanmasını, diğer bir deyişle, yükseköğretimin 
geniş kitlelere ulaştırılmasını ifade eden kitlesel yükseköğretim, 
dünyada	başlıca	eğilimler	arasında	yerini	almıştır.	Nüfus	artışı-
nın hızlı olduğu gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla bu eğilim-
lerin gerisinde kalmıştır. Ancak, yükseköğretimin gelişmiş ülke 
konumuna geçişteki rolünün farkına varan bu ülkeler de son dö-
nemde kitlesel yükseköğretim sistemlerine ulaşma çabası içinde-
dir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde de son 
dönemlerde bu doğrultuda gelişmeler yaşanmaktadır. Geçtiği-
miz on yıllık süreçte yeni kurulan üniversitelerle birlikte üniver-
site sayısı yaklaşık üçe katlanmıştır. Bu artışa bağlı olarak örgün 
yükseköğretim okullaşma oranı %35,6’lara yükselmiş ve yükse-
köğretim sistemimiz kitlesel yükseköğretime geçiş süreci içine 
girmiştir. Bu geçiş sürecinde, demografik yapının sunduğu fırsat 
penceresinin nasıl değerlendirileceği ve kitlesel yükseköğretim 
talebinin hangi araçlarla karşılanacağı, Türkiye’nin orta vadede gelişmesini ve kalkınma düzeyini 
belirleyen önemli faktörlerden biri olacaktır.
Bu analiz, yükseköğretimde finansman, öğrenci ve öğretim elemanı sayısına ilişkin tarihsel ola-
rak süregelen eğilimlerin devam etmesi ve herhangi bir politika müdahalesinde bulunulmaması 

SETA		ANALİZ

Türkiye’de Yükseköğretime 
Erişim: 2025 Yılında 
Yükseköğretim Talebi 
Karşılanabilecek mi?
Geçtiğimiz on yıllık süreçte yeni kurulan üniversitelerle birlikte üniversite sayısı 
yaklaşık üçe katlandı. Bu artışa bağlı olarak örgün yükseköğretim okullaşma oranı 
yüzde 35,6’lara yükseldi ve yükseköğretim sistemimiz kitlesel yükseköğretime geçiş 
süreci içine girdi.

DUYGU TANRIKULU



118

ş u b a t  1 1

halinde, 2025 yılında Türkiye’de gençlerin yük-
seköğretim talebinin karşılanamayacağını gös-
tergelerle ortaya koymuştur. Yükseköğretime 
erişimin en önemli göstergesi olan örgün okul-
laşma oranının 2010 yılında %35,6 iken 2025 
yılında %53,7’ye ulaşacağı ve Türkiye’nin bu-
gün %50’lerin üzerinde olan gelişmiş ülkelerin 
gerisinde kalmaya devam edeceği tahmin edil-
miştir. Yükseköğretim arzının talebi karşılama 
düzeyini gösteren örgün öğretime yerleşme 
oranının ise 2025 yılında yalnızca %38,7 dü-
zeyine ulaşacağı öngörülmüştür. Bu gösterge-
lerden Türkiye’de günümüzde karşılanamayan 
yükseköğretim talebinin 2025 yılında da var-
lığını sürdüreceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, bu 
analiz çalışması; 2025 yılı için tahmin edilen bu 
tabloyu değiştirmek ve gençleri mağdur etme-
mek amacıyla, bugünden atılabilecek muhte-
mel adımlar ve çözüm önerilerinin tartışılması 
için bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

SONUÇ	 VE	 ÖNERİLER Hükümetler geliş-
mekte olan ülke konumundan gelişmiş ülke 
konumuna geçişte yükseköğretimin anahtar 
rolünün farkına vardıkça, yükseköğretim okul-
laşma oranları tüm dünyada hızla artmaya baş-
lamış ve artmaya da devam etmektedir. Geliş-
mekte olan ülkelerde nüfusun yükseköğretime 
katılım oranlarının düşük olmasının yanı sıra 
demografik yapı içerisinde gençlerin nüfusun 
önemli bir kısmını oluşturması; bu ülkelerin 
gelişmiş ülkeleri yakalamak için yükseköğretim 
sistemlerini şekillendirmesi açısından önemli 
bir fırsattır. Gelecek dönemde dünyadaki yük-
seköğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğuna 
sahip olması beklenen gelişmekte olan ülke-
lerde bu fırsatın hangi ölçüde değerlendirile-
ceği ve kitlesel yükseköğretim talebinin hangi 
araçlarla karşılanacağı kalkınma sürecinde fark 
yaratma anlamında büyük önem taşımaktadır. 
Tüm dünyada yükseköğretim sistemlerinin 
şekillenmesinde kilit rol oynayan, erişimin ar-
tırılması ve talebin büyük oranda karşılanması 
anlamına gelen kitlesel yükseköğretim eğilimi, 
Türkiye’de de özellikle 1992 yılından itibaren 
başlamış ve son beş yıllık sürede kurulan yeni 
üniversitelere bağlı olarak etkisini yoğun bir 
şekilde hissettirmiştir. 2010 yılı itibarıyla yük-
seköğretimde kitleselleşme süreci içinde olan 
Türkiye’de örgün yükseköğretim okullaşma 
oranı %35,6 seviyesindedir. 

2010-2017 döneminde geçmiş dönemlere kı-
yasla daha hızlı artması beklenen yükseköğ-
retim çağ nüfusu göz önünde bulunduruldu-
ğunda, Türkiye’de yükseköğretime olan talebin 
bugünkünden de hızlı artacağı tahmin edil-
mektedir. Önümüzdeki dönemde örgün yük-
seköğretim arzının hem ülkemizin kalkınması 
hem de gençlerimizin yükseköğretim talebinin 
karşılanması için hızla artırılması gerekmek-
tedir. Bu çerçevede, Türkiye’de yükseköğreti-
me erişimin artırılması amacıyla, hâlihazırda 
örgün öğretimde gençlerin talebinin yalnızca 
%35,6’lık	(örgün	öğretime	yerleşme	oranı)	bir	
kısmını karşılayan yükseköğretim sisteminin 
performansının artırılması ve yükseköğretim-
de genişleme sürecine hız kazandırılması önem 
arz etmektedir. 
Genişleme hızı itibarıyla yükseköğretim sis-
teminin bugünkü performansının, mevcut 
finansman yapısı ve akademik personel sayı-
sındaki eğilimler çerçevesinde devam etmesi 
durumunda, 2025 yılında yükseköğretime olan 
talebin 2010 yılına göre %68,1 oranında artma-
sı ve 2010 yılı itibarıyla 1.588.624 olan ÖSYS’ye 
başvuran sayısının 2025 yılında 2.669.695’e 
ulaşması beklenmektedir. Bununla birlik-
te, 2010 yılında 561.003 olan örgün öğretim 
programlarına yerleşen sayısının da, özellikle 
2006-2010 yıllarında kurulan 48 devlet üniver-
sitesinin etkisiyle, %84,4 oranında artarak 2025 
yılında 1.034.216’ya ulaşacağı tahmin edilmiş-
tir. 2010-2025 döneminde yükseköğretim ar-
zının artış oranının, yükseköğretim talebinin 
artış oranından daha yüksek olacağı tahmin 
edilmekle birlikte; hâlihazırdaki yığılmalar 
esas alındığında ve gelecekte yükseköğretim 
çağı dışında olup yükseköğrenim görmek iste-
yen yetişkinlerin sayısında da bir artış yaşan-
ma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, 
2025 yılında yükseköğretim talebinin büyük 
bir kısmının karşılanamayacağı ortaya çıkmış-
tır. Arzın talebi karşılama oranını ifade eden 
örgün yükseköğretim programlarına yerleşme 
oranının ise 2025 yılında %38,7 olacağı tahmin 
edilmiştir. 
Bu sonuçlar ışığında, yükseköğretim sisteminin 
bugünkü genişleme hacmi ile önümüzdeki dö-
nemde gençlerin yükseköğretim talebinin kar-
şılanamayacağı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 
önümüzdeki dönemde yükseköğretime erişimi 
artırmaya yönelik olarak aşağıda çözüm öneri-
lerine yer verilmiştir. 
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1. Yeni kurulan üniversitelerle birlikte son yıl-
larda yükseköğretim arzında önemli ölçüde 
bir büyüme yaşanmıştır. Giderek artması 
tahmin edilen yükseköğretim talebinin kar-
şılanabilmesi için arzda yaşanan bu büyüme 
sürdürülmelidir. Ayrıca, bu büyümenin ve-
rimli hale dönüştürülmesi için özellikle yeni 
kurulan yükseköğretim kurumları desteklen-
meli ve niteliği artırılmalıdır.

2. Türkiye’de yükseköğretim harcamalarının 
GSYİH	içindeki	payı	(%	0,8)	OECD	ülkeleri-
nin ortalamasının bir hayli altında kalmıştır. 
Yükseköğretimde genişlemeye ivme kazan-
dırmak ve erişim olanaklarını artırmak ama-
cıyla, öncelikli olarak yükseköğretime ayrılan 
kamu kaynaklarının artırılması gerekmekte-
dir. 

3. Yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının 
öğrenci sayısına paralel bir şekilde artırılma-
sı giderek daha zor hale gelmektedir; çünkü 
Türkiye’de yükseköğretim artık elit bir kesi-
me sunulan bir hizmet olma durumundan 
kitlelere ulaşan bir hizmete doğru büyük bir 
dönüşüm geçirmektedir. Bu çerçevede, yük-
seköğretime erişim talebinin -kaliteden ödün 
vermeksizin- karşılanması için öğrenciler ve 
ailelerinin yükseköğretim maliyetine katılı-
mı makul seviyede artırılması uygun olacak-
tır. Burada öğrenim ücretlerinin artırılması 
önerisi ile eğitimin maliyetinin tamamının 
öğrenciler tarafından karşılanması ve yarı 
kamusal bir hizmet olarak kabul edilen yük-
seköğretimin bireysel bir sorumluluk alanına 
dönüştürülmesinden söz edilmemektedir. 

4. Yükseköğretimde genişlemenin yanında 
erişimin de artırılması için öğrenim ücret-
lerinin artırılması tek başına yeterli olma-
yacaktır. Gelir düzeyi düşük olan bireylerin 
yükseköğretime erişiminin sağlanması için 
burs ve kredi imkânlarının çeşitlendirilmesi 
ve gerçekten bursa ihtiyacı olanların belirlen-
mesine yönelik mekanizmaların güçlendiril-
mesi gerekmektedir. 

5. Fiziki ve beşeri altyapısı yeterli olan vakıf 
üniversitelerinde yükseköğretim kontenjan-
ları artırılmalıdır. Yeterli talebin yaratılması 
için vakıf üniversitelerinde eğitim kalitesi 
artırılmalı ve öğrenim ücretleri makul sevi-
yelere	 indirilmelidir.	 Vakıf	 üniversitelerinin	
yükseköğretim sistemindeki payının artırıl-
ması için vakıf üniversitesi kurulmasına ve 

bu üniversitelerin özellikle büyük iller dışın-
daki illere yaygınlaştırılmasına yönelik teş-
vikler geliştirilmelidir. 

6. Vakıf	üniversitelerinin	haricinde	özel	yükse-
köğretim kurumu kurulmasına yönelik ana-
yasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli 
ve YÖK tarafından özel yükseköğretim kuru-
mu kurulması için gerekli asgari standartlar 
belirlenmelidir. 

7. Üniversitelerde	 lisans	 ve	 yüksek	 lisans	 dü-
zeyindeki eğitim programları gözden geçi-
rilmeli ve bazı programların süresi kısaltıl-
malıdır. Bazı lisans programlarında eğitim 
süresinin 3 yıla indirilmesi için hâlihazırda 
güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönem-
den oluşan eğitim-öğretimde üç veya dört 
dönemli sisteme geçilmelidir. 

8. Yükseköğretime erişimin artırılması için öğ-
retim elemanı sayısı artırılmalıdır. Öğretim 
elemanı sayısının artırılması için öğretim 
üyesi yetiştirme programları yaygınlaştırıl-
malı, üniversitelere yeterli kadro sağlanmalı, 
üniversitelerin öğrenim ücretlerinin artırıl-
ması ile elde ettiği gelirlerden de faydalana-
rak araştırma görevlilerinden başlamak üzere 
öğretim elemanlarının özlük hakları iyileşti-
rilmeli ve öğretim üyeliği mesleği cazip hale 
getirilmelidir. 

9. Yükseköğretime erişim artırılırken bütün 
ortaöğretim mezunlarının yükseköğretime 
geçişinin sağlanmasından ziyade mezunların 
ilgi ve yeteneklerine uygun meslek alanla-
rındaki yükseköğretim programlarına geçişi 
sağlanmalıdır.

10. Yükseköğretimde çeşitliliğin sağlanması 
ve farklı ihtiyaçların karşılanması amacıy-
la, yükseköğretim kurumları araştırma ve 
öğretim fonksiyonlarına göre farklılaştırıl-
malıdır. Bazı üniversitelerde yalnızca lisans 
eğitimine odaklanan bir yapıya, bazıların-
da lisans düzeyinin yanı sıra yüksek lisans 
programlarının olduğu bir yapı ile daha 
küçük bir kısmında da lisans ve yüksek li-
sans programlarının yanında ağırlıklı ola-
rak doktora programlarının olduğu araştır-
ma	 odaklı	 bir	 yapıya	 geçilmelidir.	Mevcut	
yükseköğretim kurumlarının yeniden ya-
pılandırılmasının yanı sıra, belli alanlarda 
ihtisaslaşmış yükseköğretim kurumları ve 
teknoloji enstitüleri gibi birçok ilde erişimi 
artıracak farklı yükseköğretim kurumları-
nın açılması imkânı sağlanmalıdır. 
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11. Lisans	düzeyinde	öğretim	üyesi	başına	öğ-
renci sayısının uluslararası ortalamaların 
altında olduğu lisans programları ve üni-
versitelerde yükseköğretim kontenjanları 
artırılmalıdır. Söz konusu alanlar itibarıyla 
öğretim üyesi başına öğrenci sayısının dü-
şük olduğu üniversiteler belirlenerek, bu 
üniversiteler içinde fiziki altyapısı yeterli 
olanlardan başlamak üzere kontenjanlar 
artırılmalı ve altyapısı yetersiz olan üniver-
sitelere yatırım ödeneği tahsisinde eksiklik-
lerin giderilerek kontenjan artışının sağlan-
ması için bu alanlara öncelik verilmelidir. 
Ayrıca, aynı alanda öğretim üyesi dağı-
lımında dengesizlik varsa giderilmelidir. 
Özellikle öğretim elemanlarının doğuda ve 
küçük şehirlerde açılan yeni üniversitelere 
yönelimlerini teşvik edici düzenlemeler ge-
tirilmelidir. 

Sonuç olarak; 2025 yılı itibarıyla iki buçuk 
milyonun üzerinde kişinin yükseköğretim 

talebi olacağı göz önünde bulundurulduğun-
da, bu talebi karşılamak için mevcut sistemin 
performansı ile sistemde birtakım iyileştirme 
ve düzenlemelerin yeterli olmayacağı ve baş-
ka araçlara gereksinim duyulacağı açıktır. Bu 
çerçevede, Türkiye’de yükseköğretime erişimin 
gençler başta olmak üzere toplumun bütün ke-
simlerinin talebini karşılayacak düzeyde artı-
rılması; öncelikle öğretim elemanı yetiştirmeye 
hız kazandırılması, devlet ve vakıf üniversitele-
ri yoluyla genişlemenin yanı sıra özel üniver-
sitelerin açılması, öğrenim ücretlerinin (katkı 
paylarının)	makul	 seviyede	artırılması	yoluyla	
öğrenciler ve ailelerinin yükseköğretim maliye-
tine katkısının sağlanması ve farklı ihtiyaçları 
karşılamaya yönelik yükseköğretim kurumları 
ve programlarının açılması olarak ifade edilen 
yükseköğretimde farklılaşma ve çeşitlilik gibi 
genişlemenin diğer araçlarından azami ölçüde 
faydalanılması ile mümkün olacaktır.
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Batı Balkanlar’ı Etkisi Altına 
Alan Siyasi Kriz
Siyasi istikrarsızlık Batı Balkan ülkelerinin yakasını bırakmıyor. Bosna-Hersek’te 3 
Ekim’den sonra hala hükümetin kurulamamış olması, Makedonya’da ciddi bir ikti-
dar-muhalefet çekişmesi, Arnavutluk’ta Başbakan Sali Berişa’nın muhalefeti darbe 
hazırlığı yapmakla suçlaması, Sırbistan’da ise hükümeti istifaya ve erken seçime zor-
layan yoğun baskıların ortaya çıkması gibi sıkıntılar yaşanıyor.

FATMA SEL TURHAN

balkanlar’da siyasi kriz

ŞUBAT 2011 -  Batı Balkan ülkelerinin AB ve NATO gibi avro-atlantik kurumlara entegras-
yonu hem uluslararası kurumlar hem de bölge ülkelerinin gündeminde önemli bir yer oluştu-
ruyor. Ancak siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın bölge ülkelerinde değişik yoğunlukta sürüyor 
olması entegrasyon sürecini aksatıyor. Bu dönemde AB adaylığına en yakın ülke Hırvatistan 
iken, bölgede artık Makedonya haricinde Karadağ da adaylık statüsüne sahip oldu. AB yanlısı 
bir hükümete sahip olan fakat özellikle Kosova ile olan sorunlarını çözememiş durumda olan 
Sırbistan ise adaylık statüsünü elde edemedi. Bosna Hersek işlevsellikten uzak, karmaşık ve 
etnik temeller üzerine inşa edilmiş sistemi, Arnavutluk siyasi istikrarsızlığı, Kosova ise özellikle 
statüsü nedeniyle AB üyeliğine en uzak ülkeler olarak değerlendiriliyor.

Arap ülkelerinde birbiri ardına yaşanan kitle-
sel isyanlar nedeniyle bütün dünyanın gözü 
Ortadoğu’ya çevrilmiş olsa da, siyasi istikrar-
sızlık bugünlerde çoğu Batı Balkan ülkesinin de 
yakasını bırakmıyor. Bosna-Hersek, 3 Ekim’de 
gerçekleşen genel seçimlerden beri hâlâ bir hü-
kümet kuramamış olmanın sıkıntıları içinde. 
Benzer bir süreçten geçen Kosova’da sorun-
lar	 ancak	 birkaç	 gün	 önce	 aşıldı.	 Makedonya	
ciddi bir iktidar-muhalefet çekişmesine sahne 
olurken, Arnavutluk’ta Başbakan Sali Berişa 
muhalefeti darbe hazırlığı yapmakla suçluyor. 
Sırbistan’da ise yoğun baskılar hükümeti istifa-
ya ve erken seçime zorluyor.

Bosna-Hersek’te “herkes sokağa” hareketi
Ülkede	seçimlerin	gerçekleştiği	3	Ekim’den	beri	
devlet ve federasyon seviyesinde hükümet ku-

rulamaması kitleleri harekete geçirmeye başla-
dı. Arap ülkelerinde isyancıların internet imka-
nını kullanarak eylemlerini yaygınlaştırması, 
Bosna-Herseklilere de ilham kaynağı oldu. Ya-
şanan durumu protesto için birkaç gün önce 
Facebook’ta “Herkes Sokağa” isimli bir grup 
kuran eylemciler kısa sürede sayıları on binler-
le ifade edilen bir desteğe ulaştılar. Bosna’da son 
dönemde artan suç ve yolsuzluk haberleri ile 
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, 
siyasi istikrarsızlıktan bunalan halkı ümitsizliğe 
sevk ediyor. Şahsi ve partizan çıkarların hükü-
metin kurulmasına engel olduğunu söyleyen 
yeni hareketin sözcüleri, durumdan kâr ede-
nin sadece suç örgütleri ve tefeciler olduğunu 
belirterek temel ihtiyaç maddelerinin gün geç-
tikçe artan fiyatlarına dikkat çekiyor. Bosna-
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Hersek’in en büyük muhalefet partisi olan SBB, 
Bosna’da 1990’dan beri iktidarda olan siyasiler 
sebebiyle ekonomik durumun gittikçe kötüleş-
tiğini iddia ediyor. Herkes Sokağa hareketi de, 
“Bosna’nın	Mübarek’leri	 artık	 gitmelidir”	 slo-
ganıyla mevcut siyasilerden duyduğu rahatsız-
lığı dile getiriyor.
Geçtiğimiz	günlerde	El-Cezire’nin	Balkanlar’da	
Bosna-Hersek merkezli, bölgesel dilde yayın 
yapacak	 bir	 TV	 kanalı	 açacağını	 duyurması	
dikkatleri yeniden bu ülkeye çevirdi. Tunus ve 
Mısır	 isyanlarındaki	 El-Cezire	 faktörü	 hesa-
ba katılınca, Herkes Sokağa hareketinin sanal 
alemden çıkıp fiili bir harekete dönüşme po-
tansiyeli göz ardı edilmemelidir.
 
Kosova’da nihayet hükümet kuruldu
12 Aralık’ta gerçekleşen seçimlerden beri hü-
kümet kurulamayan Kosova’da kriz, nihayet 
22 Şubat’ta aşıldı. Yeniden göreve seçilen Ha-
şim Taçi’nin liderliğindeki Kosova Demokrat 
Partisi’nin,	 görevdeki	 Krasniki’nin	 yeniden	
devlet başkanı seçilmesi ısrarından vazgeçmesi 
üzerine bu görev Yeni Kosova İttifakı’nın lideri 
Behçet	Pacolli’ye	verildi.	Ancak	120	sandalyeli	

mecliste 53 sandalyeye sahip muhalefet, seçimi 
protesto ederek salonu terk etti. Öte yandan 
büyük	bir	işadamı	olan	Pacolli’nin	hem	İsviçre	
merkezli	inşaat	firması	hem	de	eşinin	Rus	kim-
liği, yeni devlet başkanının Kosova’nın bağım-
sızlığını	reddeden	Moskova’yla	ilişkileri	hesaba	
katılınca, birçok Kosovalının tepkisine neden 
oluyor. Hükümet kurmayı bu kadar zorlaştıran 
durum ise Taçi’nin partide büyük desteğe sahip 
eski	Ulaştırma	Bakanı	Fatmir	Limaj’la	yaşadığı	
sorunlardı. Taçi ayrıca son dönemde Avrupa 
Konseyi’nin kendisine yönelttiği, savaş suçları 
da dahil birçok suçlama sebebiyle uluslararası 
kamuoyunda ciddi bir prestij kaybı yaşadı.
AB	2010	Gelişme	Raporu’nda	Kosovalı	vekille-
rin devletin kurumsallaşması noktasında ciddi 
aşama kaydettikleri belirtiliyor; gerçekleştirilen 
yargı reformları ve etnik Sırp seçmenin son se-
çime daha yoğun ilgi göstermesi buna örnek 
veriliyordu. Ancak bununla birlikte Kosova’nın 
ismi uluslararası kamuoyunda hâlâ organ ka-
çakçılığıyla, örgütlü suçlarla ve yolsuzlukla bir-
likte anılıyor. Bağımsızlık ilanının üzerinden üç 
yıl	geçmesine	rağmen	BM’ye	üye	192	ülkeden	
ancak 75’inin tanıdığı Kosova için bu rakam 

A
A
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beklentilerin hayli altında. AB’li yetkililer ba-
ğımsızlıktan sonraki ilk birkaç ayda bu rakama 
ulaşılacağını	hesaplamış	ve	Priştina’ya	da	bunu	
vadetmişti.
 

Makedonya sorunlarını erken seçimle 
ötelemeye çalışıyor
Makedonya	 Başbakanı	 Nikola	 Gruevski	 20	
Şubat’ta yaptığı bir açıklamada, muhalefet par-
tisinin 28 Ocak’tan beri devam ettiği meclis 
boykotuna bir son vermek için erken seçime 
yeşil ışık yaktı. Ancak ona göre partisi ve ko-
alisyon ortağı 2011’i reform, gelişme, modern-
leşme ve AB’yle entegrasyon yılı olarak planlar-
ken,	muhalefet	lideri	Branko	Crvenkovski	buna	
engel olmaktaydı.
Muhalefetin	meclisi	 terk	 etmesinin	 temel	 ne-
deni ise A1 isimli televizyon kanalının ve ona 
ait	gazetelerin	hesaplarının	dondurulması.	Mu-
halefet	Partisi	SDSM’nin	Lideri	Crvenkovski’ye	
göre resmi olarak vergi kaçakçılığıyla suçlanan 
medya kuruluşuna yönelik bu girişimin asıl 
sebebi halkın rağbet ettiği bir kanalın sesini 
kısmak. Gruevski’yi destekleyenler ise kararın 
bağımsız yargı tarafından alındığına vurgu ya-
pıyor ve asıl muhalefet liderinin A1 kanalının 
sahibiyle girdiği uzun süreli yolsuz ilişkileri 
gölgelemeye çalıştığını iddia ediyor.
AB’li ve ABD’li yetkililer ise, hem hükümeti 
basına baskı uygulamakla hem de muhale-
fet partisini meclisi boykot etmekle eleştiri-
yor. Geçtiğimiz günlerde Washington’a giden 
Gruevski’ye, yargı, medya bağımsızlığı ve sivil 
toplum	konusunda	Amerika’nın	Makedonya’yı	
dikkatle takip ettiği belirtildi. Gruevski’nin, ül-
kesinin ismi konusunda Yunanistan’la yaşadığı 

problemlerde Washington’dan arabulucu olma 
beklentisi	 ise,	bunun	Üsküp	ile	Atina	arasında	
çözülecek bir sorun olduğu belirtilerek nazikçe 
reddedildi.

Arnavutluk’ta tırmanan siyasi kriz
Muhalefetin	21	Ocak’ta	hükümete	karşı	büyük	
bir katılımla gerçekleştirdiği protesto gösteri-
sinde	olayların	çıkması,	akabinde	Cumhuriyet	
Muhafızları’nın	 göstericiler	 üzerine	 ateş	 açıp	
dört kişiyi öldürmesi üzerine bu ülkede de su-
lar	 durulmuyor.	 Muhalefet	 Lideri	 ve	 Tiran’ın	
Sosyalist	 Belediye	 Başkanı	 Edi	 Rama’nın	 ön-
cülüğünde gerçekleşen gösterilerde muhalifler 
Başbakan Sali Berişa’yı 2009’da iktidara taşı-
yan seçimlerin şaibeli olduğunu savunuyor; 
Sali Berişa ise muhalefeti darbe girişimiyle 
suçluyordu.	 Ülkede	 yaşanan	 siyasi	 çekişmeler	
Arnavutluk’un AB sürecini sekteye uğratıyor.
 
Sırbistan’da hükümet sallantıda
Sırbistan’ın temel sorunları olan işsizlik, sosyal 
güvenlik ve her alanda reform konusunda bek-
lentileri karşılamaktan çok uzak olan mevcut 
hükümete duyulan kızgınlık gün geçtikçe ar-
tıyor.	 5	 Şubat’ta	 Belgrad	 sokakları	Milosevic’i	
koltuğundan eden 2000’deki gösterilerden 
sonra tarihinin en büyük eylemine sahne oldu. 
Milliyetçi	 partilerin	 öncülüğünde	 gerçekleşen	
protestoda eylemciler hükümeti erken seçim 
yapmaya	çağırdı.	Resmi	rakamlara	göre	55	bin	
kişinin katıldığı gösteride eylemciler, 2012’de 
yapılması planlanan seçimlerin öne alınmasını 
talep ettiler. Bunun iki ay içerisinde gerçekleş-
tirilmemesi durumunda başkenti abluka altına 
alacakları tehdidinde bulunan göstericiler, hü-
kümeti yolsuzlukla ve Avrupa Birliği üyeliğini 
tek amaç edinmekle suçluyor. AB’ye katılım 
büyüsü de ülkede artık eski halk desteğini kay-
betmiş durumda. Sırbistan’ın AB’ye üyeliğine 
destek 2000’lerden beri ilk defa yüzde 60’ın al-
tına düştü.
Batı Balkanlar’da yaşanan bu istikrarsızlığın 
bölgesel bir krize dönüşmemesi için uluslarara-
sı aktörlerin daha etkin bir şekilde arabulucu-
luk rolü üstlenmesi gerekmektedir.
www.setav.org, 28 Şubat 2011

“ Batı Balkanlar’da yaşanan istik-
rarsızlığın bölgesel bir krize dönüş-
memesi için uluslararası aktörlerin 
daha etkin bir şekilde arabuluculuk 
rolü üstlenmesi gerekiyor.
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Avrupa	 Parlamentosu	 Başkanı	 Herman	 Van	
Rompuy’a	 göre	 “Batı	 Balkanlar’ın	 Avrupa	 ile	
entegrasyonu, bölgesel işbirliğini artırmak adı-
na büyük bir gayretle gerçekleştirilmeli. Zira 
AB’nin perspektifi, bölgesel işbirliğinin ‘yerine 
değil’, ‘yanı sıra’ bir genişlemeyi öngörüyor.” 
Rompuy’un	bu	açıklaması	AB’nin	Batı	Balkan	
ülkelerini birliğe dahil etme amacını oldukça 
iyi yansıtmakta. AB böylelikle, Soğuk Savaş’ın 
sona ermesi ve Yugoslavya’nın dağılmasıyla 
ortaya çıkan sorunları hâlâ aşamamış ve 20. 
yüzyılın son etnik-dinsel katliamlarını yaşamış 
bölgeyi kendi çatısı altında istikrara kavuştur-
mayı amaçlıyor. 
Her ne kadar Balkanlar’da Dayton Antlaşması 
savaşı sona erdirmiş olsa da, oluşan yeni sı-
nırlar hoşnutsuz kitleler de yarattı. Sırbistan, 
bağımsız bir Kosova’dan rahatsız. Bosna Sırp 
Cumhuriyeti’nin	 (Republika	 Srpska)	 ise	 giz-
li gündeminde Sırbistan’la birleşmek olduğu 
söyleniyor. Bosna-Hersek Federasyonu’nda 
yaşayan Hırvatlar, Hırvatistan ile birlikte bir 
gelecek hayal ediyor. Öte yandan Yunanistan, 

Makedonya	isminin	kendi	tarihsel	mirasına	ait	
olduğunu	 savunuyor	 ve	Makedonya	 isimli	 bir	
devletin tanınması durumunda, Yunanistan’ın 
kuzey	 sınırları	 içerisinde	 yer	 alan	Makedonya	
bölgesinden,	 ileride	Makedonya’nın	toprak	ta-
lep	 edebileceği	 endişesini	 taşıyor.	 Tarihi	 Ma-
kedonya	topraklarının	bugün	Yunanistan,	Ma-
kedonya ve Bulgaristan’a dağılmış olması; keza 
Arnavutların	Arnavutluk,	Kosova,	Makedonya	
ve Sırbistan olarak dört farklı devlet çatısı al-
tında yaşamaları, mevcut sınırlara dair sorgula-
maları hâlâ canlı tutuyor. 
Bu sorunlar karşısında AB ise bölgede enteg-
rasyon yoluyla insan ve mal hareketliliğini 
sağlayıp çözülemeyen sınır sorunlarını ge-
çişken sınırlar yoluyla çözmeyi hedefliyor. 27 
üyesiyle dünyanın en büyük pazarı haline ge-
len AB’nin 2010-2012 arasında Batı Balkanlar’a 
2 milyar Euronun üzerinde bir teknik ve mali 
yardımda bulunmasının nedeni de, işte bu ge-
çişken	 sınırları	 yaratmak.	Van	Rompuy’a	 göre	
“AB’nin özünde yer alan hoşgörü ve çeşitliliğe 
saygı sayesinde bu süreç, bölgesel istikrarın ve 

SETA		YORUM

Batı Balkanlar “Avrupalı” 
Olacak mı? 
Birliğe adaylık statüsü kabul edilen Makedonya ve Karadağ ile bu statüyü bekleyen 
Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Arnavutluk’un durumları, gerçekleştirecekleri 
reformlara ve AB standartlarına yaklaşmalarına bağlı olarak gelişecek. 

FATMA SEL TURHAN
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geçmişin hayaletlerini mağlup etmenin anah-
tarı olacak.” Ancak Batı Balkan ülkelerini birer 
Avrupa ülkesine dönüştürecek bu yol, uzun ve 
meşakkatli bir süreci de işaret ediyor.

Yedi farklı ülke, yedi ayrı süreç
2012’de AB’ye üye olması beklenen Hırvatis-
tan dışında kalan diğer altı Batı Balkan ülke-
sinin 2020’den önce üyeliğe hazır olamayacağı 
öngörülmekte. Birliğe adaylık statüsü kabul 
edilen	 Makedonya	 ve	 Karadağ	 ile	 bu	 statüyü	
bekleyen Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova ve 
Arnavutluk’un durumları, gerçekleştirecekleri 
reformlara ve AB standartlarına yaklaşmaları-
na bağlı olarak gelişecek. AB’ye üyelik hususun-
da her biri farklı aşamada olan Batı Balkan ül-
kelerinden Bosna-Hersek ve Sırbistan, 2008’de 
AB’nin İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları’nı im-
zalamış durumda. Anlaşmaların AB’ye üye ül-
kelerce onaylanmasını bekleyen bu iki ülke şu 
an üçüncü aşamada bulunuyor. İstikrar ve Or-
taklık Anlaşmaları birlik tarafından onaylanan 
Arnavutluk	ve	Karadağ	dördüncü,	Makedonya	
beşinci, Hırvatistan ise altıncı aşamada ilerli-
yor. Kosova ise henüz daha birinci aşamanın 
içinde bulunuyor. 

GSYIH  
(Milyon USD)

Nüfus (Bin 
Kişi, 2010 
Tahmini)

Kişi Başı Milli 
Gelir (Satın 
Alma Gücü 
Paritesine 
Göre)

AB 27 üye 
(Toplam)

16.106.896 501.000 32.149

Toplam Batı 
Balkanlar

145.810 25.807  -

Hırvatistan 59.917 4.551 17.608

Sırbistan 38.921 9.465 10.808

Karadağ 3.884 620 10.432

Makedonya 9.580 2.034 9.350

Bosna-Hersek 16.202 3.907 7.751

Arnavutluk 11.578 3.130 7.381

Kosova 5.728 2.100 2.500

Birliğe en yakın ülke Hırvatistan
Hırvatistan’ın AB yolunu, aralarındaki sınır 
anlaşmazlığının çözümünü uluslararası hake-

me bırakmayı öngören anlaşmayı geçtiğimiz 
Haziran ayında referanduma götüren Sloven-
ya açtı. 2004’ten beri AB üyesi olan Slovenya, 
2008 yılı sonunda Hırvatistan’ın birliğe katılı-
mını engellemek için veto hakkını kullanmış-
tı.	 Kuzey	 Adriyatik’teki	 Piran	 Körfezi	 nede-
niyle Yugoslavya’nın dağılmasının ardından, 
1991’den beri iki ülke sorun yaşamaya başladı. 
Slovenya’nın	sahil	şeridi	Piran	Körfezi	boyunca	
uzanıyor; ancak körfezin kuzey girişi İtalya’da, 
güneyi ise Hırvatistan’da bulunuyor. Sloven 
gemilerin kendi karasularından kontrolsüz ge-
çişine izin vermeyen Hırvatistan’ın bu tutumu 
Slovenya’yı oldukça bezdirmişti. Bu sorunun 
uluslararası hakemlikle çözülmesini kabul eden 
anlaşmayı her iki ülke parlamentosu onayla-
mış; ancak Slovenya muhalefeti anlaşmayı hal-
koyuna götürmeyi istemişti. 6 Haziran 2010’da 
gerçekleşen referandumda Slovenler kıl payı 
ile	 iktidarın	 bu	 önerisini	 kabul	 etti.	 Referan-
dumdan çıkan evet kararı hem AB’ye hem de 
Hırvatistan’a rahat bir nefes aldırdı.

Etnik ve siyasi gerilimler sarkacında 
Makedonya
AB’ye adaylık statüsünü 2005 Aralık’ında elde 
eden	Makedonya’nın,	 etnik	 gerilimler	 ve	Ma-
kedon ve Arnavutlar arasında yaşanan siyasi 
mücadeleler kadar ülkenin ismi konusunda 
Yunanistan’la yaşadığı çekişmeler de önünü 
kesmekte.	Makedonya’da	hukuk	sisteminin	de-
mokratik bir işleyişe sahip olması, seçimlerin 
sağlıklı yapılır hale gelmesi ve polis teşkilatının 
Arnavut kökenli olanlara da açık olacak şekil-
de yeniden yapılandırılıp sınır güvenliği için 
yeni önlemler alınması, AB’nin bu ülkeden en 
önemli beklentileri. Ancak son günlerde mu-
halefetin meclisi terk etmesiyle başlayan siyasi 
kriz,	AB	diplomatlarının	Makedonya’nın	AB’ye	
giriş hususunda isteksiz olduğu yorumlarına 
sebep olmakta. 

Karadağ adaylık statüsü kazandı
17 Aralık’ta Avrupa Birliği’ne adaylık statü-
sü kabul edilen Karadağ bu sayede, üyeliğe en 
yakın aday ülke Hırvatistan ve Yunanistan’la 
yaşadığı isim anlaşmazlığı nedeniyle görüşme-
leri	engellenen	Makedonya	ile	aynı	safta	yerini	
aldı.	Bir	yıl	önce	de	Sırbistan,	Karadağ	ve	Ma-
kedonya, Avrupa Birliği’nin Schengen kapsa-
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mındaki 25 ülkesine vizesiz giriş çıkış hakkı 
kazanmıştı. Geçtiğimiz Aralık’ta bu gruba Bos-
na Hersek ve Arnavutluk’un da katılmasıyla, 
Batı Balkanlar’dan Avrupa Birliği ülkelerinin 
vize istediği Kosovalılar dışında kimse kalma-
dı. Ancak AB Komisyonu’na göre Karadağ’ın 
daha yapacak çok işi var. Gerekli kanunların 
çıkarılması işi düzgün bir şekilde ilerliyor; an-
cak uygulamada neler olacağı çok daha önemli. 
Karadağ’ı 2006’da bağımsızlığa taşıyan Başba-
kan	 Milo	 Djukanovic	 ülkesi	 AB’ye	 aday	 ülke	
statüsünü kazandıktan kısa bir süre sonra istifa 
etti. Yirmi yıldır iktidarda olan Djukanovic, ül-
kesini	AB	 ve	NATO’ya	 yakınlaştırma	 işini	 ta-
mamladığı için istifa ettiğini açıkladı ve yerine 
Maliye	Bakanı	Igor	Lukşiç	başbakanlığa	geçti.

Sırbistan henüz adaylık statüsü alabilmiş 
değil
2009 Aralık’ında AB üyeliğine resmi başvu-
rusunu gerçekleştiren Sırbistan henüz aday-
lık statüsü alabilmiş değil. Sürecin hızlan-
ması, AB Komisyonu’nun 2011 Ekim’inde 
Sırbistan hakkında yayımlaması beklenen 
görüşüne bağlı. Sırp yetkililer önümüzdeki 
Ekim’de AB Komisyonu’ndan olumlu bir cevap 
alarak AB’ye aday ülke statüsü kazanmayı ama 
daha önemlisi, üyelik öncesi müzakerelere 2012 
baharında başlamayı umuyorlar. Ancak bu sü-
reç çok da kolay gerçekleşmeyecek. Adaylık sta-
tüsünü alabilmek için Belgrad’ın komşularıyla 
sorunlarını çözme yoluna gitmesi ve bölgesel 
işbirliğini pekiştirmesi bekleniyor. Özelikle Ko-
sova ile olan sorunlarda aşama kaydedilmesi, 
Kosova’daki Sırp paralel yapılarının dağıtılması 
ve 1992-1995 Bosna-Hersek Savaşı’nda soykı-
rım	yapmaktan	aranan	Bosnalı	Sırp	Lider	Rat-
ko	Mladiç	ve	Hırvat	Sırp	Lider	Goran	Haciç’in	
yakalanıp	Lahey’de,	Eski	Yugoslavya’da	 işlenen	
savaş	suçları	 için	kurulan	BM	Uluslararası	Sa-
vaş	Suçları	Mahkemesi’ne	teslim	edilmeleri	ge-
rekiyor. 

Bosna-Hersek’te seçim açmazı
Avrupa	 Parlamentosu	 Başkanı	 Van	 Rompuy	
geçtiğimiz Ekim ayında Batı Balkanlar’a ger-
çekleştirdiği gezi sırasında Bosna-Hersek ile 
ilgili şöyle bir açıklamada bulundu: “Avrupa’nın 
Batı Balkanlar vizyonu, Bosna-Hersek’siz ba-
şarılı olamaz. Bu sebeple AB, tek bir ülke ola-

rak, tek sesle konuşmayı başarıncaya kadar 
Bosna-Hersek’i desteklemeye devam edecektir.” 
Rompuy’un	tek	ses	vurgusunun	en	önemli	se-
bebi, Dayton Barış Antlaşması’yla oluşturulan 
“Bosna-Hersek	Federasyonu”	ve	“Sırp	Cumhu-
riyeti” isimli iki entiteli bu ülkede, entiteler ara-
sında yaşanan sorunlar. AB, Bosna-Hersek’teki 
iki başlılığı ortadan kaldırmak için yasamanın 
entitede değil, devlette gerçekleşeceği ve po-
lis teşkilatının her bir entitenin değil devletin 
kontrolünde olacağı güçlü bir merkezi hükü-
meti şart görüyor.
Van	Rompuy,	 3	Ekim’de	 gerçekleşen	 genel	 se-
çimlerden sonra Bosna-Hersek’in gerekli re-
formlara hız vermek ve AB ajandasına daha 
gayretle sarılmak için eline önemli bir imkan 
geçtiğini söylemişti. Ancak seçimlerin üzerin-
den uzun bir zaman geçmesine rağmen hâlâ 
hükümetin kurulamaması, uluslararası aktör-
leri harekete geçirdi. Geçtiğimiz Ocak ayında 
Bosnalı	 liderler	önce	Almanya’da	Merkel’le	bir	
görüşmede bulundu. Ardından Ocak sonu hem 
Dışişleri Bakanı sıfatıyla hem de Avrupa Kon-
seyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı olarak 
Bosna-Hersek’i ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, 
liderlerle hükümet kurma çalışmaları ve anaya-
sa değişiklikleri hakkında birebir görüşmelerde 
bulundu.	Avrupa	Parlamentosu	Bosna-Hersek	
Raportörü	 Doris	 Pack	 de	 yeni	 hükümet	 olu-
şumunun bloke edilmesini Bosna-Hersek için 
kabul edilemez gördüklerini; zira ülkenin idari 
kurumlara acil ihtiyacı olduğunu belirtti. 

AB’nin İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları’nı 
2008’de imzalamasına rağmen Bosna-Hersek’in 
önünde yerine getirmesi beklenen, anayasa de-
ğişikliği de dahil olmak üzere oldukça kabarık 
bir	reformlar	listesi	mevcut.	Ülke	topraklarının	
yüzde	49’unu	elinde	bulunduran	Sırp	Cumhu-

“ Birliğe adaylık statüsü kabul 
edilen Makedonya ve Karadağ ile 
bu statüyü bekleyen Sırbistan, Bos-
na-Hersek, Kosova ve Arnavutluk’un 
durumları, gerçekleştirecekleri re-
formlara ve AB standartlarına yaklaş-
malarına bağlı olarak gelişecek. 
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riyeti, reformların bazılarına açık bir şekilde 
karşı çıkmakta. 

Balkanlar’ın test alanı Kosova
2008’de Kosova’nın tek taraflı olarak 
Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmesinin ar-
dından Kosova’nın statüsü meselesi hâlâ tar-
tışılmaya devam ediyor. 22 Temmuz 2010’da 
Uluslararası	 Adalet	 Divanı’nın,	 Kosova’nın	
bağımsızlığının uluslararası hukuka uygun 
olduğu şeklindeki istişarî görüşünden son-
ra	 bu	 tartışmalar	 hız	 kazandı.	 2010	Mart’ında	
Slovenya’nın Brdo şehrinde gerçekleştirilen “AB 
ile Birlikte- Batı Balkanlar’ın Avrupa Beklenti-
lerine Katkı” isimli konferansın en önemli ama-
cı, Batı Balkan ülkelerini aynı masa etrafında 
toplamak ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemine 
vurgu yapmaktı. Ancak Kosova’nın davet edil-
mesini	protesto	eden	Sırbistan	Cumhurbaşkanı	
Boris Tadiç, konferansa katılmayı reddetti. Sır-
bistan dışındaki diğer Batı Balkan ülkelerinin 
katılımıyla gerçekleşen konferans Kosova’ya 
dair ihtilafın, bölgesel uyumun önündeki en 
önemli engel olduğunu bir kez daha gösterdi. 

Kosova’nın bağımsızlığının beş üye devlet dı-
şında	 (İspanya,	 Yunanistan,	 Kıbrıs	 Rum	 Ke-
simi,	 Slovakya	 ve	 Romanya)	 tanındığı	 AB,	
Sırbistan’ın üyeliği hususunda oldukça dikkatli 
bir dil kullanmaya ve nihai noktada Kosova’yı 
tanımayı üyelik için ön şart olarak dayatıyor 
görüntüsü vermemeye özen gösteriyor. Bunun-
la birlikte Belgrad’ı daha esnek davranmaya ve 
Priştina	ile	işbirliği	yapmaya	teşvik	ediyor.	
Kosova krizi Sırbistan’ın bölge ülkeleriyle olan 
ilişkilerini de etkiliyor. Sırbistan-Karadağ iliş-

kileri	geçen	yıl	Podgorica’nın	Kosova’yla	diplo-
matik ilişki kurma ve karşılıklı büyükelçi atama 
kararı sebebiyle hayli gerilmişti. 2010 Şubat’ın-
da Sırbistan’ın uyuşturucu kaçakçılığıyla suç-
ladığı şahısları Karadağ’ın serbest bırakması 
üzerine, Sırbistan Adalet Bakanlığı Karadağ’ı 
işbirliği yapmamakla ve Sırbistan’ın aradığı 
suçluları kollamakla itham etti. Karadağ Başba-
kanı ise bunun üzerine, Belgrad’ı AB nezdinde 
ülkesinin imajını zedelemekle ve savaş suçlula-
rını topraklarında barındırmakla suçladı. 

Siyasi kriz Arnavutluk’un AB ilerleyişini 
sekteye uğratıyor
2009	 yılında	 NATO’ya	 üye	 olan	 Arnavutluk,	
aynı yılın Haziran’ında gerçekleşen seçimler-
den	 beri,	 muhalefetteki	 Sosyalist	 Parti	 Lideri	
Edi	 Rama’nın	 seçimlerde	 hile	 yapıldığı	 gerek-
çesiyle parlamentoyu boykot etmesi yüzün-
den	 zor	 günler	 geçiriyor.	 Rama’nın	 Avrupa	
Birliği’yle ilgili reformları da bloke etmesi, ül-
kenin Brüksel’e doğru ilerleyişini sekteye uğ-
ratmış	durumda.	21	Ocak’ta	Sosyalist	Parti’nin	
düzenlediği, yaklaşık 20 bin kişinin katılımıy-
la gerçekleşen protesto gösterisinde bir grup 
göstericinin Başbakan Sali Berişa’nın ofisine 
saldırması, akabinde polisin dört göstericiyi 
öldürüp birçoğunu yaralamasının ardından 
ülkede gerilim iyice arttı. Yaşanan sıkıntılar 
üzerine AB özel temsilcisi olarak Arnavutluk’a 
giden	Miroslav	Lajçak’a	AB’li	yetkililerin	Berişa	
ve	Rama’ya	baskı	yapmayı	önerdikleri	ve	krize	
bir son vermezlerse Arnavutluk’un geçtiğimiz 
Aralık’ta elde ettiği AB’de vizesiz dolaşma hak-
kını iptal edebileceklerini söyledikleri konuşu-
luyor. 
Batı Balkanlar’ın siyaset yapıcıları artık daha 
açık bir şekilde idrak ediyorlar ki, AB üyeliği 
ne kendilerinin umdukları ne de halklarına 
vadettikleri kadar hızlı olacak. Bölgedeki poli-
tikacıların elini bağlayan sadece reformlar da 
değil; aynı zamanda, özellikle getireceği ekono-
mik yük sebebiyle bu genişlemeye karşı çıkan 
ve Batı Balkanlar’ın ileri bir tarihte birliğin bir 
parçası olmasını isteyen AB üyesi ülkelerin de 
ikna edilmesi gerekiyor.
www.setav.org, 28 Şubat 2011

“ AB’nin İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşmaları’nı 2008’de imzalaması-
na rağmen Bosna-Hersek’in önünde 
yerine getirmesi beklenen, anayasa 
değişikliği de dahil olmak üzere ol-
dukça kabarık bir reformlar listesi 
mevcut.
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1 Mart 2011
•	Türkiye	 İhracatçılar	Meclisi	 (TİM)	 tarafından,	 Denizli	

İhracatçılar Birliğinde düzenlenen toplantıyla, 2011 
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Açıklamaya göre, 
bu yıl şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde  24,19 artışla 10 milyar 164 milyon 614 bin dolar 
olarak gerçekleşti.

2 Mart 2011
•	Karadağ	 Cumhurbaşkanı	 Filip	 Vujanoviç	
Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül’ü	ziyaret	etti.	Vujanoviç’in	
ziyareti	 Karadağ’ın	 Cumhurbaşkanı	 düzeyinde	
Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	Türkiye’nin		Libya’da	
kıyım ve askeri müdahale dışında bir çözüm arayışında 
olduğunu	 ve	 	 Irak’ta	 yapılan	 hataların	 tekrarlanması	
durumunda	Libya’nın	da	bölüneceğini		söyledi.

3 Mart 2011
•	Ergenekon	 soruşturması	 kapsamında	 evleri	 aranan	
gazeteci-yazar	 Ahmet	 Şık	 ile	 gazeteci	 Nedim	 Şener	
gözaltına alındı.

•	Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 (TÜİK),	 Şubat	 ayı	 TÜFE	
ve	ÜFE	verilerini	 	 açıkladı.	Buna	göre	 enflasyon	 şubat	
ayında	TÜFE’de	bir	önceki	aya	göre		yüzde	0.73	artarken,	
ÜFE’de	 artış	 yüzde	 1.72	 oldu.	 Yıllık	 TÜFE	 ise	Merkez		
Bankasının öngörüsünde gerilemeyi sürdürerek, bir 
önceki aya göre 0.74 puan  azalışla yüzde 4.16 ile 41 yılın 
en	düşük	seviyesine	geriledi.	Yıllık	ÜFE	ise	0.07	 	puan	
artışla 10.87 oldu.

•	NATO	Genel	 Sekreteri	 Anders	 Fogh	 Rasmussen,	 BM	
Güvenlik	 	 Konseyinin	 Libya	 hakkında	 aldığı	 kararın	
askerî güç kullanılmasını  kapsamadığına dikkat çekerek, 
“NATO	içindeki	askerî	yetkililer,	her	türlü		ihtimal	için	
ihtiyat	planlamaları	yapıyor.	NATO’nun	Libya’ya	hiçbir	
müdahale  niyetinin bulunmadığını vurgulamak isterim. 
Fakat bir savunma ittifakı ve  güvenlik örgütü olarak biz 
her ihtimale karşı ihtiyat planlaması yaparız.” dedi.

4 Mart 2011
•	Tunus’un	 geçici	 Başbakanı	 Beci	 Kaid	 Essebsi,	
Kartaca’daki	 	Cumhurbaşkanlığı	Sarayı’nda	gazetecilere	
yaptığı açıklamada, ilk hedeflerinin  devletin kaybolan 
itibarını yeniden kazandırmak olduğunu bildirdi.

5 Mart 2011
•	Saadet	 Partisi	 Genel	 Başkanlığı’na	 Mustafa	 Kamalak	

seçildi.
•	BM	 Güvenlik	 Konseyi,	 15	 Şubat’tan	 itibaren	 Libya	
Lideri	Muammer		Kaddafi	ve	destekçilerinin	işledikleri	
‘insanlık	suçlarının’	UCM’nin		soruşturması	kapsamına	
alınmasını oybirliğiyle kabul etti.

•	Suudi	 Arabistan,	 ülkede	 tüm	 protesto	 gösterileri	 ve	
yürüyüşleri  yasakladı.

6 Mart 2011
•	Libya’da	 muhaliflerin,	 Zaviye	 ve	 Misrata	 kentlerinde,	
Kaddafi’ye	 	 bağlı	 güçleri	 yendiği	 bildirildi.	 Muhalif	
Ulusal	 Libya	 Konseyi’nin	 sözcüsü,	 	 Bingazi’de	
düzenlediği basın toplantısında, bu iki kentin şu anda 
“kurtarılmış”  olduğunu kaydetti.

•	Yönetim	 karşıtı	 protestolara	 sahne	 olan	 Yemen’de	
muhalefet  gösterilere hız vereceğini duyururken 
hükümet yanlısı grupların muhaliflere  saldırısı 
sonucunda 25 kişi yaralandı.

8 Mart 2011
•	Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 (TÜİK)	 Ocak	 ayı	 sanayi	

üretim endeksi  sonuçlarını açıkladı. Buna göre sanayi 
üretim endeksi, 2011 yılı Ocak ayında,  geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 18,9 oranında arttı.

•	AP	 Genel	 Kurulunda	 2010	 Türkiye	 İlerleme	 Raporu	
müzakereleri  sırasında konuşan AB Genişleme 
Komiseri Stefan Füle, 12 Eylül’deki anayasa  değişikliğini 
takdir ettiklerini, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı 
olduğunu  vurguladı.

10 Mart 2011
•	Yüksek	Seçim	Kurulu,	yurtdışında	bulunan	seçmenlerin	
seçimlerde	oy	kullanabilmesi	için	AK	Parti’nin	yaptığı	
başvuruyu reddetti.

•	Başbakan	 Erdoğan	 Sırbistan	 Başbakanı	 Mirko	
Cvetkoviç’le	Ankara’da	bir	araya	geldi.

•	Fransa,	 muhalefetin	 kurduğu	 Libya	 Milli	 Konseyi’ni	
Libya	 halkının	 	 meşru	 temsilcisi	 olarak	 tanıdığını	 ve	
bu çerçevede Bingazi’ye büyükelçi  göndereceğini 
açıkladı. Brüksel’de toplanan AB Dışişleri Bakanları 
adına	 	konuşan	Portekiz	Dışişleri	Bakanı	Luis	Amado	
da Kaddafi rejiminin bittiğini  ilan etti.

11 Mart 2011
•	 Japonya’da	 8.9	 büyüklüğünde	 deprem	 oldu.	 Deprem	

sonrasında  meydana gelen 4 metre büyüklüğündeki 
tsunaminin yıkıcı etkileri oldu.

•	AB	 devlet	 ve	 hükümet	 başkanları,	 Libya	 gündemiyle	
düzenlenen		olağanüstü	zirvede,	Muammer	Kaddafi’yi	
çekilmeye zorlayacak yöntemleri  belirlemek üzere 
toplandı.

12 Mart 2011
•	 Japonya’da	 dün	 meydana	 gelen	 8,9	 büyüklüğünde	

deprem ve  tsunaminin ardından şimdiye kadar 784 
kişinin kayıp olduğunun tespit edildiği,  yaralı sayısının 
ise 1128 olduğu bildirildi.

•	Libya’da	Muammer	Kaddafi’ye	bağlı	 güçlerin,	muhalif	
güçlerinin	 	 önemli	 direniş	 noktalarından	Raslanuf	 ile	
Brega’yı ele geçirdiği belirtildi.

•	 İtalya’da	 Bakanlar	 Kurulunun	 kısa	 bir	 süre	 önce	
kabul edip meclise  gönderdiği adli alanda anayasa 

kronoloji
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değişikliğini öngören kanun teklifi, binlerce  kişi 
tarafından protesto edildi.

13 Mart 2011
•	Hırvatistan	 Cumhurbaşkanı	 Josipovic	 Cumhurbaşkanı	

Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye ilk resmi 
ziyaretini gerçekleştirdi.

•	 Japonya’da	 deprem	 ve	 tsunami	 felaketinin	 ardından	
önceki gün bir  nükleer santralde meydana gelen 
patlamada	 1	 kişi	 öldü,	 11	 kişi	 yaralandı.	 	 Ülkenin	
kuzeydoğusundaki Fukuşima nükleer elektrik 
santralının başka bir  ünitesinde ikinci bir patlama 
olabileceği uyarısı yapıldı ve acil durum ilan  edildi.

•	 İsrail,	Batı	Şeria’da	meydana	gelen	tahrik	etmeye	yönelik	
saldırının  ardından Batı Şeria’da Yahudiler için yüzlerce 
yeni yerleşim yerleri inşa etme  kararı aldı.

•	Yemen’de	 rejim	 karşıtı	 göstericilerle	 güvenlik	 güçleri	
arasında çıkan  çatışmalar sonucunda, Aden’de 7, Sana’da 
1 kişi hayatını kaybetti.

14 Mart 2011
•	Sanatçı	 İbrahim	 Tatlıses	 İstanbul’da	 uğradığı	 silahlı	

saldırıda ağır yaralandı.
•	Libya	 lideri	 Muammer	 Kaddafi’ye	 bağlı	 güçlerin,	

muhaliflerin elindeki Ecdebiye kentine hava saldırısı 
düzenlediği bildirildi.

•	BM	Güvenlik	Konseyinin	 Libya’da	 uçuş	 yasağı	 bölgesi	
oluşturulması konusunu ele aldığı toplantıdan sonuç 
çıkmadı.

•	G-8	 Dışişleri	 Bakanları,	 Libya’daki	 son	 gelişmeleri	
görüşmek	 	 üzere	 Paris’te	 bir	 araya	 geldi.	 Görüşmede,	
Orta	Doğu’daki	son	gelişmeler	ve		Japonya’daki	deprem	
ele alındı.

15 Mart 2011
•	Suriye’de	 Esad	 rejimine	 karşı	 büyük	 çapta	 protesto	

gösterileri başladı.
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 Afyon	 Kocatepe	
Üniversitesi	 	 Rektörlüğüne	 Prof.	 Dr.	 Mustafa	 Solak’ı,	
Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi	 	 Rektörlüğüne	
Prof.	 Dr.	 Sedat	 Laçiner’i,	 Dumlupınar	 Üniversitesi	
Rektörlüğüne		Prof.	Dr.	Ahmet	Karaaslan’ı	atadı.

•	Rusya’da	 resmi	 temaslarda	 bulunan	 Başbakan	 Recep	
Tayyip	 Erdoğan,	 	 Rusya	 Devlet	 Başkanı	 Dimitriy	
Medvedev	ile	çalışma	yemeğinde	bir	araya		geldi.

•	Bahreyn	Kralı	Hamad	Bin	İsa	El	Halife’nin	ülkede	3	aylık	
olağanüstü  hal ilan ettiği bildirildi.

•	Kaddafi,	 İtalya’da	 yayımlanan	 İl	 Giornale	 	 gazetesine	
verdiği röportajda, çatışmaların sona ermesi taleplerini 
reddederek,  “Savaşacağız ve kazanacağız. Ancak bu 
şekilde	Libya	halkını	birleştirebiliriz.”		dedi.

•	 Japonya	 Başbakanı	 Naoto	 Kan,	 televizyondan	 halka	
hitaben  yaptığı konuşmada, deprem ve tsunamiden 

zarar gören Fukuşima 1 nükleer  santralinin 4 numaralı 
reaktöründe yangın çıktığını ve radyasyon oranının  
tehlikeli bir şekilde arttığını duyurdu.

16 Mart 2011
•	Türkiye	 ile	 Rusya	 arasında	 Geri	 Kabul	 Anlaşması	 ile	

iki ülke  vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerine ilişkin 
anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle  ilgili nota teatisi, 
Moskova’da	yapıldı.	Yapılan	nota	teatisine,	Rusya	adına		
Dışişleri	 Bakanı	 Sergei	 Lavrov,	 Türkiye	 adına	Dışişleri	
Bakanı Ahmet  Davutoğlu imza koydu.

17 Mart 2011
•	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasasında	Değişiklik	Yapılması	
Hakkında	 Kanun	 (Sporun	 geliştirilmesi	 ve	 tahkim)	
yasalaştı.

•	Libya’da	 Kaddafi	 rejimine	 bağlı	 güçlerin	 Bingazi’ye	
başlattıkları  ilerleyişi durdurmaya çalışan Ecdebiye’deki 
muhaliflerle Kaddafi’nin askerleri  arasındaki 
çatışmalarda	 30	 muhalif,	 Misrata	 kentindeki	
çatışmalarda ise 18  muhalif öldü. İsyancıların kurduğu 
Geçici	 Ulusal	 Konsey’den	 Celal	 el	 Gallal,	 	 eğer	 dış	
müdahale olmazsa kentte katliam yaşanacağını söyledi. 
Kaddafi		rejimiyle	bağlarını	koparan	Libya’nın	BM	daimi	
temsilcisi	 İbrahim	 Debbaşi	 	 de,	 “Uluslararası	 toplum	
harekete geçmezse önümüzdeki saatlerde gerçek bir  
soykırımla karşı karşıya kalacağız.” dedi.

•	Amerikan	 insansız	 hava	 aracının	 Pakistan’ın	
kuzeybatısındaki aşiretler  bölgesinde düzenlediği 
saldırıda, aralarından sivillerin ve polislerin de  
bulunduğu 35 kişi öldü.

18 Mart 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Türkiye’ye	 gelen	
Libya’nın	Bingazi		kentinde	muhaliflerin	kurduğu	geçici	
konseyin dış ilişkiler ve uluslararası  temas grubu üyesi 
Nasır	El	Mani	ile	görüştü.	Başbaşa	ve	heyetler	arasında		
yapılan	görüşmelerde,	Libya’da	akan	kanın	durdurulması	
ve ateşkes kararının  uygulanması konusunda görüş 
alışverişinde	bulunuldu.	Bakan	Davutoğlu,		BM’nin	son	
kararının	gerek	Libya	gerek	bölge	 için	hayırlı	olmasını	
dileyerek,  “Sivil katliamların, kayıpların bir an önce 
sona ermesi yönünde atılacak her  adımı olumlu telakki 
ederiz.” dedi.

•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama	 Beyaz	 Saray’da	 yaptığı	
konuşmada,	 	 Libya	 lideri	 Muammer	 Kaddafi’nin	 BM	
Güvenlik Konseyinin kararına boyun  eğmemesi 
durumunda askeri operasyon düzenleneceği uyarısında 
bulundu.

•	Yemen’de	Cumhurbaşkanı	Ali	Abdullah	Salih’in	32	yıllık	
iktidarının  sona ermesi için yapılan gösterilerde 46 kişi 
hayatını kaybetti.

•	Suudi	Arabistan	Kralı	Abdullah	televizyonda	yayınlanan		
konuşmasında, halkına para ve reform taahhüdünde 
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bulundu. Ardından haber  spikeri, asgari ücret artışı, 
nakit para ödülleri ile yolsuzlukla mücadeleye ilişkin  bir 
dizi kraliyet kararnamesini okudu.

•	Bosna	Hersek	devletini	oluşturan	2	entiteden	biri	olan	
Bosna Hersek  Federasyonu’nda seçimlerden 5 ay sonra 
hükümet kuruldu.

19 Mart 2011
•	Fransa’nın	 öncülüğünde	 Libya’ya	 olası	 bir	 müdahaleyi	
görüşmek	 üzere	 Paris’te	 bir	 toplantı	 gerçekleştirildi.	
Zirveye 22 ülkenin lideri katılırken, toplantıya Türkiye 
çağrılmadı.	 Aynı	 gün	 BM	 Güvenlik	 Konseyi	 1973	
sayılı kararı uyarınca Fransa öncülüğündeki Koalisyon 
Güçleri Kaddafi yönetimindeki askeri hedeflere yönelik 
hava saldırısı başlattı.

•	Devlet	 Bakanı	 Zafer	 Çağlayan	 düzenlediği	 basın	
toplantısında,	 gümrük	 	 kapılarında	 Japonya’dan	 gelen	
ürünlere yönelik radyasyon kontrolü yapılacağını  
bildirdi.

20 Mart 2011
•	Yemen’de	hükümet	görevden	alındı.
•	Türkiye,	 NATO’nun	 Libya’ya	 yönelik	 askeri	 operasyon	

planlarının  gözden geçirilmesini ve uçuşa yasak bölge 
alanının daraltılmasını talep etti.

•	Libya’ya	 askeri	 operasyon	 başlatan	 Batılı	 koalisyon	
güçlerinin	 	 bombardımanı	 devam	 ederken,	 Libya	
hükümeti ‘tüm askerlere ateşkes’ emri  verdi. Öte yandan 
Arap	 Birliği	 Genel	 Sekreteri	 Amr	 Musa	 gazetecilere	
yaptığı	 	 açıklamada,	 Batılı	 ülkelerin	 Libya’ya	 yönelik	
operasyonunu, amacının dışına  çıktığı gerekçesiyle 
eleştirdi.

•	Suriye’de	güneybatıdaki	Dera	Vilayeti’nde	göstericilerin,	
iktidardaki		Baas	Partisi’nin	merkezi	ve	adalet	sarayının	
bir kısmını yaktığı bildirildi.

21 Mart 2011
•	Türkiye,	 NATO’nun	 Libya’ya	 yönelik	 askeri	 operasyon	

planlarının gözden geçirilmesini ve uçuşa yasak bölge 
alanının daraltılmasını talep etti.

•	AB	 Dışişleri	 Bakanları,	 Libya’ya	 yeni	 yaptırımlar	
uygulanması  konusunda anlaştı ve bu ülkeye insani 
yardım sağlamaya hazır olduklarını  açıkladılar.

•	Rusya	Başbakanı	Vladimir	Putin,	Rusya’nın	Uzak	Doğu	
bölgesindeki	 	 Votkinsk’te	 balistik	 füze	 fabrikasında	
çalışan işçilerle konuşması sırasında  yaptığı açıklamada, 
BM	 Güvenlik	 Konseyinin	 Libya’ya	 askeri	 müdahaleyi		
destekleyen kararının “Orta Çağ’daki Haçlı Seferleri 
çağrısına benzediğini”  söyledi.

•	ABD	 liderliğindeki	 koalisyon	 güçlerinin,	 Libya’nın	
doğusunda  stratejik önemdeki Ecdebiye kenti 
çevresindeki	 Muammer	 Kaddafi	 güçlerini	 	 sabah	
saatlerine kadar bombaladığı bildirildi.

•	Yemen’de, dün rejime bağlı aşiretler ve askeri birliklerle 
kuzeydeki Şii  direnişçiler arasındaki çatışmalarda, 20 
kişinin öldüğü bildirildi.

•	Bahreyn	 Kralı	 Hamid	 Bin	 İsa	 El	 Halife,	 resmi	 BNA	
ajansında  yayımlanan açıklamasında, krallığına karşı 
dışarıdan yönetilen bir planın  önüne geçildiğini 
belirterek, ülkesinde haftalardır süren protestolardan 
sonra  artan huzursuzluğun sona erdirilmesine yardım 
etmek için komşu ülkelerden  gelen askerlere teşekkür 
etti.

22 Mart 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	partisinin	Meclis	grup	
toplantısında		yaptığı	konuşmada,	Libya’daki	gelişmeleri	
değerlendirerek,	 “Türkiye’nin	 	 asla	 ve	 asla	 Libya	
halkına silah doğrultan taraf olmayacağını” belirterek,  
“Bölgemizde bir tarih yazılıyor. Türkiye, bölgede tarihe 
not düşüyor. Herkesin  bu anlayışla hareket etmesini, 
küçük hesapların peşine takılmak yerine,  sorumlulukla 
olaylara bakmasını rica ediyorum.” dedi.

•	AK	Parti	Elazığ	Milletvekili	Hamza	Yanılmaz	vefat	etti.	
Yanılmaz’ın		vefatı	ile	AK	Partinin	Meclis’teki	milletvekili	
sayısı ise 333’e düştü.

•	Eski	 İsrail	 Cumhurbaşkanı	 Moşe	 Katsav,	 hakkında	
kesinleşen iki  ayrı tecavüz ve cinsel taciz suçları sebebiyle 
7	yıl	hapis	cezasına	çarptırıldı.		Mahkeme,	Katsav’ın	2	yıl	
şartlı hapis cezasının yanı sıra tazminat ödemesine  de 
hükmetti. Katsav, İsrail tarihinde cezaevine giren ilk 
cumhurbaşkanı olacak.

23 Mart 2011
•	BDP	 ile	 Demokratik	 Toplum	 Kongresi	 (DTK),	 AK	
Parti	 hükümetinin	 	 8	 yılda	 Kürt	 sorununun	 çözümü	
için sayısız fırsatı, siyasi çıkarları uğruna heba  ettiğini 
öne sürerek “sivil itaatsizlik” eylemleri başlatma kararı 
aldıklarını  açıkladı.

•	Suriye’nin	güneyindeki	Dera	kentinde,	polisin	hükümet	
karşıtı  göstericilere ateş açması sonucu, 15 kişi öldü.

•	Libya’da	muhaliflerin	bir	geçici	hükümet	kurduğu,	başına	
da askeri  ve dış ilişkilerden sorumlu kriz komitesinin 
başındaki	Mahmud	Cebril’i	atadığı		bildirildi.

•	Yemen	 Meclisi,	 Devlet	 Başkanı	 Ali	 Abdullah	 Salih’in	
isteğiyle  görüştüğü olağanüstü hal yasa tasarısını 
onayladı.

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 Başbakanlıkta,	
Bahreyn Dışişleri  Bakanı Şeyh Al-Khalifa ve Birleşik 
Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh  Abdullah bin 
Zayed	 Al-Nahyan’ı	 ayrı	 ayrı	 kabul	 etti.	 Görüşmede,	
Libya’daki		gelişmeler	ele	alındı.

•	Almanya,	Akdeniz’deki	Alman	deniz	kuvvetlerine	bağlı	
gemi	 ve	 	 askerlerin	 NATO	 komutasından	 çekildiğini	
açıkladı.
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24 Mart 2011
•	Tutuklanan	 gazeteci	 Ahmet	 Şık’ın	 “İmamın	 Ordusu”	
kitabının	 dijital	 kayıtlarına,	 İthaki	 Yayınevi	 ve	 Radikal	
Gazetesine yapılan polis operasyonuyla el konuldu ve 
kopyaları silindi.

•	Libya’da	 Muammer	 Kaddafi’ye	 bağlı	 tanklar	 Misrata	
kentine	girdi.		Kaddafi	güçlerinin	Misrata’ya	düzenlediği	
saldırılarda 109 kişinin öldüğü,  1300 kişinin yaralandığı 
bildirildi.	 Libya	 hükümeti	 de,	 koalisyon	 güçlerinin	
beş  gündür hava saldırılarında ölen sivillerin sayısının 
yaklaşık	 100’ü	 bulduğunu	 	 açıkladı.	 Libya	 devlet	
televizyonu, koalisyon güçlerinin hava saldırısında  
başkent Trablus ile Tacura kentlerinde yerleşim yerleri 
ile askeri bölgelerin  hedef alındığını bildirdi.

25 Mart 2011
•	NATO	 sözcüleri,	 Libya’da	 uçuşa	 yasak	 bölgeyi	

denetleyecek hava  harekatının komuta merkezinin 
İzmir’deki	NATO	hava	üssü	olacağını	bildirdi.

•	Ürdün’ün	 başkenti	 Amman’da,	 seçim	 yasası	 ve	
anayasanın  değiştirilmesi için gösteri yapan gençlerin 
iktidar yandaşlarının saldırısına  uğradığı, olaylarda 57 
protestocunun yaralandığı bildirildi.

27 Mart 2011
•	Yükseköğretime	Geçiş	Sınavı	(YGS)	yapıldı.
•	Suriye’nin	Lazkiye	kentinde	çıkan	çatışmalarda,	son	iki	

günde 12  kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
•	 İsrail,	Gazze	Şeridi’ne	hava	saldırısı	düzenledi.	Saldırıda,	

2 Filistinli  hayatını kaybetti.

28 Mart 2011
•	Başbakan	Erdoğan	Irak’a	resmi	ziyarette	bulundu.
•	NATO	 Sözcüsü	 Oana	 Lungescu	 düzenlediği	 basın	
toplantısında,	 	 uluslararası	 koalisyonun	 Libya	
operasyonunun	 NATO	 komutasına	 geçiş	 	 sürecinin	
başladığını	 belirterek,	 NATO’ya	 geçişin	 “kademeli	
olacağını ve  birkaç gün alacağını’’ belirtti.

•	Suriye	 Devlet	 Başkanı	 Yardımcısı	 Faruk	 El	 Şara,	 El	
Menar		televizyonuna	yaptığı	açıklamada,	Devlet	Bakanı	
Beşar Esad’ın tüm Suriyelileri  mutlu edecek kararları 
açıklayacağını belirtti.

29 Mart 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Irak	ziyaretinin	ikinci	
durağı	 olan	 	 Necef ’te	 Şii	 dini	 lider	 Büyük	 Ayetullah	
Ali Sistani ile görüştü. Başbakan  Erdoğan, daha sonra 
Erbil’e giderek, uluslararası havalimanının resmi açılış  
törenine katıldı.

•	ÖSYM	 Başkanlığı’nı	 vekâleten	 yürüten	 Ali	 Demir,	
Yükseköğretime	Geçiş	 Sınavı	 (YGS)	 yapıldıktan	 2	 gün	
sonra, bu göreve yeni usullere bağlı olarak asaleten 
atandı.

•	 İngiltere’nin	başkenti	Londra’da	düzenlenen	Uluslararası	
Libya	 	 Konferansı,	 40’a	 yakın	 dışişleri	 bakanı	 ile	 çok	
sayıda uluslararası kuruluştan  yetkililerin katılımıyla 
yapıldı.

•	Suriye	Devlet	Başkanı	Beşşar	Esad,	hükümetin	istifasını	
kabul	etti.		Esad’ın,	istifa	eden	hükümetin	başındaki	Naci	
Itri’yi	geçici	başbakan	olarak		görevlendirdiği	bildirildi.

30 Mart 2011
•	HSYK	 Birinci	 Dairesinin	 ‘Adli	 Yargı	 Kararnamesi’	

yayınlandı. 128  hakim ve savcının görev yerini değiştiren 
kararname	 ile	 İstanbul	 Cumhuriyet	 	 Başsavcı	 Vekili	
Turan	Çolakkadı,	İstanbul	Cumhuriyet	Başsavcısı	oldu.	
Özel		yetkili	İstanbul	Cumhuriyet	Savcıları	Zekeriya	Öz	
ve	Fikret	Seçen	ise	İstanbul		Başsavcı	Vekilliğine	getirildi.

•	6216	 sayılı	 Anayasa	 Mahkemesinin	 Kuruluşu	 ve	
Yargılama	Usulleri	Hakkında	Kanun	yasalaştı.

•	Suriye	 Devlet	 Başkanı	 Beşşar	 Esad	 parlamentoda	
yaptığı konuşmada,  Dera kentinde yaşanan gösterilere 
değinerek, Suriye’nin “büyük bir  komplo” ile karşı 
karşıya olduğunu, Suriye’nin Arap dünyasında 
olanlardan  etkilenmemesinin söz konusu olmadığını, 
protestoların “ulusu için bir test”  olduğunu belirterek, 
bölgedeki gelişmelerden etkilendiklerini ve reformları  
desteklediklerini ifade etti.

31 Mart 2011
•	6222	sayılı	Sporda	Şiddet	ve	Düzensizliğin	Önlenmesine	

Dair Kanun  yasalaştı.
•	 “Yargıyı	 hızlandırmak”	 için	 bazı	 kanunlarda	 değişiklik	
öngören	tasarı,		TBMM	Genel	Kurulunda	kabul	edilerek,	
yasalaştı. Kanuna göre, birçok fiil  mahkemeye gitmeden 
para cezasının konusu olacak.

•	MAZLUMDER,	“Gazze	filosuna	yönelik	İsrail	saldırısına	
ilişkin Türkiye ulusal yargı mercilerinde yürütülen 
hukuki süreç ve değerlendirme raporu”nu açıkladı.

•	NATO,	 Libya’daki	 askeri	 operasyonu	 devraldı.	 NATO	
Genel	 	 Sekreteri	 Anders	 Fogh	 Rasmussen	 Brüksel’de	
yaptığı	açıklamada,	NATO’nun	 	Libya	operasyonunun;	
uçuşa yasak bölge, silah ambargosunun denetlenmesi  
ve Kaddafi’ye bağlı güçlerin sivillere saldırılarının 
önlenmesi konularını  kapsadığını söyledi.

•	Anayasa	 Mahkemesi	 Başkanı	 Haşim	 Kılıç,	 Anayasa	
Mahkemesine	Bireysel	 Başvuru	Konferansı’nda	 yaptığı	
konuşmada, 12 Eylül 2010’da yapılan referandum 
sonucu	Anayasa	Mahkemesine	 bireysel	 başvuru	 hakkı	
tanındığını	 hatırlatarak	 “Anayasa	 Mahkemesi	 yüksek	
yargı organlarının üzerinde süper mahkeme şeklinde 
bir görev icra etmeyecektir, bir itiraz mercii değildir, 
bir istinaf mercii değildir ve bu, anayasada çok açık bir 
şekilde belirtilmiştir” dedi.
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Libya’da	 17	 Şubat’ta	 Kaddafi’nin	 gitmesi	 ve	 re-
form talebi ile başlayan gösteriler ve ardından 
patlak veren iç savaş, ABD’nin savaş gemilerini 
“gerekebilir” diyerek bölgeye göndermesi ile baş-
ka bir evreye girdi. Kaddafi’nin tutumunu değiş-
tirmemesi	ve	her	geçen	gün	Libya’da	daha	fazla	
insanın hayatını kaybediyor oluşu, uluslararası 
kamuoyunun vicdanını bir şeyler yapılması yö-
nünde harekete geçirmiş durumda. ABD, bu 
iklimden güç alarak kendine görev çıkarma ça-
basında.	Ancak	Libya’da	durumun	her	geçen	gün	
daha vahim bir hal alması, uluslararası hukukun 
çiğnenmesine gerekçe olamayacağı gibi böyle bir 
müdahalenin arkasında yatan gayeleri ve doğu-
racağı vahameti görmemizi de engellememeli. 

İnsani müdahalenin hukuki boyutu 
İnsani müdahale uluslararası hukukun en tar-
tışmalı konularından. İnsani gerekçeler ileri sü-
rülerek yapılan müdahaleler, genellikle dünya 
kamuoyunda	 destek	 bulmaktadır.	 Ancak	 BM	
Anlaşması devletlerin birbirlerine karşı kuvvet 
kullanmasını yasakladığı ve meşru müdafaa dı-

şında bir istisna saymadığı için, bu çeşit bir mü-
dahale açıkça uluslararası hukuka aykırıdır ve 
insani gerekçeler bu durumu ortadan kaldırmaz. 
Müdahale,	sadece	güçlü	devletler	tarafından	za-
yıf devletlere karşı uygulanabilecek bir yaptırım 
olduğu için, güçlü devletler tarafından hege-
monyalarını pekiştirme aracı olarak kolaylıkla 
keyfi hale getirilebilir ve bu durum yeni bir kaos 
ortamına davetiye çıkarabilir.  

ABD için ne ilk olur ne de son 
ABD’nin “insani müdahale” sicili oldukça ka-
barıktır. Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 
gelen	NATO	operasyonları	 ve	 11	Eylül	 sonrası	
ABD’nin Ortadoğu’daki müdahalelerinde hep 
insan hakları dili kullanılmıştır. Bu ahlaki vurgu, 
her ne kadar ABD’nin bu savaşlardaki rolünün 
hukuki açıdan sorgulanmasını engellemese de, 
tepkileri hafifletmiş ve Amerikan yönetimlerini 
rahatlatmıştır. ABD, gerçekten istikrar ve insan 
hakları adına bütün ülkelere aynı hassasiyet ile 
mi	yaklaşmaktadır?	Sadece	1990’larda	Ruanda,	
Arnavutluk,	Cezayir,	Angola,	Azerbaycan,	Bos-

SETA		YORUM

ABD’nin Libya’daki “Insani” 
Kaygıları 
Libya’da 17 Şubat’ta Kaddafi’nin gitmesi ve reform talebi ile başlayan gösteriler ve 
ardından patlak veren iç savaş, ABD’nin savaş gemilerini “gerekebilir” diyerek bölg-
eye göndermesi ile başka bir evreye girdi. 
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5 MART 2011 - Misrata’nın isyancılar tarafından ele geçirilmesinin ardından Mart ayı boyunca 
Kaddafi’ye karşı isyanın sürdüğü Libya’da, Bingazi merkezli kurulan Ulusal Geçiş Konseyi 5 Mart’ta 
kendisini Libya’nın tek temsilcisi olarak ilan etti. NATO’nun Libya’ya müdahalesinin gündemde 
olduğu bu dönemde Türkiye NATO’nun Libya’ya ancak BM kararıyla müdahale edebileceğini be-
lirtti. BM Güvenlik Konseyi ise 17 Mart’ta aldığı 1973 sayılı kararla Libya’yı uçuşa yasak bölge ilan 
etti. Bu karardan iki gün sonra Fransa’nın öncülüğünde Libya’ya olası bir müdahaleyi görüşmek 
üzere Paris’te, Türkiye’nin davet edilmediği bir toplantı gerçekleştirildi. Aynı gün, BMGK 1973 
sayılı kararına binaen Libya’ya hava operasyonu başlatıldı. Bunun üzerine Türkiye, NATO’nun 
Libya’ya yönelik askeri operasyon planlarının gözden geçirilmesini ve uçuşa yasak bölge alanının 
daraltılmasını talep etti.

A
A
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na, Kamboçya,	Kongo	Cumhuriyeti,	Hırvatistan,	
Etiyopya,	Liberya,	Kosova,	Sierra	Leone,	Somali,	
Sudan, Tacikistan ve Zaire’de büyük çapta sivil 
şiddet olayları görülmüştür. ABD’nin bu bölgele-
rin çoğuna duyarsız kalarak müdahale etmemiş 
olması, bu konuda bir seçimin söz konusu ol-
duğunu, insan hakları söyleminin müdahalenin 
arkasından yatan ekonomik ve siyasi çıkarları 
gizlemek adına kullanıldığını açıkça göstermek-
tedir. ABD tarafından yapılan müdahalelerin bu 
ülkelerdeki sorunların çözümüne katkı sağladı-
ğı izlenimi verilmeye çalışılsa da, müdahaleler 
kalıcı bir istikrar getirmemiş, siviller hayatını 
kaybetmeye devam etmiş ve bizzat Amerikan 
askerleri insan hakları ihlallerinin merkezi hali-
ne gelmişlerdir. ABD, müdahalenin gerçekleştiği 
her ülkeden, hem siyasi ve askeri olarak güçlene-
rek, hem de yeni üsler kurarak ayrılmıştır. 

ABD’nin Libya’da ne işi var? 
Bugün	 ise	 Libya’daki olaylar karşısında insani 
müdahale fikri, ABD açısından Ortadoğu’da 
statükoyu bozmakta olan protestolar zincirine 

müdahil olabilme ve yeniden oyunu belirleme 
imkânı	 yaratmaktadır.Plan	 sadece	 Kaddafi	 ile	
eski	 hesapları	 görmek	 ve	 Libya	 petrolü	 ile	 de	
sınırlı	 değildir.	 Amerikan	 askerlerinin	 Libya’ya	
yerleşmesi, 2008’de aktif göreve başlayan 
AFRICOM’un	bir	adım	öteye	taşınması	anlamı-
na gelmektedir. ABD’nin 25 yıl sonra kurduğu ilk 
bölgesel	komutanlık	olan	AFRICOM’un	kuruluş	
kararı, rekabetin yeni alanının da sınırlarını çiz-
miştir. Batı Afrika, sağladığı yüksek kalitedeki 
petrol ve doğalgaz ile ABD için en hızlı büyü-
yen kaynak olarak görülmekte, son 10 yıl içinde 
ABD petrolünün % 15’ini sağlayan bölgenin bu 
payının 2015’e kadar % 25’e çıkması beklenmek-
tedir. Çin ile bölgede sertleşen bir rekabet için-
de	 olan	ABD	 için	 zorlayıcı	 konu	AFRICOM’u	
genişletmektir. ABD her ne kadar 42 Afrika 
ülkesi ile askeri ilişkiler kurmayı başardıysa da 
bu ülkeler, merkez karargâhı Stuttgart’ta olan 
AFRICOM’un	 kendi	 topraklarına	 taşınmasını	
istememektedirler. Bu şartlar altında Amerikan 
askerlerinin	Libya’ya	yerleşmesi,	ABD’nin	Afri-
ka	hâkimiyetini	artırırken,	ülkeyi	bölgenin	Irak’ı	
olmaya itecek sonuçlar doğurabilir. ABD’nin 
müdahalesinin yaratacağı sonuçlar bununla 
da sınırlı olmayacaktır. Bütün bu avantajları ile 
Libya	önemli	bir	kilit	taşıyken,	daha	hiçbir	dü-
zenin	sağlanmadığı	Mısır	ve	Tunus’ta	ve	bunları	
izleyebileceği tahmin edilen Ortadoğu’nun yeni 
isyanların- da yeni “insani müdahale” gerek-

çeleri her an doğabilir. Bu du-
rumda ABD askerlerinin bü-
tün bu topraklara yerleşmesine 
izin mi verilecektir? Örnekler, 
bu müdahalelerin yarattığı 
yeni kaosların bedelini yine o 
ülkelerin halklarının ödedi-
ğini	 göstermektedir.	 Nitekim	
Türkiye’nin taşıdığı endişeler 
yersiz olmadığı gibi böyle bir 
müdahale seçeneğine karşı 
takındığı tutum da son dere-
ce	anlamlıdır.	Libya	halkının	
korunması ABD’nin insafına 
terk	edilmeden	önce,	Irak’ta	
ve Afganistan’da hayatını 
kaybeden milyonlarca sivil 
akla getirilmelidir.
Sabah, 05.03.2011

“ Amerikan askerlerinin Libya’ya 
yerleşmesi, 2008’de aktif göreve baş-
layan AFRICOM’un bir adım öteye ta-
şınması anlamına geliyor.



137

l i b y a ’ y a  m ü d a h a l e

Milenyumun	 ilk	 yılında,	 10	 Haziran	 günü,	
İngiltere’de “ileri teknoloji” ürünü olduğu söy-
lenen	 Milenyum	 Köprüsü	 kraliçe	 Elizabeth	
tarafından	resmen	açıldı.	Resmi	açılıştan	 son-
ra köprünün yürüme yolundan binlerce insan 
geçmeye başladı. Birkaç dakika içinde köprü 
sallanmaya, yayalar da sağa sola tutunmaya 
başladılar.	 Resmi	 makamlar	 köprüyü	 hemen	
kapattılar ve çok fazla kişinin aniden yürümesi 
sonucu sallanmanın meydana geldiğini söyledi-
ler. İkinci gün köprü, sınırlı sayıda yayanın kul-
lanımına tekrar açıldı. Sonuç değişmedi, köprü 
sallanmaya devam ediyordu. İki gün sonraki 
denemede de manzara aynı olunca köprü açık-
lanmayan bir tarihe kadar tamamen kapatıldı. 
Bazıları köprünün statiğini, bazıları da sıra dışı 
hava şartlarını sebep olarak dile getirdi. Oysa 
gerçek sebep köprünün mimarisiydi. 
Yürüme yolunun, yayaların yarattığı harekete 
vereceği tepki hesaplanamamıştı. Sadece bir 
kişinin yürüme yolunda ayaklarını kaldırıp in-
dirmesiyle oluşan etki belki anlamsızdı. Ama 
yüzlerce kişi aynı anda ve düzensiz bir şekilde 

yürüdüğünde oluşan etki yaya bandının etki-
lenmesi için yeterliydi. Bu etki, köprüyü salla-
dıkça daha çok kişi kendi dengesini korumak 
üzere “sistem karşıtı” harekete tepki vermek-
teydi. Tepki dozajı arttıkça, sallanma dozajı 
artmakta, hem geçici sistemik hem de karşıt 
hareket, dengeyi yakalamak umuduyla tepki-
lerine devam etmekteydiler. Bu döngü, kaçınıl-
maz olarak köprünün yıkılmasına yol açacaktı. 

Irak işgaliyle tetiklenen siyasi dalgalar 
Bugün	 19	 Mart	 2011.	 Bundan	 tam	 sekiz	 yıl	
önce, mutantan bir misyoner söylemle ABD 
Irak’ı	işgal	etti.	İşgalin	üzerinden	sekiz	yıl	geç-
mesine rağmen, işgalin sebep olduğu “siyasi 
tsunami”nin etkileri devam etmektedir. Tsu-
nami,	 Japonca’da	 tsu	 (liman)	 ve	 nami	 (dalga)	
kelimelerinin birleşimi ile ifade ediliyor. Daha 
önceleri aynı dalga sistemine med-cezir de-
niliyordu. Daha ilginci, bu dalga sistemlerine 
“yetim dalgalar” da denilmektedir. Yetim dal-
galardan kasıt, sahipsiz ve nereye gidecekleri-

SETA		YORUM

“Yetim Dalgaların” Sahibi Kim 
Olacak? 
ABD’nin, Irak’ı işgalinin üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen, işgalin sebep olduğu 
“siyasi tsunami”nin etkileri devam ediyor. 

TAHA ÖZHAN
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nin belli olmamasıdır. Bir deprem sonrası or-
taya çıkan kırılma etkisinin binlerce km uzakta 
da görülme ihtimali bulunmaktadır. Okyanus 
yüzeyinde tektonik bir süreçle deprem ortaya 
çıkmaktadır. Kırılmanın üzerindeki su kütlesi 
önce yukarı sonra aşağı inerek devasa bir ha-
reketlenmeye yol açmaktadır. Ortaya çıkan dal-
galar her seferinde tsunami üretmemektedir. 
Önemli olan dalgaların nasıl hareketlendiğidir. 

Irak	 işgali ile hangi siyasi dalgalar oluşmuş-
tu? Bir, Saddam gibi bir zamanlar batı adına 
oldukça işlevsel olmuş bir diktatör ordusu sa-
vaşmadan devrildi. İki, işgal sonrası bütün 
Ortadoğu’nun siyasi ve sosyal mikrokozmozu 
olan	Irak’ta	etnik	ve	mezhepçi	fay	hatları	hare-
kete	geçmiş	oldu.	Üç,	bölge	ülkeleri	ortaya	çı-
kan siyasi boşluğu, istikrar üzerinden değil kısa 
vadeli vekâlet savaşları üzerinden doldurma 
gayreti	içerisine	girdiler.	Dört,	Türkiye,	Irak	iş-
gali sırasında diğer bütün aktörlerden farklı bir 
tutum izleyerek hem işgale ortak olmadı hem 
de ortaya çıkan “yetim dalgaların” tahrip gücü-
nü zayıflatacak müşfik adımları atan tek ülke 
olmayı başardı. 

Türkiye’nin siyasal jeolojiyle imtihanı 
19	Mart	2003’te	Irak’a	ayak	basan	ilk ABD as-
keri ve ardından hareketlenen bütün Ortadoğu 

Milenyum	 köprüsünden	 daha	 farklı	 bir	 statik	
sorunu yaratmış değil. ABD sadece ayak basa-
rak jeopolitik dengeyi sarsmış olsa iyiydi. Aynı 
zamanda, deprem etkisi yaratacak şekilde dur-
durulamaz kırılmalara yol açtı. Önümüzdeki 
aylar ve yıllar, sistem karşıtı bu harekete karşı 
kendisini koruma reflekslerinin, kırılmanın 
kendisini daha da büyüttüğü bir kısır döngüyle 
geçecek.	 Bin	Ali	 ve	Mübarek	 tarzı	 çekilmeler,	
ortaya çıkan sallantının bir süre durmasını el-
bette	sağlayabilir.	Lakin	yaşanan	kırılma	çoktan	
sallanma düzeyini aşmış durumda. Ortadoğu, 
Kafkasya ve Kuzey Afrika halkları, son 7-8 yıl-
da,	 Saddam,	Bin	Ali	 ve	Mübarek’in	 gitmeleri-
nin mesajını oldukça hızlı bir şekilde siyasi dile 
tercüme	 edeceklerdir.	 Irak	 üzerinden	 kırılan	
etnik ve mezhepçi fay hattı; değişim ve “dev-
rimler” üzerinden geç kalmış Arap milliyetçili-
ğini derinden tetiklemektedir. Bu hareketlenme 
toplamda Türkiye’nin öncülük ettiği “azami en-
tegrasyon ve bölgesel işbirliği” girişimlerinden 
ziyade daha lokal ve daha etnik başarı hikâyeleri 
arayışı içindedir. Türkiye bu yeni dalganın kar-
şısında hem bir istikrar ve güven adası hem de 
dalganın kendisini paranteze alacak bir güçlü 
bir aktör olarak görülmektedir. Bütün Ortado-
ğu ve Kuzey Afrika’yı saran siyasi hareketlenme 
karşısında, Türkiye ne Batı’nın sadece sarsıntıyı 
derinleştiren oryantalist makasına girebilir ne 
de bölgesel vizyonu etnik momentuma kurban 
edecek geç kalmış bir milliyetçiliğe ram olabi-
lir. Türkiye, özellikle son yıllarda dillendirdiği 
dış politika söylemini kuvveden fiile geçirecek 
adımlarla taçlandırmak durumundadır. Ortaya 
çıkan “yetim dalganın” son 8 yılda adalet çiz-
gisiyle imtihanlardan geçmiş Türkiye’den daha 
öncelikli bir sahibi olamaz. Türkiye’nin bu po-
tansiyelinin hayata geçirilmesinin diğer önemli 
ayağı ise ülke içinde siyasi normalleşmenin hi-
tama ermesinden geçmektedir. Özellikle mu-
halefet partilerinin ve bürokrasinin mezkûr 
potansiyele dair daha özgüvenle bakan bir dile 
ihtiyaçları	var.	Unutulmamalı	ki,	eğer	yaşanan	
değişim akamete uğramadan devam ederse 
önümüzdeki aylar ve yıllar bütün bölgemiz için 
yeni bir toplumsal sözleşme yazımı dönemi 
olarak geçecek. Türkiye bu süreçte kendisiyle 
beraber bölgesine katkı verme potansiyeline sa-
hip tek ülke konumunda. Bu kıymetli pozisyon 
heba edilmemeli.
Sabah, 19 Mart 2011

“ Türkiye, Irak işgali sırasında 
diğer bütün aktörlerden farklı bir 
tutum izleyerek hem işgale ortak ol-
madı hem de ortaya çıkan “yetim dal-
gaların” tahrip gücünü zayıflatacak 
müşfik adımları atan tek ülke olmayı 
başardı.
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Libya	 ile	 ilgili	 gündem	 hızla	 değişmekte.	 BM	
Güvenlik	 Konseyi’nin	 Libya’da	 uçuşa	 yasak	
bölge oluşturulmasını ve işgal dışında ‘gerekli 
tüm seçeneklere başvurulmasını’ öngören ka-
rar	tasarısının	onaylanmasının	ardından	Pazar	
günü başlaması planlanan operasyon için ha-
zırlıklar	sürerken	Libya	Dışişleri	Bakanı	Musa	
Kusa, ateşkes ilan ettiklerini ve her türlü askeri 
operasyonu durdurma kararı aldıklarını belirt-
ti.  Ancak başta Fransa olmak üzere tehdidin 
değişmediği kanaatinde olan operasyona des-
tek	 veren	ülkelerin	 tavrı	BM	kararların	uygu-
lanıp uygulanmadığını takip etme yönünde. Bu 
ise	her	 şeyin	an	be	 an	değiştiği	Libya	 ile	 ilgili	
operasyon seçeneklerinin rafa kalkmadığını 
göstermektedir.	Ateşkes	çağrısı	yapan	BM	kara-
rı öncelikle uçuş yasağını kapsamakla birlikte, 
tanınan yetki sadece uçuş yasağı ile sınırlı değil. 
Karar gerekli olması durumunda Kaddafi’nin 
kara birliklerine de saldırı düzenlenmesine 
onay veriyor. Ancak bu kararın hayata geçi-
rilmesi	 gerçekten	 Libya’ya	 düzen	 getirebile-
cek, sivil ölümlerin önüne geçebilecek mi? Bu 
noktada gerek daha önceki örnekler, gerekse 

Libya’nın	kendi	durumundan	kaynaklanan	zor-
luklar çok fazla umut vaat etmemekte.  
Uçuşa	yasak	bölge	uygulamasını	 etkin	kılmak	
ancak yasağı ihlal eden uçakların etkisiz hale 
getirilmesi ile mümkün olduğundan pasif bir 
eylem olmakla birlikte askeri bir müdahaledir. 
Yetki tanınan kuvvetler tarafından, uçuş yasa-
ğı getirilen ülkenin uçaksavar, füze, radar, pist 
gibi kara unsurları imha edileceği gibi, yasağa 
uymayan hava araçları da vurularak düşürülür-
ler. Böyle bir uygulamada istihbarat ve lojistik 
açıdan kara birliklerinin de desteğine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Özellikle radarlarla uçakların 
izlenmesi ve takibinin yapılması gerekmektedir. 
Karada konuşlu radarların olmaması durumda 
ise entegre radarları olan havadan erken uyarı 
ve	kontrol	(AWACS)	uçakları	kullanılmakta	ve	
avcı uçakları bunlardan gelen bilgiler doğrultu-
sunda harekete geçmektedirler.  

Libya’da hatırlanması gereken zorluklar 
Libya	böyle	bir	uygulama	açısından	pek	çok	de-
zavantaja sahiptir. Öncelikle bu uygulamanın 

SETA		YORUM

Uçuşa Yasak Bölge, Libya Için 
Çözüm mü? 
BM Güvenlik Konseyi’nin Libya’da uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve işgal dışında 
‘gerekli tüm seçeneklere başvurulmasını’ öngören karar tasarısı onaylandı. Bu 
kararın hayata geçirilmesi gerçekten Libya’ya düzen getirebilecek, sivil ölümlerin 
önüne geçebilecek mi?

SELIN M. BÖLME
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daha	önce	yapıldığı	Irak	ve	Bosna	örneklerine	
bakıldığında,	 Irak’ta	 ABD’nin	 önemli	 ölçüde	
destek aldığı istihbarat birimleri ve kara birliği 
vardı.	Bosna	 ise	Libya’dan	35	kat	daha	küçük-
tür ve yakın çevrede lojistik destek verecek pek 
çok üs söz konusudur. Bütün bu avantajlarına 
rağmen her iki ülke için de uçuşa yasak bölge 
uygulamasının ne kadar etkin olabildiği bugün 
için bile tartışmalı bir konudur. Çünkü açık bir 
bombardımana dönüşebilen bu uygulamada 
pek çok sivil hedef vurulabilmekte ve can ka-
yıpları yaşanabilmektedir. 

Libya	 örneğinde	 ise	 operasyonu	 yürütme-
si	 muhtemel	 İngiliz,	 Fransız	 ve	 Norveç	 hava	
birliklerinin sağlıklı istihbarat ve kara desteği 
alması	 mümkün	 gözükmemektedir.	 Ülkenin	
büyüklüğü göz önüne alındığında operasyonu 
etkin kılmak için ciddi miktarda avcı uçağına 
ihtiyaç duyulurken, aynı şekilde civardaki üs-
lerden lojistik destek ihtiyacı vardır. İlk aşa-
mada operasyonda yer almayacak ABD, uçak 
gemilerinin lojistik desteğini sunabilecekken, 
İtalya da üslerini kullanıma açacağını daha 
karar alınmadan açıklamıştır. Bunun yanı sıra 
müttefik Arap ülkelerinden de bu yönden des-
tek	gelmiştir.	Türkiye,	İspanya	ve	Malta	konum-
ları itibari ile üs sağlayabilecek önemli ülkeler 

olmakla birlikte, şu anda müdahil olmak iste-
memektedirler.	 Uygulamanın	 süresi	 ve	 şekli,	
Kaddafi kuvvetlerinin karşılık verme olasılığı 
hesaba katıldığında operasyona katılan ülke-
lerin doğrudan savaşın içine çekilme olasılığı 
vardır.	Bu	durumda	Irak	örneğinde	olduğu	gibi	
koalisyon güçleri sivilleri korumaktan ziyade, 
kendilerini düşürebilecek füzeleri vurmaya yo-
ğunlaşabileceklerdir. Ayrıca bu tip uygulama-
larda birliklerin uyacakları kuralları oturtmak 
ve bunu takip etmek güçlükler barındırdığın-
dan, ülkedeki siviller aleyhine pek çok ihlal 
doğmaktadır. Örnekler tek başına uçuşa yasak 
bölge uygulamasının sonuç elde etmekten uzak 
olduğunu göstermektedir. Kara müdahalesi ise 
Somali örneğinden de hatırlanacağı gibi bir iç 
çatışmayı daha da içinden çıkılmaz bir hale ge-
tirebilmektedir. Yukarıdaki sakıncaların yanı 
sıra	 AWACS	 uçaklarının	 radar	 sistemlerinin	
hata payı, pek çok imha noktasının yerleşim 
yerlerine yakınlığı, uçuşa kapatılması planla-
nan	 Libya’nın	 kuzeye	 doğru	 2/3’nünün	 nere-
deyse Avrupa kıtasının yarısı kadar olması ve 
Kaddafi’nin açıkça bu saldırılara cevap verece-
ğini	söylemiş	olması,	Libya	örneğinde	güçlük-
leri gözler önüne sermektedir. Kaddafi’nin güç-
lü bir hava gücünün olmadığı, hava savunma 
sisteminin ise yetersiz olduğu bilinmektedir. 
Nitekim	 bu	 durum	 şimdilik	 Kaddafi’nin	 geri	
adım atmasını sağlamıştır. Bununla birlikte her 
an tavrını değiştirebilecek Kaddafi’nin asıl da-
yanağı olan kara gücünü böyle bir müdahaleye 
misilleme için daha acımasızca kullanması veya 
doğrudan kimyasal silahlara başvurma olasılığı 
akılda tutulmalıdır. Bütün bu dezavantajları en 
aza	indirmenin	yolu,	Libya’ya	yapılacak	bir	mü-
dahalenin sorunların çözümü olamayacağının 
akılda tutulması ve bunun işgale dönüşmemesi 
yönünde başından itibaren kararlı bir tutum 
alınmasıdır.	 Bu	 nedenle	 Libya’nın	 ateşkes	 ka-
rarına rağmen Fransa’nın operasyon söylemini 
korumasına temkinli yaklaşmak gerekir. Aksi 
takdirde	 Libya	 Irak	 gibi	 bitmek	 bilmeyen	 bir	
müdahalenin merkezi haline gelebilir. Her ne 
kadar amaç sivil ölümlerin önüne geçmekse de 
bunu tek başına askeri bir müdahaleden bekle-
mek	gerçekçi	değildir.	Kaddafi	üzerinde	BM’ye	
üye bütün ülkeler her türlü yaptırım kararını 
uygulayarak ağır bir baskı oluşturmadıkça bir 
sonuç elde edilmesi güç gözükmektedir. Bu etki 
şimdilik sağlanmış gözükmektedir.
Sabah, 19 Mart 2011

“ Libya’nın ateşkes kararına rağ-
men Fransa’nın operasyon söylemini 
korumasına temkinli yaklaşmak ge-
rekiyor. Aksi takdirde Libya, Irak gibi 
bitmek bilmeyen bir müdahalenin 
merkezi haline gelebilir.
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Tunus,	Mısır	derken	Ortadoğu’da	yaşanan	de-
mokratikleşme akımında Türkiye’nin en ciddi 
sınavı	Libya	oldu.	Neredeyse	üç	haftadır,	Tür-
kiye	gündemini	meşgul	eden	Libya	sorununda,	
Ankara, teknik konularda önemli bir başarı 
sağlasa da, aldığı tavrın kamuoyuna yansıma-
sı aşamasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu so-
runların	en	temel	nedeni	ise	Libya	konusunda	
liberal müdahaleciliğin kurduğu hegemonik 
dilin	 aşılamamış	 olmasıdır.	 Libya	 konusunda	
Türkiye’nin yaşadığı temel sorunlar, dış mü-
dahaleye karşı koyduğu kategorik tavırdan, iç 
savaş riskine karşı aldığı nispeten muhafazakâr 
duruştan ve uluslararası hukuka uygun meşru 
tavır alma isteğinden kaynaklanmıştır. Bu sü-
reçte, Türkiye sert güç konusunda eksiklik his-
setmiş ancak aynı zamanda Fransa gibi bir ülke 
ile aynı klasmanda yer aldığını ispatlamıştır.  

Dış müdahaleye karşı tavır
Türkiye’nin	 Libya	 konusunda	 yaşadığı	 en	
önemli problem, ilke olarak dış müdahaleye 
karşı tavrından kaynaklandı. Bu tavrının ge-
rekçesini çok iyi anlatamayan Türkiye önemli 

sıkıntılar yaşadı. Türkiye tarihsel olarak bağları 
olan,	nüfusu	Müslüman	bu	ülkelerde	NATO	ya	
da başka bir dolayımla yabancı ülkelerin asker 
bulundurmasına karşı çıkıyor, bu tür gelişme-
leri mümkün olduğunca engellemeye çalışıyor. 
Ancak ilişki ve kurum eksikliği neticesinde 
halen bu konuda yardım alınabilecek, askeri 
müdahale eksikliğini doldurabilecek bir yapı-
lanma	da	bulunmuyor.	Nüfusu	Müslüman	olan	
bölgelerde yabancı askerine genel tavır olarak 
da kodlanabilecek bu ilkenin üstlenmesi ve li-
beral bir dil içinde bunun anlatılma imkânı da 
nispeten riskli bir dil olarak ortaya çıkıyor. AK 
Parti	de	bu	riski	bu	süreçte	net	bir	şekilde	gör-
müş oldu.

İç savaş riski 
Türkiye’nin	 Libya	 konusundaki	 ikinci	 önem-
li problemi iç savaş riskine karşı daha 
muhafazakâr bir dil geliştirmek istemesiydi. 
Her ne kadar Batı koalisyonu askeri müdaha-
le ile Kaddafi’yi indirip yerine demokratik bir 
Libya	kurabileceği	umudunu	taşısa	da,	Türkiye	
bu tür gelişmelerin daha evrimci bir yolla ve 

SETA		YORUM

Türkiye’nin Libya Sınavı 
Türkiye, son krizde Fransa, İtalya gibi devletlerle aynı düzeyde olduğunu uluslararası 
topluma benimsetmiş; ancak, Arap dünyasındaki devrimlerle ilgili kendini net 
anlatamamıştır.

NUH YILMAZ
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tedricen yapılmasını	 istiyor.	 Üstelik	 de	 bunu	
sadece	Libya’da	değil	Suriye’den	Yemen’e	kadar	
bütün	 ülkelerde	 savunuyor.	 Libya’daki	 aşiret	
yapısının ülkenin ana siyasetini oluşturduğu-
nu düşünen Türkiye, Kaddafi’nin gücünün de 
içinden geldiği aşiretle ilişkili olduğunu kabul 
ediyor. Askeri müdahale sonucu Kaddafi’nin 
öldürülememesi durumunda ülkede ucu iç 
savaşa, katliama ve hatta kan davasına dönü-
şebilecek riskler olduğunu savunan Türkiye, 
bu nedenle de bu ihtimal konusunda oldukça 
çekingen davranıyor. Ancak aşireti geçerli bir 
siyasi kategori olarak algılayamayan liberal dil 
için bu gerekçe çok da anlamlı görünmedi. Tüm 
bu	nedenlerden	dolayı	Türkiye,	Libya’da	süreci-
nin doğal yollardan ilerlemesini, yönetimin de 
doğal gelişimi içerisinde değişmesini istiyordu. 
Başbakan Erdoğan’ın Seyfülislam Kaddafi’ye 
demokratikleşme konusunda yaptığı çağrılar 
da Türkiye’nin konumunu ve kaygısını net ola-
rak anlatıyor. 

Uluslararası hukuk 
Dünya tarihinde uluslararası hukukun asıl sa-
hiplenici ve taşıyıcısı hep orta büyüklükteki 
güçler olmuştur. Türkiye, uluslararası hukukun 
temsilcisi	ve	 takipçisi	olarak	Libya	konusunda	
alınacak herhangi bir kuralın net bir hukuki 
meşruiyeti	 olması	 gerektiğini	 savunuyor.	 BM	
Güvenlik Konseyi’nin aldığı 1973 sayılı kara-
rının	Libya’ya	yapılan	saldırıyı	meşrulaştırma-
dığı kanaatinde olan Türkiye, bu kararın son 
derece gevşek bir şekilde yorumlandığını dü-
şünüyor. 1973 sayılı karara göre normal şart-
larda	BM	Genel	Sekreteri	Ban	Ki	Mun’un	açık	
bir çağrıda bulunarak üye ülkelerden oluşacak 
bir koalisyona görevi tevdi etmesi gerekiyordu. 
Oysa	böyle	bir	çağrı	yapılmadan	Fransa	Cum-
hurbaşkanı	 Nicolas	 Sarkozy’nin	 çağrısı	 ile	 bir	

araya gelen birkaç ülke, durumdan vazife çı-
kararak de facto bir askeri müdahaleye giriş-
tiler.	Uluslararası	hukuka	riayet	anlamında	bu	
toplantının yetersizliğini, müdahalenin korsan 
olduğunu savunan Türkiye, hukuki çerçevenin 
acilen meşru bir zemine taşınması talebinde 
bulundu.	Bunu	sağlamak	için	NATO’nun	hare-
kete geçirilmesini isteyen Türkiye, bu nedenle 
de	NATO’nun	operasyon	yapması	konusunda-
ki çekincelerini bir kenara bırakarak, bu korsan 
müdahaleye son vermeyi tercih etti. Askeri mü-
dahalenin faturasını Sarkozy’ye kesen Türkiye, 
bu süreçte Fransa’nın dışarıda bırakılması için 
aktif olarak çalıştı ve kısmen de bunu başardı. 
Ancak tüm bu süreç de göstermiştir ki ulusla-
rarası meşruiyet sorunu büyük oranda Türkiye 
gibi orta ölçekli ülkelerin kaygısıdır. 

Türkiye-Fransa klasmanı 
Türkiye bu süreçte özellikle ilk birkaç günde 
önemli	 sıkıntılar	 yaşadı.	 Libya	 lideri	 Kadda-
fi ile muhalefet arasında anlamlı bir köprü 
olmak üzere başlattığı çalışmasında mesafe 
kat etmişken bir anda karşısında savaşı bulan 
Türkiye, henüz bu şaşkınlığı atamadan, liberal 
müdahaleciliğin iç ve dış versiyonlarının psi-
kolojik baskısıyla, bir anda kendisini neredey-
se Kaddafi’nin savunucusu durumunda buldu. 
Bu haksız suçlamadan kurtulması birkaç günü 
bulan Türkiye’nin süreçteki en önemli avantajı 
ise Fransa ile yaptığı mücadele olmuştur. Süreç 
sonunda Fransa’yı adeta saf dışı ederek, istekle-
rini	NATO	üzerinden	 kabul	 ettirebilen	 ve	 sü-
recin komutasında da söz sahibi olan Türkiye, 
Fransa ayarında bir ülke olduğunu kabul ettir-
miştir. Bu krizle birlikte Türkiye bundan son-
ra kendisini Fransa, İtalya gibi güçlü Avrupa 
devletleri ile aynı seviyede görmekle kalmayıp, 
bunu uluslararası topluma da kabul ettirmiştir. 
Olumsuz açıdan ise Türkiye, Arap dünyasında-
ki devrimler konusunda kendisini net olarak 
anlatamamıştır. Son olarak yumuşak güç konu-
sunda mesafe kat eden Türkiye’nin özellikle sert 
güç olarak bilinen askeri harekât, mühimmat 
ve müdahale konularındaki eksikliğinin orta-
ya çıkmış olmasıdır. Toplam gücünün ötesinde 
etkiye sahip olan Türkiye, bu gücü istikrarlı ve 
sürdürülebilir kılmak için sert gücünü de hızla 
geliştirmek zorunda olduğunu ve bu konudaki 
kısıtlarını bu krizle birlikte net bir şekilde an-
lamıştır.
Sabah, 26 Mart 2011
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Tunus	ve	Mısır’da	başarıya	ulaşan	halk	ayaklan-
maları	 Libya’da	 aynı	 sonuca	 ulaşmadı.	 Bunda	
Kaddafi iktidarının kendi meşruiyetini sağla-
dığı ittifakların, özel silahlı güçlerinin ve aşi-
retlerin büyük etkisi var. Kaddafi’nin halkına 
karşı başlattığı operasyonların onarılması güç 
zaiyatların ortadan kaldırılması için uluslarara-
sı	güçler	Libya’ya	müdahale	etti.
Müdahale	 konusunda	 Fransa’nın	 “oldu-
bitti”sinin yarattığı rahatsızlık operasyonun 
NATO	tarafından	üstlenilmesi	ile	kısmen	azal-
dı. Ancak Fransa’nın bu oldu-bittisi, Türkiye’nin 
başrolünü oynayacağı olası bir barış sürecini 
rafa kaldırırken bölge için de tehlikeli bir süreci 
başlatmış	oldu.	Çünkü	Libya’ya	yönelik	operas-
yonun uzun sürmesi ülkenin bölünmesi dahil 
daha ağır bir tabloyu karşımıza çıkarabilir.
Peki	bu	yaşananlar	ne	anlama	geliyor?
Bu hafta Söyleşi-Yorum’da bölgeyi yakından 
tanıyan ve bu süreçte bölge ülkelerine ziyaret-
lerde	bulunan	SETA	Vakfı	Genel	Koordinatörü	
Taha Özhan ile bölgede yaşanan somut geliş-
melerden çok yaşananların arka planını anla-
maya ve değerlendirmeye çalıştık.

Özhan bir dönemin sona erdiğini ifade ederek; 
bu sürecin sonunda yeni bir küresel düzen ku-
rulması gerektiğini ifade etti.
Özhan, Tunus’ta başlayan sürecin Suriye ve 
Yemen’de devam edeceğini, asıl patlamanın ise 
Cezayir’de	olabileceğini	söyledi.

Ortadoğu’daki gelişmeler Suriye’ye sıçradı. 
Neler oluyor? 
Şu	tespitle	başlayalım.	Tunus’la	başlayıp	Mısır’la	
devam	 eden	 olaylar	 bir	 ‘öfke	 patlaması’dır.	 Ve	
bu	patlamanın	3	temel	sloganı	vardı.	Neydi	on-
lar; birisi ‘hubz’ yani ekmek, ikincisi ‘hürriye’ 
yani özgürlük, üçüncüsü de ‘kerame’ yani hay-
siyet ve onur.
 
Fransız Devrimi’ndeki ‘özgürlük, eşitlik, kar-
deşlik’ gibi 3 temel slogan...
Öyle. Bu halkların ekmeği yok, bu insanların 
özgürlüğü yok ve İsrail meselesinden dolayı da 
haysiyetleri ciddi manada zedelenmiş. Aslında 
bu patlama yıllar önce de olabilirdi ama benim 
‘Camp	David’ dediğim düzen bunu erteledi.

SETA		YORUM

‘Camp Davıd’ Düzeni’nin Sonu 
Geldi 
SETA Vakfı Genel Koordinatörü Taha Özhan, Ortadoğu’da yaşanan olayların bir düze-
ni sona erdirdiğini söyledi. Özhan; “Camp David Düzeni sona eriyor. Bu Irak işgali ile 
başlamıştı şimdi hızlanarak devam ediyor” dedi.

TAHA ÖZHAN
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 Nedir ‘Camp David’ düzeni?
İsrail’e sınırsız ruhsat, diğer tüm devletlere de 
kukla yönetimler aracılığıyla çok dar bir alan-
da, halkları diktatörce yönetmelerini sağlayan 
düzen. Bir tür danışıklı dövüş. Bugün çatırda-
yan yönetimler yıllarca İsrail’i mazeret göstere-
rek iktidarlarlarını ayakta tuttular. İsrail de bu 
düzenden elde ettiği güçle bölgede istediğini 
yaptı. İşte şimdi yaşanan olaylar, bu düzenin 
sonuna geldiğimiz gösteriyor.
 
Tunus’la mı başladı bu bu düzenin değişimi?
Hayır.	 Bu	 düzenin	 ilk	 çatırdaması	 Irak	 işga-
li ile oldu. İkinci kırılma ise Davos’ta Tayyib 
Erdoğan’ın	 çıkışıyla	 oldu.	 Irak,	 demografik	
yapısı, ekonomisi, sosyolojisi, siyasi yapısı 
ile bütün Ortadoğu’nun bir mikrokozmosu. 
Ortadoğu’da	ne	varsa	Irak’ta	o	var.	Siyasi	olarak	
mikrokozmosu.	 Baasçı	 bir	 iktidar	 (Saddam)	
örneği birçok ülkede var. Baskı, yolsuzluklar, 
katliamlar vs. Etnik ve mezhep olarak çeşitli-
lik	 yönünden	 Irak,	 Ortadoğu	 ile	 aynı.	 Kısaca	
Ortadoğu	hikayesini	 Irak	üzerinden	anlatmak	
mümkün. Böyle mikrokozmosu olan bir ülkeye 
ABD’nin yaptığı kaba müdahale ile başladı bu 
düzenin bozulması.
 
YETİM DALGALARI SAHİLE ULAŞTI
Ve	benim	‘yetim	dalgaları’	dediğim	süreç	işledi.	
İşgal bir depremse bugün yaşananlar depremle 
oluşan	tsunaminin	yarattığı	dalgalar.	Irak	işgali	
bölgede birken öfkeyi daha da arttırdı. Açsınız, 
özgür değilsiniz ve haysiyetiniz zedelenmiş. 
Burnunuzun dibinde bir işgal var ama siz bir 
şey yapamıyorsunuz. İşte Tunus’taki patlama 
bu	öfkenin	bir	sonucudur.	Irak	depreminin	ye-
tim dalgasının kıyıya vurması idi. Bugün bölge-
de yaşananlar da Türkiye’nin bu kadar öne çık-
ması	da	Irak	işgalinden	sonraki	oynadığı	yapıcı	
rolüdür. Bu yapıcı rol Erdoğan faktörüyle bir-
leşince	ilk	kez	Camp	David	düzeni	dışında	bir	
ihtimal ortaya çıktı. Davos Düzeni önce halklar 
nezdinde sonra da cüzi de olsa yönetimler nez-
dinde karşılık bulmaya başladı.
 
Türkiye’nin Ortadoğu politikasının izlediği 
çizgi ne? 
Adalet.	Bugün	Libya	için	de	Türkiye	için	temel	
referans	budur.	Bugün	Libya’da	fiili	bir	durum	
var ve diyebilirsiniz ki operasyon başlamış, 
Kaddafi gidici. Böylesi bir durumda hangi ada-
letten bahsediyorsun? Önce Kaddafi’nin gitme-

si lazım, sonra bakarız gibi yorumlar bence naif 
yaklaşımlar.
Evet Kaddafi’nin gitmesi gerektiği muhakkak 
ama sırf Kaddafi gidecek diye biz bu adalet çiz-
gisini	terk	edemeyiz.	Libya’ya	yapılan	bu	müda-
halenin	Libya	 için	de	 sonuçlar	vereceği	doğru	
ama bir taraftan da Ortadoğu’da ilk kez kendi 
imkânlarıyla başarıya ulaşmış olan yerli, milli, 
organik hareketlerin mücadeleleri için de ciddi 
bir tehlike. Bu yüzden Yemen’dekiler dışarıdan 
destek	istemiyor.	İhvan	eğer	Mısır’da	meşru	bir	
hareketse, bir dış mihrakla yoğun bir ilişkiye 
girmemiş olmasındandır; hatta dışarıdan seçim 
gözlemcilerini bile kabul etmeyecek kadar ba-
ğımsız durmasındadır. Dışardan her türlü des-
tek bu süreci zora sokardı.
 
Libya’ya gelelim. Bugüne kadar ne oldu ve şu 
anda Türkiye’nin pozisyonu ne?
Libya’da	 ne	 oldu?	 42	 yıllık	 Kaddafi	 iktidarına	
karşı	 gösteriler	 başladı.	 Ancak	 Libya	 Tunus	
ve	Mısır’dan	 bir	 çok	 açıdan	 farklı	 olduğu	 için	
başlayan	 hareket	 hemen	 sonuca	 ulaşmadı.	 Ve	
Kaddafi’nin özel güçleri isyanı bastırmak için 
harekete geçti. Herkes sivil katliamdan korktu 
ve bunu durdurmak için uluslarararası toplum 
harekete geçti.
 
FRANSA TÜRKİYE’NİN İÇİNDE OLDUĞU 
ÇÖZÜMÜ SABOTE ETTİ
Ancak şu da önemli; evet Kaddafi gitmeli ama 
“nasıl gitmeli” sorusu bu noktada önem kaza-
nıyor. Başlayan süreç Fransa’nın açık bir provo-
kasyonudur. İşte sorun buradadır. Eğer Kaddafi 
Fransa’nın provokosyonu ile gidecekse ortaya 
çıkacak felaket kalmasından daha ağır olabilir. 
Çünkü başlayan operasyonun siyasi ve askeri 
sınırları belli değil. Açık bir başı bozukluk söz 
konusu. Operasyona katılanların hedefi, uçuşa 
yasak bölge sınırı, rejim değişikliği, Kaddafi’nin 
hedefte olup olmaması gibi hedefleri birbirin-
den çok farklı tanımlıyorlar. Hedef nedir, kim-
dir, neresini kim bombalıyor belli değil. İşte bu 
kafa karışıklığının maliyeti daha ağır olabilir. 
Bu yüzden bu süreçte öncelikle hedefin netleş-
mesi ve bu operasyonu Fransa’nın denetimin-
den kurtarmak lazımdı.
 
Fransa neden aceleci davrandı?
Bu çok önemli. Çünkü, Fransa’nın operasyonu 
başlatma zamanı; Kaddafi’nin ilk kez; “Ateşkes 
ilan ediyorum ve bu ateşkesi de Türkiye gelsin 
denetlesin” çağrısı yaptığı zaman oldu. Yani 



145

l i b y a ’ y a  m ü d a h a l e

Kaddafi açıkça çatışmayı son erdirecek bir 
projenin ilk adımını atmak üzereyken, Fransa 
buna fırsat vermedi. Eğer bu ateşkes sağlan-
mış olsa idi daha farklı bir süreç izlenebilir ve 
Libya’da	 savaşsız	 bir	 çözüm	ortaya	 çıkabilirdi.	
Çünkü Kaddafi’nin ikna etmesi gereken halk 
yok, bazı aşiretler var. Geçmişte de bunu yaşa-
dı. Belli sayıda aşiret liderini ikna ile kitlelere de 
yol haritası gösterdiğinde aslında kendisine bir 
çıkış yolu bulabilirdi. Bence Türkiye’ye yaptığı 
teklif de buna benzer merhalenin ilk aşama-
sıydı. Ama bu çözüm projesi masadayken şans 
verilmedi. İşte Fransa bu planı bozdu. Bu yüz-
den şimdi bütün ülkeler Fransa’yı eleştiriyor. 
Almanya bu operasyona katılmayacağını söy-
ledi. Obama baskı altında. Fransa, Türkiye’nin 
Libya’da	arabulucu	olmasını	engelledi,	provoke	
etti. Bu yaşananların yan etkisi olarak da bizim 
AB üyelik sürecinde, 
Fransa ile ilişkileri-
mizde sertleşme ola-
bilir.Ama sonuçta ne 
oldu? Gelinen nokta-
da	Libya	operasyonu-
nun ana aktörlerinin 
ABD, Türkiye, İngil-
tere ve Fransa olduğu 
ortaya çıkmış oldu. Bu 
Fransa açısından daha 
ilk adımda başarısızlık 
demektir. Fransa için 
aslında sürpriz bir du-
rum yok. Son 4-5 yıllık 
Fransız dış politikası 
zaten yüz ağartacak hi-
kayeler veya adımlarla 
dolu değil.
 
Neler var bu hikayede?
Fransa Kuzey Afrika 
jeopolitiğinde en son 
50’ler ve 90’larda çok 
kanlı şekilde yer almış, 
özellikle	 Cezayir	 üzerin-
den yüzbinlerce insanın 
ölmesine yol açan bir em-
peryal güç. Tunus’da da 
aynı	ama	özellikle	Cezayir.	
Çünkü	 Cezayir	 Kurtuluş	
Savaşı’nı Fransa’ya karşı 
verdi ve yüzbinlerce in-
san öldü. Yine 20 yıl önce 

Kuzey Afrika’da demokratik biçimde iktidarı 
ele alabilecek bütün muhalefetin bizatihi as-
keri darbelerle bastırılmasında en önemli rolü 
oynayan Fransa’ydı. 3 ay önce Tunus’ta olaylar 
başladığında Suudi Arabistan’dan daha önce 
Tunus lideri Bin Ali’ye destek açıklaması yapan 
Fransa’ydı. Fransa tarihteki karanlık rolünü bir 
kez	daha	hatırlattı.	Ve	eğer	operasyonun	hedef-
leri ve sınırları konusunda bir ortaklık sağlana-
mazsa	Kaddafi	sonrası	Libya	bataklığı	ile	karşı-
laşabiliriz yeniden.
 
OPERASYON UZARSA BÖLÜNME OLABİLİR
İkinci Irak mı olur Libya?
Belki bunu söylemek için erken ama hiç ihtimal 
dışı değil. Bu operasyon muğlak yapısı nede-
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niyle çok sorunlu devam edebilir, ikincisi hedef 
belli	olmadığı	için	çok	uzayabilir.	Uzadıkça	da	
içerideki aşiret dengeleri garip bir hal alabilir, 
bu dengelerde çapraz değişimler olursa sahada 
kimse olmadığı için bu yönetilemez hal alabi-
lir. Şu an için elimizdeki tek belirgin durum, 
en azından operasyonun bir komuta merkezi-
ne	 bağlanmış	 olması.	 Bu	 anlamda	NATO’nun	
varlığı Fransa’nın provokasyonuna tercih edil-
miştir. Türkiye de bu süreçte geçen ay sonunda 
gösterdiği ilkesel tavırı korumak adına süreçte 
yaşanan gelişmelere göre pozisyonunu adapte 
etmiştir. Fransız müdahalesiyle ortaya çıkacak 
maliyet	yerine	NATO	içerisindeki	ağrılığını	ko-
yarak sürecin yönetiminde rol almıştır. 
 
Peki bölünme senaryosu gerçekçi mi?
Kesinlikle gerçekçi. Bu süreç uzarsa fiili bölün-
me iyice hayata geçer. Aşiret yapısından dolayı 
çok rahat mevzi savaşları verilebilecek bir yer 
Libya.	Tam	da	bu	özelliğinden	dolayı	blok	ha-
linde bölünmeler daha kolay olabilir.
 
Bunun sonuçları ne olur?
Bütün Kuzey Afrika jeopolitiği alt üst olur. Bü-
tün Ortadoğu’daki düzen de bundan etkilenir. 
Bakın hemen yanıbaşlarındaki Sudan’ın bölün-
mesinin	ardından	Libya	da	bölünürse	ortaya	şu	
çıkar: Yeni değişim dalgası bölünme maliyetine 
özgürlük vaat ediyor. Böylesi bir vaadin sonuç-
ları acı olur muhakkak.
 
FRANSA, ABD’Yİ TAKLİT EDİYOR
Fransa’nın hedefi ne, bu kadar önde olmaktan?
Fransa,	Irak’ta	ABD’nin	yaptığını	Libya’da	yap-
mak istiyor. Yani vazgeçilmez olmak istiyor. 
ABD	 Irak’ta	 şunu	 yaptı;	 Ortadoğu’daki	 bütün	
denklemin ortasına geldi oturdu. Bu yerleş-
me benim ‘Amerikan vazgeçilmezliği’ dediğim 
olayı	ortaya	çıkardı.	Bakın	ABD	bugün	Irak’ta	
nasıl vazgeçilmezse, bunu farkeden Fransa da 
kendine	Libya’da	aynı	rolü	biçmek	istiyor.
ABD Ortadoğu’da ne yapıyorsa, Fransa da siya-
sal olarak cüce, ekonomik olarak orta bir güce 
dönüşen AB içinde başımı çıkarayım; eski 
mahallem, arka bahçem olan Kuzey Afrika’da 
buna benzer bir vazgeçilmezlik yaratayım is-
tiyor.	 Libya’da	 da	 ağırlıklı	 olarak	 ekonomik,	
politik çıkarlar üzerinden böyle bir denklem 

kurabilir miyim hesabı yaptı. Fransızların 
geliştirdiği 12 milyarlık dolarlık uçak sistemi 
anlaşmasını Kaddafi son anda iptal etmişti. 
Sarkozy bundan çok mağdur oldu, bunun da 
oluşturduğu sıkıntı var.
 
Türkiye’nin pozisyonu ne?
Türkiye’nin pozisyonu net. Kurşun sıkmam 
diyor, askeri operasyonun parçası olmam di-
yor.	Ama	operasyonu	NATO	yürütse	bile	biraz	
önce bahsettiğim siyasi ve askeri hedefin net-
leşmesi gerekiyor. Bu Türkiye’nin Afganistan’da, 
Lübnan’da	 ya	 da	 Balkanlar’daki	 tavrının	 bir	
benzeri. Askeri operasyonların parçası olmam; 
ama ortaya çıkabilecek insani maliyetin büyü-
memesi için her türlü görevi yaparım. Türkiye 
ne	Afganistan	ne	 Irak	 işgalinin	ne	de	Libya’ya	
müdahalenin usul ve uslubunu onaylamıyor. 
Dolayısı ile de kapıların tamamen kapanmadı-
ğı durumlarda ateş eden aktörler içerisinde yer 
almıyor.
 
YENİ BİR KÜRESEL DÜZEN KURMANIN 
ZAMANI GELDİ
Libya’ya operasyon şunu gündeme getirdi. 
Neden İsrail Gazze’ye bomba yağdırırken mü-
dahale yok da, Kaddafi bunu yapınca operas-
yon gündeme geliyor...
Burada bir kez daha ‘adalet’ kavramı gündeme 
geliyor. Küresel dengesizliğin kendisi adalet çiz-
gisine gelmediği sürece bu tür çifte standartları 
daha	çok	göreceğiz.	Neoliberal	müdahaleciliğin	
bu dikotomiyi anlaması imkansız!
 
Nasıl olacak o?
Küresel düzen tartışması yeniden masaya otur-
madan herhalde yapabileceğimiz çok fazla şey 
yok.	Ortadoğu’da	bu	başladı.	Camp	David	dü-
zeni kimseye barış istikrar getirmedi, değişmesi 
şart. Aynı şekilde dünya savaşı sonrası kurulan 
uluslararası kurumların da yeniden yapılanma-
sı şart. Çünkü dünya büyük dönüşümler geçi-
rirken 1950’lerde kurulan yapıların, kurulların 
bu dünyayı yönetme şansı yok.
 
Nasıl bir düzen?
Bölgesel bir platformsa, bölge halkları içinde 
olacak ve eşit söz sahibi olacak. Halkların için-
de olduğu ekmek, özgürlük ve haysiyetlerini 
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koruyabilecekleri bir düzen. İşte Türkiye bu 
noktada önemli bir örnek.

Nasıl?
Benim	 ‘post-Davos’	 dediğim	 süreç.	 Ne	 oldu	
Davos’ta? Şu oldu; ben ekonomisini iyileştiren, 
demokrasisini ilerleten ama haysiyetine sonuna 
kadar sahip çıkan bir ülke olarak senin şu an-
daki pozisyonunu reddediyorum dedi İsrail’e. 
Ortadoğu halkları da bunu gördü. Bu açıdan 
Türkiye Ortadoğu’daki değişimin ateşleyicisi 
olduysa bunda Davos’un payı büyük.
Ama hemen şunu da ifade edeyim. Şu anda 
dünyada küresel dengesizliklerin yarattığı bir 
denge	var.	Ve	bu	dengenin	bozulması	çok	fazla	
istenmiyor. Çünkü maliyeti var. Ama bu da sür-
dürülebilir	değil.	Uluslararası	bütün	kurumlar	
tıkanmış	 durumda.	 BM’deki	 veto	 sistemi	 yü-
rütülebilir sistem değil ama elde başka bir şey 
olmadığı için herkes buna mahkûm. Bölgesel 
birliktelikler de. Bir taraftan da yükselen güçler 
var, ekonomik politik olarak bu yükselme de-
vam ettiği sürece aynı şekilde bu siyasi talepler 
de güçlenerek gelecek. Eğer bu sisteme ana yön 
veren ABD siyasi olarak karar verip yeni yük-
selen güçleri de buna katıp yeni bir çatı için 
adımlar atarsa bu işte iyileşmeler görürüz. Bu-
nun ilk adımını da gördük G-20 meselesinde. 
G-7, G-20 oldu. Dünyada yaşanan bu değişimi 
ve tıkanmayı gören bir tek ABD var.
 
Obama bir şansı mı?
Bir şans ama. Bunu ne kadar kulla-nabileceğini 
göreceğiz.	Libya	meselesi	bir	 imtihandı.	Bura-
da bir neo-con paranteze düşmemekle, liberal 
naiflik arasında bir yere sıkıştı ve Fransa pro-
vokasyonuna alan açmış oldu. Bush dönemi 
neocon işgal dalgasından Obama dönemi ne-
oliberal müdahalecilik düzeyine geçmiş bulu-
nuyoruz.	 Neocon	 damar	 ideolojik	 fanatizme	
yaslanıyordu; neoliberal damar ise amorf öz-
gürlükçülük damarına yaslanıyor. Sonuçta her 
ikisi de ya savaş üretiyor ya da Gazze’de olduğu 
gibi savaş seyrediyor.
 
Libya’ya yapılan bu operasyonun, bölgede 
başlayan hareketleri olumsuz etkileyebileceği-
ni söylediniz. Neden?
Olumsuz anlamda etkileme potansiyeli var. Bir 
işin içine bir dış mihrak hem de bu şekilde pro-

vokatif biçimde girdiği andan itibaren iki şey 
olacak: Bir, ülke içindeki mağduriyetlerinden 
dolayı harekete geçecekler ben meşru muyum 
diye kendilerine soracaklar; ikincisi, normalde 
bu hareketlere karşı şiddet kullanmayı aklın-
dan geçiren iktidarlar böylesi bir dış mihrak 
operasyonunu hesaba katıp, uygulayacakları 
şiddeti arttırabilirler. Daha fazla kan akmasını 
göz alamayan aktörler de değişimi durdururlar. 
Muhalefet	değişim	taleplerini	geciktirir,	iktidar	
da vereceği şeylerin büyük kısmını erteler. Ya 
da vazgeçer.
 
Libya’daki süreç sanırım bölge için belirleyici 
olacak...
Kesinlikle. Bu kadar sıcak çatışmaların yaşan-
dığı yerden bu devam ettiği sürece bu değişim 
tartışmalı	bir	mesele	olacak.	Ama	Libya	sakin-
leşse bile patlamaya hazır yerler de var. Yemen 
patlamış	durumda	ama	asıl	Cezayir	patlamadı	
halen.	Cezayir	bugün	Libya’nın	yaşadığı	şeyleri	
son 50 yılda 2 kere yaşadı ve yüzbinlerce insan 
öldü. Bunun oradaki hafızada oluşturduğu bi-
rikim ve enerji çok daha sert. Oradaki sürecin 
nereye gideceğini bilmiyoruz.
 
İSRAİL ORTADOĞULU OLMAK ZORUNDA
İsrail nasıl etkilenecek bütün bu gelişmelerden?
İsrail	 biraz	 Mübarek’e	 benziyor.	 İsrail’in	 bir	
gücü olduğundan değil bir gücün İsrail’i oldu-
ğundan düşünenlerdenim. Ama son tahlilde İs-
rail bölgesel düzenin yapıcı bir aktörü olmadığı 
için buralarda tayin edici bir rol oynayamaz. 
Fiziken burada, zihnen başka başkentlerde ya-
şadığı sürece bu coğrafyadaki gelişmelerin doğ-
rudan muhatabı olamaz. En fazla provokatör 
olur, negatif aktör olur. Bu da İsrail’in sıkışması 
demek. İsrail’i bu süreç biraz daha buraya ait 
olmaya itecek. Karar kendilerinin. İsrail zihnen 
de Ortadoğulu olmaya karar verirse buranın bir 
aktörü olabilir. Ama bir dış mihrak olmaya ka-
rar verirse ödeyeceği maliyet de artacak.
 
Ne demek zihnen Ortadoğulu olmak?
Bu coğrafyada yaşamaya devam etmek istiyor-
sanız, bu coğrafyaya ait olmanız gerekiyor. Fizi-
ken burada zihnen başka yerde olmaya devam 
edemezsiniz
Röportaj: Murat Aksoy, Yenişafak, 28.03.2011
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Libya’s Uprising: What is Next? 28 ŞUBAT 20
11

SETA PUBLIC LECTURE 
by Naser Elmanea, SRPR

SETA olarak 28.02.2011 tarihinde düzenlemiş olduğumuz “Libya’s Uprising: What is Next?” 
başlıklı panele Libya’dan Naser Elmanea konuk olmuştur.
 
Kısaca Libya tarihinden başlayarak ülkenin bugünlere nasıl geldiğini anlatan Elmanea, Kaddafi 
yönetiminin ülkedeki problemlerin kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Güçlü bir ordusu bulunma-
yan Libya’da Kaddafi’nin zaman içinde kendisine bir özel ordu kurduğunu ifade eden Elmanea, 
Kaddafi’nin çocuklarının da ülkedeki en önemli güç sahibi otoriteler olduğuna dikkat çekti. Lib-
ya ekonomisinin petrole dayandığını ve buradan elde edilen gelirin yine Kaddafi çevresindeki 
yakın halka içinde paylaşıldığını anlatan Elmanea’ya göre Kaddafi gitmeden ve halkın yönetime 
katılabileceği demokratik bir süreç başlamadan Libya’daki ayaklanmaların sonu gelmeyecek.

1996’da Trablus’taki bir hapishanede 
acımasızca öldürülen 1200 mahkûmun ailel-
erinin oluşturduğu muhalif gücün, Libya’daki 
son ayaklanmalarda insanları harekete 
geçiren önemli bir rol oynadıklarını an-
latan Elmanea, ülkenin birçok yerinde ordu-
dan askerlerin ve polislerin de göstericile-
rin tarafına geçmiş olmasının önemine vurgu 
yaptı. Ülkede Kaddafi’den memnun olan çok 
az insanın olduğunu ifade eden Elmanea, 
Kaddafi’nin ne yapacağı tahmin edilemeyen 
bir diktatör olması sebebiyle Batı tarafından 
da sevilmediğine işaret etti. Elmanea’ya göre 
Libya’daki gösterilerde 2000 civarında insan öldü ve bunların çoğuna Kaddafi’nin Afrika’dan 
(özellikle Çad ve Darfur bölgesinden) getirttiği paralı askerler sebep oldu.

Kuzeydoğu bölgesindeki dört büyük şehri göstericilerin ele geçirdiğini ve her bir şehirde yerel 
yönetimlerin kurulduğunu anlatan Elmanea, ülkenin batı bölgelerinde de benzer bir durumun 
yaşandığını, şimdi asıl önemli olan yerin Trablus olduğunu anlattı. Paralı askerleri ve yandaşlarını 
silahlandıran Kaddafi’nin ülkeyi bir iç savaşa sürükleyerek kendi koltuğunu bırakmayacağı bir 
formül aradığını savunan Elmanea, güneydeki kabilelerin de katılması durumunda Kaddafi’nin 
yapabileceği bir şeyin kalmayacağını ifade etti.

Elmanea uluslararası güçlerin bir an önce Kaddafi’yi yönetimden uzaklaştırması gerektiğini 
aksi halde kayıpların artacağını söyledi. Ancak böyle bir dönemde BM’nin aldığı gibi yaptırım 
kararlarının Kaddafi’ye değil ülkedeki halka zarar verdiğini anlatan Elmanea, hiçbir doğrudan 
uluslararası müdahale istemediklerine de vurgu yaptı. Bunun yerine Kaddafi ve onun yönetimi-
ni ülkeden uzaklaştıracak bir müdahale olmasının daha doğru olacağına işaret eden Elmanea, 
Türkiye’nin bu anlamda çok önemli ve doğru bir rol oynadığını söyledi. Başbakan Erdoğan ile 
Katar Emiri’nin Libya’daki olaylara ilk tepki veren liderler olduğunu söyleyen Elmanea, bunun 
Libya halkı tarafından bilinen ve unutulmayacak bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

Panel soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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Türk siyasal hayatını derinden etkileyen lider-
lerden	biri	olan	Necmettin	Erbakan,	85	yaşında	
hayatını kaybetti.
Erbakan Hoca sadece bir siyasî parti lideri ola-
rak değil, bir toplumsal hareketin önderi olarak 
silinmez	 izler	 bıraktı.	 Necmettin	 Erbakan’ın	
ismini ilk olarak elektriği, suyu olmayan bir 
Anadolu köyünde transistorlu radyodan din-
lediğim	 ajanslarda	 duydum.	 Milliyetçi	 Cep-
he hükümetlerinin renkli siması Erbakan, bu 
dönemde partisini sistemin kilit partisi haline 
getirirken, asıl mücadelesini 1980 sonrasında 
verdi.	Milli	Nizam,	Milli	Selamet,	Refah,	Fazi-
let, Saadet isimli partilerle devam eden siyasal 
mücadelesi bir ekole dönüşerek dünyada her 
geçen gün daha fazla ilgi ve merakla izlendi.
Necmettin	 Erbakan	 Hoca’nın	 Milli	 Nizam	
Partisi’yle	başladığı	 siyasî	 yolculuğu	bir	 anlam-
da “direnişi ve dirilişi” temsil etti. Fikriyat olarak 
kapitalizme ve Batıcılığa karşı çıkan Erbakan, 
Milli	Görüş’le	 yeni	bir	dirilişin	 temellerini	 attı.	
Doktrini olan kimyager liderlerden biri olan Er-
bakan, fikir sahibi bir siyasetçi olarak Türkiye’de 

siyasal İslam’ın öncülüğünü yaptı. İslam’ı de-
mokrasiyle terkip etme arayışı onu tüm İslam 
coğrafyasında ve dünyada önemli bir isim haline 
getirdi. Erbakan’ın 28 Şubat sürecindeki konuş-
maları mercek altına alındığında onun Türkiye 
demokrasisi için ne kadar önemli bir aktör oldu-
ğu ve aslında geri çekilmekle nasıl yeni bir ilerle-
me hamlesi yaptığı açık biçimde görülür.
Siyasal tarihi, seksen öncesi dönem, doksanlı 
yıllar ve 28 Şubat sonrası olmak üzere 3 ayrı 
hikâyeden oluşan Erbakan Hoca’nın çıkmamak 
üzere Türkiye gündemine girmesi 1990’lı yıl-
larla olmuştur. Bu dönemde “antici söylemiy-
le” radikal bir düzen eleştirisi yapan Erbakan, 
merkez sağın içine girdiği kimlik krizini iyi 
değerlendirerek partisini geri dönmemek üze-
re merkeze taşıdı. Yerel yönetimlerde sağladığı 
başarıyı ulusal iktidara tahvil ederek, evrensel 
ölçekte bir öykü yazan Hoca, özgün kişiliği ve 
aykırı söylemiyle farklı bir portre çizdi. Kürt 
meselesine dair söylediklerinin partinin kapa-
tılma nedenleri arasında yer alması dahi onun 
nasıl bir lider olduğunu ortaya koyuyordu.

SETA		YORUM

Düzeni Değiştiren Adam: 
Necmettin Erbakan 
Türk siyasal hayatını derinden etkileyen liderlerden biri olan Necmettin Erbakan, 85 
yaşında hayatını kaybetti.  Fikriyat olarak kapitalizme ve Batıcılığa karşı çıkan Erba-
kan, Milli Görüş’le yeni bir dirilişin temellerini attı.

HÜSEYIN YAYMAN

erbakan’ın vefatı



151

e r b a k a n ’ ı n  v e f a t ı

Türkiye siyasetinde az görülen biçimiyle ütop-
yacı bir lider olan ve hayalleri peşinde koşmak-
tan vazgeçmeyen Erbakan, maraton koşucusu 
gibiydi. Yılmadan, usanmadan, inatla çalışan 
Erbakan bu çalışmalarının sonucunu 71 ya-
şında başbakan olarak aldı. Hastane odasında 
dahi partisinin çalışmalarını yakından izleyen 
bir lider olarak aslında nesli tükenen bir kuşağı 
ve	duygu	dünyasını	 temsil	 ediyordu.	Necmet-
tin Erbakan’la ilgili çok şey söylenebilir; ancak 
onun görüşlerini benimsemeyenlerin dahi tak-
dir ettiği vasfı, kendisinin mücadeleci karakteri 
ve çalışkanlığıdır.
Dört partisi rejim muhafızları tarafından kapa-
tılan Hoca, devletine küsmedi ve onu hiçbir za-

man	hasım	ilan	etmedi.	Mutedil	mizacı	belki	de	
onun en farklı taraflarından biriydi. Düzene sa-
vaş ilan etmek yerine, düzenin içinde kalıp dü-
zeni değiştirmeyi bir siyasal ilke haline getiren 
Erbakan, rakiplerinin her türlü horlamasına 
rağmen inandığı doğruları savunmaktan geri 
durmadı. Siyaset sahnesine çıktığı ilk günden 
beri topluma özgüven aşılayan ve İmparatorluk 
pratiğine dikkat çeken Erbakan, sağlam teşki-
latçılığıyla halkı sokak sokak, köy köy örgütledi.
1969 seçimlerinde Konya bağımsız milletve-
kili olarak başladığı siyasî mücadelesinde dört 
başbakan, iki cumhurbaşkanı çıkardı. Bitmez, 
tükenmez iyimserliği ve nüktedan tavrı, onun 
rakipleri tarafından dahi sevilmesine yol açtı. 

erbakan’ın vefatı

27 ŞUBAT 2011 -  Millî Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın 27 Şubat 2011’de ve-
fat etmesi, 1960’lı yılların sonunda siyasete atılan ve Başbakanlık dâhil birçok görevde bulunan 
usta siyasetçinin mirasının değerlendirilmesine yol açtı. 1980’li yıllarda Refah Partisi’nin başına 
geçen Erbakan, özellikle 28 Şubat sürecinde vesayetçi güçler tarafından iktidardan düşürülmesi 
ile hafızalarda yer etmişti. Ölümünün ardından yapılan değerlendirmelerde, Erbakan’ın İslami 
siyasal hareketi demokratik rejime entegre ederek Yeni Türkiye’nin temellerini oluşturduğuna 
dikkat çekildi.
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Siyasal konularda kimi zaman milliyetçi, kimi 
zaman ümmetçi bir söylem tutturan Erbakan, 
uzun süre demokrasiyi istismar etmekle eleşti-
rildi. 28 Şubat post-modern darbesinde haksız 
biçimde iktidardan uzaklaştırılmasına rağmen 
o bütün zamanlarda demokrasiye bağlı kaldı. 
28 Şubat sürecinde zahiren kaybetti gibi gö-
rünse de tarihin ve toplumun önünde kazandı. 
Zaman onun tezlerini haklı çıkardı.
 

Ahlâk ve kalkınma modeli
Bir mücadele ve aksiyon adamı olan Erbakan, 
Batı taklitçiliğine karşı çıkarak yeni bir düzen 
kurulmasını savundu. Onun kişiliğinin ve siya-
sal hareketinin özgünlüğü tam da bu noktada 
yatmaktaydı. Erbakan Hoca mevcut düzeni 
elinin tersiyle iterek topluma yeni bir düzen ve 
yeni bir Türkiye hayali vaat etti. İlk partisine 
“Milli	Nizam”	yani	“Milli	Düzen”	 ismini	vere-
rek düzen konusuna ne kadar önem verdiğini 
ve	III.	Selim’in	‘Yeni	Düzen’inden	bu	yana	de-
vam eden silsileyi yakından izlediğini ortaya 
koydu.
Bülent Ecevit’in “bu düzen değişmelidir” cüm-
lesini kullanmadan düzeni sessizce değiştirdi. 
Altmışlar Türkiye’sinin esaslı tartışma konula-
rından biri olan “Düzen” konusunda en kalıcı 
olan isimlerden biri oldu. Doğan Avcıoğlu’nun 
“Türkiye’nin Düzeni”, Ecevit’in “Düzen değiş-
melidir” tezleri karşısında millici ve manevi-
yatçı bir düzen arayışında olan Erbakan, zaman 
içinde tezlerini kırıp dökmeden hayata geçirdi. 
Erbakan “düzen değişmelidir demeden, dü-
zeni değiştirme” başarısı gösterdi ve sessiz bir 
inkılâp gerçekleştirdi.
Yapıcı ve mutedil tutumuyla nevi şahsına mün-
hasır	 bir	 siyasetçi	 olan	Necmettin	 Erbakan,	 4	

defa partisi kapatılmasına, yasaklanmasına, 
mahkûm olmasına rağmen askerle ve devletle 
kavga etmeyerek kendisinden sonra gelenlerin 
önünü açtı. Bir lider olarak Erbakan’ın en farklı 
yönlerinden biri bu ılımlı mizacıdır. Sonsuz bir 
iyimserlik denizinde yol almaya çalışan Erba-
kan, bu tavrını kalıcı bir stratejinin parçası ola-
rak görüyordu. Tersinden bir okumayla ‘İslam 
demokrasiyle bağdaşır mı?’ sorusuna bizzat ha-
yatıyla cevap verdi.
Batı’nın medeniyetini değil tekniğini almayı 
savunan ve Tanzimat Batıcılığını tenkit eden 
Necmettin	Erbakan’ın,	siyasal	felsefesini	en	iyi	
“ahlak ve kalkınma” terimleri özetlemektedir. 
Antiemperyalist	bir	 siyasal	dili	olan	Milli	Gö-
rüş Hareketi, ağır sanayi hamlesiyle ulusal bir 
kalkınma mücadelesi vermeyi amaçlamaktaydı. 
Savunma sanayii başta olmak üzere topyekûn 
bir	sanayileşme	fikrine	sahip	olan	Milli	Görüş	
Hareketi bu söylemiyle bugün Anadolu Kap-
lanları olarak tanımlanan yeni bir sermaye sı-
nıfı yaratmıştır. 
Erbakan’ın söyleminin gücü ve fikirlerinin 
tutarlılığı onun talebelerinin geldiği noktada 
çok daha iyi görülecektir. Süleyman Demirel, 
Turgut Özal gibi merkez sağda siyaset yapan 
arkadaşları ve aynı kuşakta olup merkez solda 
siyaset yapan Bülent Ecevit’in partilerinin ve 
izleyicilerinin durumu göz önüne alındığın-
da	 Necmettin	 Erbakan’ın	 siyasal	 portresinin	
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Erbakan, Türki-
ye siyasetindeki fikirsizlik zaafına kapılmadan 
siyasal yürüyüşünü devam ettirirken türlü zor-
luklara rağmen tezlerinden vazgeçmemiştir.
Eski	Türkiye’nin	liderlerinden	biri	olan	Necmet-
tin Erbakan, diktiği fidanlarla yeni Türkiye’nin 
temellerini	 attı.	 Uzun	 siyasî	 mücadelesinde	
çok sayıda başarı ve başarısızlık bulunan Hoca 
yılmadan mücadele etmesiyle öne çıktı. Hare-
ketini siyasal ve toplumsal bir okul haline geti-
ren Erbakan, çevreden gelip merkeze yerleşen 
ve	 merkezi	 değiştiren	 bir	 liderdi.	 Necmettin	
Erbakan, mücadelesi, kişiliği ve toplumsal ön-
derliğiyle Türkiye siyaseti için özgün bir portre 
olarak tarihteki yerini alırken geride büyük ve 
önemli bir siyasal miras bıraktı.
Zaman, 2 Mart 2011

“ Erbakan “düzen değişmelidir 
demeden, düzeni değiştirme” başa-
rısı gösterdi ve sessiz bir inkılâp ger-
çekleştirdi.
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Dynamics of Islamic Public Opinion in Turkey 3 MART 20
11

by Judd King, Georgetown University
Moderated by David C. Cuthell, Executive Director, The Institute of Turkish Studies

Judd King started his presentation by 
outlining the main question of his research: 
is public opinion among religious and 
conservative groups in Turkey necessarily 
shaped by a close reading of the precepts 
of their religion? Reporting on the in-depth 
interviews he conducted throughout Turkey 
among AK Party voters who had also voted 
for the Welfare Party in the 1990s. King found 
that “religious conservatives” as such did not 
necessarily go back to the scriptural source to respond to questions about social, cultural, and 
political matters. Their responses were often an amalgam of traditional religious beliefs (which 
can contradict the scripture itself), national identity, a democratic discourse, and “liberal” 
ideals. King argued that the idea that suggests one can understand the political choices of 
these actors through a reading of their “belief system” is flawed as it falls short of accounting 
for the complexity and diversity of opinions among religious/conservative actors in Turkey.

Post-Islamism Discourse in the International 
Order:  The AK Party Experience 23 MART 20

11
by Ismail Yaylaci, University of Minnesota
Moderated by Kadir Ustun, Research Director, SETA Foundation at Washington D.C.

Ismail Yaylaci started his presentation by 
describing the “post-Islamism” discourse, 
which posits that the Islamist political 
figures no longer seek to establish an 
Islamic state because they have given into 
the liberal ideas emanating from the West. 
Yaylaci critiqued this approach for its binary 
approach and for failing to account for 
“agency” of Islamist actors. Yaylaci proposed 
a new conceptualization, which he called 
“performative socialization.” Explaining this concept as “actors’ introduction of differences 
and frictions in the act of repetition,” Yaylaci suggested that the AK Party experience in Turkey 
should be understood as such. While engaging with the post-World War II international order, 
Turkey criticized the system at the same time. Participation in the international order was 
accompanied by a “counter-hegemonic” (but not rejectionist) discourse. Turkish foreign 
policy under the AK Party government, he argued, was representative of this “performative 
socialization.”
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27 Şubat’ta vefat etmesinden bu yana ka-
muoyu,	 merhum	 Necmettin	 Erbakan’ın	 Tür-
kiye siyasetindeki yerini ve anlamını tartışıyor. 
Medyanın	günceli	önceleyen	yapısı	dolayısıyla,	
tartışmalarda en fazla yer bulan konu, 28 
Şubat süreci ve askerlerin cenazedeki tavrı 
oldu. Ancak, Erbakan’ın siyasal yaşamdaki 
yerine ilişkin değerlendirmeleri, belki de si-
yasal yaşama katkısının en az olduğu son on 
yıldaki gelişmelerle sınırlayıp, İslami kesimin 
Türkiye’deki siyasal mücadele serüvenine ve 
Erbakan’ın buna katkısına değinmemek eksik-
lik olur. Türkiye’de özgün bir düşünsel- siyasal 
mecraya yaslanan toplumsal hareketler, çok 
partili hayatın başlarında, merkez-sağ ve sol 
partilerin şemsiyesine sığınarak siyasal yaşama 
katıldılar. 
27	Mayıs	1960	darbesinden	sonra	siyaset,	geniş	
bir spektrumdaki eğilimleri içeren merkez par-
tilerin dışında örgütlenen, sınırları belirlenmiş 
sahici	 siyasal	 partilerle	 tanıştı.	 CHP’nin	 sol-
unda	TİP	(1961),	AP’nin	sağında	CKMP	(1958,	
1965)	 ve	 MNP	 (1970)	 kuruldu.	 Radikal-sol,	
milliyetçi ve muhafazakârdindar kesimlerin 

taleplerini siyasal merkeze taşımak üzere kuru-
lan	bu	partilerden	TİP,	1980	sonrasında	siyasal	
hayattan	çekildi,	ancak	CKMP	ve	MNP	bugüne	
kadar farklı isimler altında siyasal yaşamı et-
kilemeye devam ettiler. 1980 sonrasında, solda-
ki radikal partiler küçülüp merkez-sol partileri 
solun ana mecrası haline getirirken, sağdaki 
radikal partiler merkez-sağı zayıflatıp merkeze 
yerleştiler. 

Milli Görüş’ün iktidar yürüyüşü 
Türkiye’de çok partili hayatın başlangıcından 
beri, toplumsal eğilimlerin ana mecrası 
merkez-sağ/muhafazakâr partiler oldular. 
1970’te	Milli	Nizam	Partisi’ni	 kuran	 Erbakan,	
CHP,	 DP,	 AP,	 ANAP	 örneğinde	 olduğu	 gibi	
hazır bir siyasal mirastan ve gelenekten yoksun 
olmasına rağmen, tarihsel derinliğe sahip sahih 
bir	 toplumsal	 damara	 yaslandı.	 Milli	 Görüş,	
inançlarından ötürü dışlanmış dindarları ve ik-
tisadi çıkarları merkez partilerce karşılanmayan 
küçük esnafı temsil ediyordu. Erbakan’ın 
geleneksel İslami cemaatlerle yakın ilişkisi 

SETA		YORUM

Erbakan’ın Siyasal Anlamı  
Erbakan mirası, 1970’lerde, “laik siyasal merkez”e karşı örgütlenen “merkez-sağın 
da çevresinde” tutulan bir kesimin, yarım asrı aşkın süre siyasal merkeze tutunma 
serüvenini ifade ediyor

HATEM ETE
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ve TOBB serüveni, dinsel ve ekonomik ger-
ekçelerle çevreye itilmiş bu kesimleri merkeze 
taşıma	hedefine	uygun	düşüyordu.	Milli	Görüş	
hareketi, Türkiye’nin siyasal gündemine, 
merkez sağ ve sol partilerin Batıcılığına karşı 
yerli/İslami bir alternatif vaat ediyordu. 1970’le-
rde Türkiye’nin siyasal gündeminde yer bulan 
kalkınma ve bağımsızlık tartışmalarını, “ağır 
sanayi hamlesi”, “milli kalkınma” ve “Yeniden 
Büyük Türkiye” idealiyle karşılayan Erbakan, 
1990’ların özgürlük ve demokrasi gündemine 
“adil düzen” vaadini taşıdı. Her iki dönemde 
de, maddi sorunları manevi değerlerle, 
kalkınmayı ahlakla, kimlik taleplerini adaletle 
ilişkilendirerek, dünyevi sorunları dini bir çer-
çeve	içinde	anlamlandırdı.	Milli	Görüş,	bu	söy-
lemi ve siyasal çizgisi ile kendisini diğer siyasal 
partilerden ayrıştırmayı başardı ve tabanını 
genişletti. Bu çerçevede, Erbakan’ın Türkiye 
siyasal	yaşamına	en	büyük	katkısı,	Milli	Görüş	
hareketidir. 1969 seçimlerinde bağımsız millet-
vekili	olarak	girdiği	Meclis’te,	MNP’yi	kurarak	
birkaç kişiyle başlattığı hareketini, çeyrek asır 
sonra, 1995’te birinci parti yaptı ve iktidara 
taşıdı. Erbakan’ın temellerini atıp büyüttüğü 
Milli	 Görüş’ün	 2001’de	 ayrışmasıyla	 kurulan	
AK	Parti	de,	2002’den	beri	iktidarda.		

Laik düzende İslami siyaset imkânları 
Necmettin	 Erbakan’ın	 siyasal	 yaşama	 katkısı	
bağlamında, vurgulanması gereken bir diğer 
önemli husus, İslami hareketi demokratik 
siyaset kulvarına sokmasıdır. Türkiye’de ve 
dünyada, İslami akımların çoğunun, kâfir 
düzenin bir unsuru olarak gördüğü demokratik 
siyaseti gayrimeşru ilan edip mücadelelerini 
sivil alanda sürdürdükleri bir ortamda, Er-
bakan, siyasi parti kurarak, ana akım İslami 
kesimlerin siyasal sisteme dâhil olmasına 
öncülük	etti.	Üstelik	bu	tercihin	Türkiye’deki	
İslami hareketin radikalleşmemesine veya 
diğer	 Müslüman	 ülkelerdeki	 gibi	 silaha	
başvurmamasına yaptığı katkıyı göremeyen 
dar görüşlü bir kısım Kemalistlerin, partinin 
önünü kesmeleri karşısında yılmadan, tered-
düde kapılmadan peş peşe yeni partiler kura-
rak, çizgisini her daim revize ederek sürdürdü. 
Siyasal sistemin tahammül sınırlarını gözeter-
ek, toplumsal algıda İslam’la özdeşleşen “milli” 
ve “adil” kavramlarını tercih etti. Siyasetini 
dayandırdığı temel öncüllerle ülkenin siyasal 
önceliklerini sentezlemekten, beraber yola 

çıktığı kadroyu muhafaza ederek, dönemin 
siyasal diline uyum gösterebilecek yeni aktör-
lerle zenginleştirmekten geri durmadı. Çeyrek 
asrı aşkın bir süre sürdürdüğü mücadelede, 
en yüksek oy aldığı dönemde, yorulduğu 
anlaşıldı. Soğuk Savaş döneminin korku ve 
umutlarıyla, risk ve imkânlarıyla yoğrulmuş 
siyaset tecrübesi, 1990’ların siyaset diline uyum 
gösteremese de, kurduğu ve büyüttüğü siyasal 
hareket, zamanın ruhunu doğru anlayan yeni 
bir kadroyu içinden çıkarmayı başardı. Bugün 
Türkiye, İslam-demokrasi ilişkisindeki te-
crübesi bağlamında, diğer İslam ülkelerinin 
demokratikleşme senaryolarına esin kaynağı 
olarak siyasal literatürde önemli bir yer tutuy-
orsa, bunda Erbakan Hoca’nın 1970’te başlattığı 
siyasal mücadelenin ve bu mücadelenin sistem-
le ilişkisinde sürdürdüğü stratejik tercihlerinin 
önemli bir payı var. Sonuç olarak, Erbakan’ın 
Türkiye siyasal sistemi içindeki yeri, şahsını 
aşan bir bakışla Erbakan mirasına odaklanmayı 
gerektiriyor. Erbakan mirası, 1970’lerde, “laik 
siyasal merkez”e karşı örgütlenen “merkez-sağ 
çevrenin de çevresinde” tutulan bir kesimin, 
yarım asrı aşkın bir süre siyasal merkeze tutun-
ma serüvenini ifade ediyor. Çevrenin merkeze 
doğru yürüyüşünde kullandığı stratejiler, si-
yaset gramerini radikal kırılmalara uğrattı ve 
Türkiye’yi hem daha müreffeh hem de daha de-
mokratik bir ülke haline getirdi. Bu çerçevede, 
Erbakan mirası, köklerine yabancılaşarak kuru-
lan Türkiye’nin normalleşme mücadelesindeki 
kurucu dinamiklerin önemli bir kısmını ihtiva 
ediyor.
Sabah, 05.03.2011
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Türkiye gerek ekonomide, gerek dış politika-
da hızla büyüyor ve gelişiyor. Ancak ülkemize 
mahsus kemikleşmiş bazı meseleler Türkiye’de-
ki demokratikleşme ve dünyaya entegre olma 
sürecinin önünde büyük bir engel olarak du-
ruyor.	Üniversite	meselesi	bu	sorunlardan	biri	
ve belki de en büyüğü. Türkiye’deki yükseköğ-
retim sistemiyle ilgili önemli çalışmaları olan, 
Marmara	Üniversitesi	Öğretim	Üyesi	 ve	YÖK	
Başkan	Danışmanı	Prof.	Dr.	Talip	Küçükcan’la	
öğrenci affını ve Türkiye’deki üniversitelerin 
durumunu değerlendirdik.

Mostar: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
“torba yasa” olarak nitelendirilen yasa tasarı-
sı görüşüldü ve kabul edildi. “Torba yasa”nın 
içerisinde üniversite affına ilişkin maddeler 
de bulunuyor. Bu maddelerin kapsamı ile ilgi-
li ne düşünüyorsunuz?
Talip Küçükcan: Öncelikle bu değişiklikle bera-
ber hangi sebeple atılmış olursa olsun üniver-
sitelerden atılan öğrencilere af geliyor. Bu afla 

birlikte üniversitelerle ilişiği kesilmiş öğrenciler 
geri gelecek. Aslında af yeni bir mesele değil. 
Türkiye’de tıpkı zaman zaman vergiye ilişkin 
meselelerde af çıktığı gibi üniversiteden herhan-
gi bir nedenle uzaklaştırılmış öğrencilere ilişkin 
de af çıkabiliyor. Ancak mevcut proje şimdiye 
kadar yapılan çalışmaların en kapsamlısı ola-
cak. Affın hem pozitif hem de negatif tarafları 
var.	Üniversitelerden	uzaklaştırılan	öğrencilere	
yönelik yapılan herhangi bir ön çalışma olma-
dığı için afla geri dönecek kaç kişinin olduğunu 
bilmiyoruz. Zannedildiğinden çok daha fazla 
sayıda insan üniversitelere geri dönebilir. Son 
dönemde üniversitelerin kontenjanları artırıldı 
ve şu an üniversitelerimiz fizikî alan kullanımı 
olarak neredeyse doyum noktasına geldi. Artık 
hangi bölüme giderseniz gidin sınıflar tam ka-
pasite çalışmaya başladı. Daha önce kontenjan 
artırımına kadar üniversitelerimizin birçoğu fi-
ziksel olarak yeterli imkânları olmasına rağmen 
kapasitelerinin altında çalışıyordu ve yeteri ka-
dar öğrenci alınmıyordu. YÖK şimdiye kadar 
yapılmayan bir iş yaptı ve kontenjanları artırdı. 

SETA		YORUM

Demokratik Bir Üniversite 
Için YÖK Reformu Şart 
Ülkemize mahsus kemikleşmiş bazı meseleler Türkiye’deki demokratikleşme ve dün-
yaya entegre olma sürecinin önünde büyük bir engel olarak duruyor. Üniversite me-
selesi bu sorunlardan biri ve belki de en büyüğü.

TALIP KÜÇÜKCAN

yök’te reform arayışları
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Af meselesi de bu kontenjan artırımı ile ilintili 
bir	 şey	 aslında.	 Ne	 kadar	 öğrencinin	 geri	 ge-
leceği de bilinmediği için tam kapasite çalışan 
üniversitelerde yeni durumla ortaya çıkacak 
öğrenci sayısı eğitimi biraz zorlaştırabilir.
 
Mostar: Türkiye’de yeni açılan çok üniversite 
var. Onlar böyle bir sorun yaşamayacaklar 
herhalde?
Talip Küçükcan: Bahsettiğim sorun zaten bü-
yük üniversitelerle ilgili. Yeni üniversitelerde 
böyle bir sorun elbette yaşanmaz. Afla ilgili 
olumsuz yönlerden biri bu. Özellikle yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri için daha da farklı 

bir durum söz konusu. Bu öğrencilerin danış-
manlara ihtiyaçları var. Yüksek lisansta ve dok-
torada iyi bir danışmanlık sistemi gerekiyor. 
Danışman hocalarla öğrenciler düzgün bir di-
yalog geliştiremezlerse ortaya çıkan çalışmalar 
çok kapsamlı olmuyor. Bununla ilgili de bir 
sıkıntı ortaya çıkabilir. Zaten mevcut sistem-
de ciddi bir danışmanlık sistemi problemi var. 
Afla birlikte bu problemin de artabileceğini dü-
şünüyorum. Affın olumlu yönleri de var. Tür-
kiye	OECD	ülkeleri	içerisinde	20-25	yaş	grubu	
arasında yüksek öğretime erişimi en düşük dü-
zeyde olan ülkelerin başında geliyor. Bu durum 
bizim için ciddi bir problem aslında. Çünkü 
üniversite eğitimi ile gelişmişlik düzeyi arasın-

yök’te reform arayışları

MART 2011 -  Ekonomide ve dış politikada hızla büyüyen ve gelişen Türkiye için YÖK refor-
munun ehemmiyeti ve önceliği tartışılmaz. Türkiye’deki demokratikleşme ve dünyaya entegre 
olma sürecinin hız kazanması üniversitelerin geleceği ile yakından ilişkili. Bu minvalde, YÖK’te 
yapılacak bir reforma ciddi manada ihtiyaç var. Nitekim mevcut yükseköğretim sisteminin 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını ne derece karşıladığıyla ilgili ciddi şüpheler mevcut.

A
A
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da paralellikler var. Bir ülkede üniversite me-
zunu insan sayısı ne kadar fazlaysa, gelişmişlik 
de o oranda fazla oluyor. Bu ülkenin siyasetine, 
ekonomisine, üretimine, yönetimine yansıyor. 
Uzun	vadede	de	ülkenin	kalkınmışlığını	olum-
lu yönde etkiliyor. Bu açıdan baktığımızda üni-
versitelerle herhangi bir şekilde ilişiği kesilmiş 
kişilerin yeniden kazanılmasının olumlu bir 
gelişme olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü 
bunlar aslında yarıda bıraktıkları bir projeyi 
sürdürme imkânına kavuşmuş olacaklar. Sonra 
üniversiteden başörtüsü nedeniyle ya da farklı 
mülahazalardan dolayı uzaklaştırılan bayanlar 
vardı. Onlara tekrar şans verilmesi çok anlamlı. 
Kanaatime göre en anlamlı yönü de bu. Şimdiye 
kadar haksız yere üniversiteden uzaklaştırılan 
ya da anayasal hak olduğu halde üniversiteye 
girmesi engellenen insanlar tekrar bu hakkı 
elde edecekler. Türkiye’ye yakışan da bu.
 
BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ SÜREÇ 
İÇERİSİNDE ÇÖZÜLECEK
Mostar: Başörtüsü meselesine ilişkin yaşanan-
larla tekrar karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü 
hâlâ bazı üniversitelere başörtüsü ile girmek 
yasak. 
Talip Küçükcan: Bu bir süreç olarak algılan-
malı. Türkiye’de üniversitelerimizde bu çağdışı 
uygulama devam ediyor. Ancak altını çizerek 
söylemek istiyorum dünyanın hiçbir ülkesinde 
insanların okuma hakları kılık kıyafetinden do-
layı elinden alınamaz. Tam tersi üniversitelerde 
insanların inançlarını yaşayışa yani pratiğe dö-
nüştürebilecekleri	ortamlar	sağlanır.	Oxford’da,	
Cambridge’te,	 Harward’da,	 Princeton’ta,	
Sorbonne’da da benzer uygulamalar görürsü-
nüz.	Ne	bireysel	olarak	hiçbir	hoca,	ne	de	ku-
rumsal olarak hiçbir üniversite bir öğrencinin 
okuma hakkını elinden almaz. Tam tersine 
teşvik eder. Ancak maalesef Türkiye’de bugüne 
kadar tam tersi bir politika güdüldü ve üniver-
siteye giden öğrencilerin bu hakları ellerinden 
alındı. Şimdi geri veriliyor ve öğrenciler geç de 
olsa haklarına kavuşmuş olacaklar. Bu yasağın 
doğurduğu	bir	travma	vardı.	Ve	insanlar	üzüle-
rek söylüyorum ki bu travmayı atlatamadı. Afla 
ve yeni uygulamalarla birlikte yeni sorunların 
doğacağını düşünmüyorum. Çünkü problem 
tamamen uygulamadan kaynaklanıyordu. Aslı-
na bakılırsa başörtüsü yasağı uygulamaya bakıl-

dığında ortadan kalktı. Türkiye’de başörtüsünü 
yasaklayan hiçbir yasa yok zaten. Bu bir uygula-
ma meselesiydi. YÖK’ün zamanında çıkardığı, 
28 Şubat sürecinin de arkasında durduğu des-
teklediği hayali bir yasaktı. Altında herhangi 
bir yasal zemin yoktu. Yasağa karşı daha sonra 
çıkarılmaya çalışılan önlemler Danıştay’a, Ana-
yasa	 Mahkemesi’ne	 götürüldü	 malumunuz.	
Orada hukuki bir zemin bulunmaya çalışıldı. 
Hiç	 kimse	 bugüne	 kadar	TBMM’nin	 başörtü-
süne ilişkin bir yasağının olduğunu göremez. 
Tam	tersine	TBMM	iki	kere	mevcut	yasaların	
değişmesine ilişkin girişimde bulundu. Anaya-
sa’daki değişikliklerle eğitimin devam ettirilme-
sinin altı çizildi. Ancak buna rağmen Anayasa 
Mahkemesi	bunun	Türkiye’deki	mevcut	düzene	
aykırı olduğunu ve birer tehdit unsuru olduğu-
nu iddia ederek bu değişiklikleri reddetti. De-
mokrasisi ister gelişmiş olsun, ister gelişmemiş 
olsun, isterse totaliter olsun dünyanın hiçbir 
ülkesinde böyle yasaklar görülmemiştir. Bunlar 
yalnızca Türkiye’ye özgü, utanç verici yasak-
lardı.	Mevcut	YÖK	bir	takım	değişikliklerle	bu	
anti-demokratik durumu ortadan kaldırmaya 
çalıştı. Görüldü ki aslında problem kurumsal 
uygulamalardan	kaynaklanıyor.	Üniversite	yet-
kilileri bu uygulamadan vazgeçerse Türkiye’de 
başörtüsü meselesi gibi bir meselenin olacağını 
düşünmüyorum. Bireysel olarak kimi hocala-
rın konuya ilişkin yorumları da olabilir. Ancak 
bunlar bireysel çabalardan öteye geçmez, üni-
versitenin kendisini bağlamaz. Yeni uygulama-
lar ve yasalarla başörtüsü meselesi çözülecektir.
 
ÜNİVERSİTEDEN ATILMA TÜRKİYE’YE 
HAS BİR UYGULAMA
Mostar: Diğer ülkelerde durum nasıl peki? 
Türkiye’deki gibi üniversitelerden atılma diye 
bir uygulama var mı?
Talip Küçükcan: Hem AB’de, hem ABD’de hem 
de dünyanın diğer pek çok yerinde “hayat boyu 
öğrenme” diye bir kavram var. Yani herhan-
gi bir yaş ya da kıyafet sınırlaması olmaksızın 
insanlar istedikleri zaman üniversitelere geri 
dönebiliyorlar.	 Mesleklerini	 değiştirmek	 veya	
farklı entelektüel ilgilerini tatmin etmek iste-
diklerinde üniversiteye dönebiliyorlar. Hatta 
bunlar için belirli kolaylıklar sağlanıyor. İn-
sanların belirli yaşlarda daha çalışkan olduğu, 
zihinlerinin daha açık ve imkânlarının daha 
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müsait	olduğu	düşünülüyor.	Ve	okula	dönme-
leri için çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Türkiye’de 
de “hayat boyu öğrenme” meselesinin sahiple-
nilmesi gerekiyor.
 
Mostar: Af yasasıyla birlikte üniversitelerden 
ilişiği kesilme de kaldırılacak değil mi?
Talip Küçükcan: Evet,	af	yasası	Cumhurbaşkanı	
tarafından onaylandıktan sonra artık üniver-
sitelerden atılma diye bir durum söz konusu 
olmayacak. “O zaman insanlar üniversite eği-
timini çok ciddiye almazlar” gibi bir eleştiri 
getiriliyor. Böyle bir durumun ortaya çıkma 
ihtimali çok düşük. Çünkü biliyorsunuz dün-
yanın çeşitli ülkelerinde üniversite eğitimi 
kredi usulüne göre yapılıyor. Öğrenciler almak 
zorunda oldukları krediden başarılı olurlarsa 
mezun oluyorlar. Kimisi 3 yılda bitiriyor, kimisi 
5 yılda bitiriyor. Hayatın gerçekleri öğrencileri 
üniversiteyi zamanında hatta bir yıl önce bitir-
meye zorluyor.
 
Mostar: Hiçbir öğrenci okulunu bilerek uzat-
mak istemez herhalde.
Talip Küçükcan: Evet, kimse bunu göze almak 
istemez.	 Üniversiteden	 atılmak	 da	 hiçbir	 şeyi	
çözmüyor.	Üçüncü	sınıfta	iki	dersten	kaldı	diye	
öğrencinin üniversite ile ilişiği kesiliyor. Öğ-
rencilerin devlete olan maliyetlerini de düşün-
düğümüzde aslında ilişiği kesme devlete ciddi 
bir ekonomik külfet de getiriyor. Türkiye’nin 
böyle bir lüksü yok, dünyanın diğer ülkeleri de 
böyle bir lüksü uzunca bir süre önce kaldırmış 
ve demiş ki; “4 yılda bitirilmesi gereken üni-
versiteyi 8-9 yılda bitirirsen harç bedeli olarak 
biraz daha fazla ödemek durumundasın”. Bu da 
istisnai bir durum dediğiniz gibi. Öğrencinin 
okulu bitirememesinin çeşitli nedenleri olabilir. 
Hastalanmıştır, hem çalışıp hem okumak duru-
munda kalmıştır, konsantrasyon eksikliği yaşa-
mıştır. Böyle bir durumda öğrenciyi üniversi-
teden uzaklaştırarak geleceğini karartmamak 
lazım.	Rekabetin	olduğu	bir	dünyada	rasyonel	
insanlar üniversite eğitimini ekstra bir durum 
söz konusu olmadıkça 4 yıldan 8 yıla çıkarmaz. 
Bir de yeni uygulamayla gerçekleşecek olan 
harç bedelinin yükselmesiyle öğrenciler, uzat-
tıkları her yıl için biraz daha fazla harç bedeli 
ödemek durumunda kalacaklar. Bu da öğren-
cileri tembellik yapmaktan alıkoyacak bir yap-

tırım bence. Türkiye’yi dünyanın diğer ülkele-
riyle karşılaştırdığınızda üniversite sisteminde 
Türkiye’de bir gelişme olduğunu görürsünüz. 
En son 8 üniversitenin daha kurulması karalaş-
tırıldı. Devlet ve vakıf üniversiteleri toplam 164 
üniversiteye ulaştı. Bunların bir kısmı henüz 
eğitime başlamadı ama kurulma kararı alındı. 
İstanbul’da yaklaşık 40 üniversite var. Kimileri 
bu kadar üniversite fazla diyor. Hâlbuki ABD’de 
Boston’ın nüfusu 5-6 milyon ama 100’e yakın 
üniversite var. İstanbul’un nüfusu 20 milyona 
yakın ama 35-40 civarı üniversite var. Buna 
rağmen biz bu üniversitelerin çok olduğunu 
düşünüyoruz.	İstanbul’un	da	dâhil	olduğu	Mar-
mara Bölgesi Türkiye nüfusunun yüzde 60’ını 
oluşturuyor neredeyse, dolayısıyla bu bölgede-
ki üniversite sayısının çok olması gerekir. Tüm 
bunları düşündüğümüzde 164 üniversitenin 
sayıları az. Sayılarının artırılması lazım.
 
ASIL SORUN NİTELİKTE
Mostar: Üniversite mezunu bir sürü işsiz de 
var. Yeni üniversiteler açmak bunların sayısını 
da artırmayacak mı?
Talip Küçükcan: Olabilir ama bu gerekçe yeni 
üniversite açmamayı gerektirmez. İstihdam 
alanı açtığımızda işsizlere iş imkânı sağlayabi-
liriz. Bu iki durumu birbirinin zıddı gibi gör-
memek lazım.
 
Mostar: Bu kadar üniversite açmak eğitimin 
kalitesini ve bununla paralel olarak yetişmiş 
insan sayısını düşürmez mi? Herkesin kolay 
bir şekilde üniversiteye girebildiği ve mezun 
olduğu bir ortamda üniversite okumuş olma-
nın ayrıcalığı da ortadan kalkıyor sanki.
Talip Küçükcan: Asıl sorulması gereken de bu. 
Niceliği	 artırırken	 niteliği	 de	 artırmak	 duru-
mundayız. Sayıyı artırırken kaliteyi de artırmak 
için ne yapmak gerekiyor? Böylesine kritik bir 
kararı alırken bu problemi hesaba katmalıyız. 

“ Kalite meselesi merkezî bir sis-
temle çözülecek bir problem değil. 
Kaliteli eğitimi sağlamak için üniversi-
telerin kendi bünyelerinde çalışmalar 
yapmaları gerekiyor. 
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Türkiye’de yükseköğretimin geleceği ve sizin de 
belirttiğiniz gibi üniversite mezunu insanların 
kalifiye olup olmaması bu sorunun cevabında 
gizli. Bugüne kadar nicelik konusuna çok yo-
ğunlaşılmadığı için nitelik konusuna da ciddi 
çalışmalar yapılmadı. Türkiye’deki yükseköğ-
retim sistemini bekleyen en büyük risklerden 
biri kalite meselesi. Eğer Türkiye’deki üniversi-
teler kaliteyi sağlamadan ya da kaliteli eğitim, 
öğretim için neler yapmak gerektiğini günde-
mine almadan yola devam edecek olurlarsa 
çeşitli problemlerle karşılaşabilirler. O nedenle 
şu an YÖK bünyesinde bazı çalışmalar yapıldı. 
Türkiye’de üniversitelerin kalite güvence sis-
teminin kurulması çalışmaları devam ediyor. 
Dikkat edilmesi gereken konu şu: Kalite mese-
lesi merkezî bir sistemle çözülecek bir problem 
değil. Kaliteli eğitimi sağlamak için üniversite-
lerin kendi bünyelerinde çalışmalar yapmaları 
gerekiyor. Kalite kültürü, üniversitelerin kendi 
bünyelerinde derinleştirmeleri, kökleştirmeleri 
gereken bir kültür.
 
Mostar: Batı Avrupa ve ABD’de kalite güvence 
ajansları gibi bazı merkezi kurumlar var. 
Talip Küçükcan: Evet, ama orada yükü asıl ta-
şıyan yine üniversitelerin kendi bünyelerinde 
kurdukları	 sistemler.	Üniversiteler,	hoca	ya	da	
öğrenci nasıl çalışmalı, nasıl üretmeli, buna iliş-
kin çalışmalar yapıyor. Kalite meselesini YÖK 
bir ajans kurarak ya da bir büro kurarak çöze-
mez. Bu sorunu temel olarak çözecek en önemli 
girişimlerden biri bazı yetkilerin üniversitelere 
verilmesi.	Mevcut	YÖK	12	Eylül’ün	mirası.	Me-
sela 28 Şubat gibi dönemlerde YÖK yetkilerini 
çok aşarak demokratik yapıyı zedeleyecek, bu 
yapıya aykırı birçok işe imza attı. İşte bu gibi 
temel bazı sorunları çözmek için YÖK’ün bir 
kısım yetkilerini üniversite rektörlerine devret-
mesi, üniversite rektörlerinin de kendi yetkile-
rini üniversite bünyesinde bulunan bazı kurul-
lara devretmesi gerekiyor.
 
Mostar: Türkiye’de üniversitelerin eğitim ka-
litesinin düşük olmasını neye bağlıyorsunuz? 
Talip Küçükcan: Büyük üniversitelerimizde 
eğitimin seviyesi yükseldi. Türkiye’deki büyük 
üniversiteler eğitim kalitesine yönelik zaman 
içerisinde çeşitli çalışmalar yaptılar. Yeni kuru-
lan ya da gelişmekte olan üniversitelerin kalite 

hususuna dikkat etmeleri gerekiyor. Geçmiş 
dönemlerde üniversiteler kendi alanlarına yo-
ğunlaşmadıkları, aktif siyasette daha fazla söz 
sahibi	olmaya	çalıştıkları	için	kalite	düştü.	Üni-
versiteler siyasetle ilgilenmez diye bir şey söy-
leyemeyiz. İnsanların fikir ürettiği yerler olan 
üniversitelerin ülkenin meselelerine bigâne 
kalması	 mümkün	 değil.	 Üniversitelerin	 temel	
sorumluluklarından biri de bilgi üretmenin 
yanında toplumun temel sorunlarına ilişkin 
de fikir üretmeleri. Buradan baktığımızda üni-
versite-siyaset ilişkisi ister istemez kuruluyor. 
Fakat bu ilişki günübirlik politikalar üzerinden 
olmamalı.	Parti	politikalarının	üzerinde,	parti-
ler üstü siyasetle üniversitenin münasebetinin 
olması gerekiyor. Buna siyasa dememiz daha 
doğru olur. Siyasa-üniversite ilişkisi mutlaka 
olmalı.	Üniversite	hocaları	bu	ülkenin	aydınla-
rı. Aydınlara düşen ise vatandaşların dikkatini 
çekmeyen konularla ilgili halkın, kamuoyunun 
dikkatini çekmek, bu meseleleri onların günde-
mine taşımak.
 
Mostar: İfade ettiğiniz gibi üniversitelere iliş-
kin problemler bugüne kadar YÖK ve onun 
destekçisi kimi kişi ya da gruplar yüzünden 
çıktı. YÖK’e kendi konumunu da sorgulayan 
bir başkanın gelmesiyle yükseköğretime iliş-
kin ciddi işler yapılıyor. Mevcut durum üze-
rinden konuşacak olursak Türkiye’deki üni-
versitelerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Talip Küçükcan: Mevcut	 YÖK	 sistemiyle	
Türkiye’de üniversitelerin geleceğinin çok par-
lak olacağını söyleyemeyiz. Bu kişilerle ilgili bir 
durum değil. Bizzat YÖK’ün yapısına ilişkin 
bir mesele. YÖK’ün kuruluş amaçlarına ve ya-
pılarına bakacak olursak üniversitelere ilişkin 
genel standartların oluşturulması bakımından 
merkezi bir sistem muhakkak gerekiyor. Ancak 
burada temel problem YÖK’ün yetkileri husu-
sunda ortaya çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 
YÖK’ün sahip olduğu yetkilere sahip olan bir 
kurum yok. Bu kurumlar daha çok bölgesel ya 
da üniversitelerdeki çalışmaların desteklenme-
si hususlarında ya da kalitenin artırılmasına 
yönelik çalışmalarda ortaya çıkıyorlar. Bu-
gün Türkiye’de hem iktidar hem de muhalefet 
YÖK’ün çok ciddi şekilde reforme edilmesi ge-
rektiğini düşünüyor. Ancak yalnızca YÖK’ün 
değil üniversitelerin de kendilerini reforme 
etmesi	 gerekiyor.	 Üniversiteler	 Türkiye’de	 po-
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lemik siyasetinden uzak durarak siyaset üstü 
çalışmalara	 destek	 vermeli.	 Üniversiteye	 veri-
len bütçeler kalem kalem olmaktan ziyade külli 
olarak verilmeli ve bütçeyi kullanma inisiyatifi 
rektörlere bırakılmalı. Sonra üniversite-sanayi 
işbirliği muhakkak geliştirilmeli. Bugün bir-
çok sanayi kuruluşu kendi Ar-Ge’sini kuruyor. 
Bunun yerine sanayi kuruluşları üniversite-

lerin ürettiği bilimden istifade etmeli. Ancak 
bu yapılırken üniversiteler piyasa aracı haline 
getirilmemeli. Tüm bunlar gerçekleştiği zaman 
üniversitelerin Türkiye’nin her türlü ihtiyacına 
cevap veren, bilim üreten demokrasinin beşiği 
kurumlar olacağına inanıyorum.
Mostar, 2011, Sayı 73
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Mısır’da yaklaşık 60 yıllık otoriter rejimi sar-
san	 protestolar	 Mübarek’in	 istifasıyla	 zafere	
ulaşmış gibi gözükse de ülke, devrimin kade-
rini belirleyecek sancılı ve zorlu bir sürecin 
içine girmiştir. Bugünlerde bölgeyi yakından 
izleyen herkes, bu tamamlanmamış devrimin 
nasıl bir siyasi sisteme evrileceği sorusuna ya-
nıt bulmaya çalışmaktadır. İslami ve liberal 
güçler arasında hukukun üstünlüğü ve bireysel 
ve siyasi hakların korunması gibi temel ilkeler 
üzerindeki fikir birliği, önümüzdeki dönemde 
liberal kurumları güçlendirme potansiyeli ta-
şısa da, bu fikir birliğinin ordu faktörü de göz 
önüne alındığında, demokrasi sürecinin önünü 
ne derece açacağı belirsizliğini korumaktadır. 
Mısır	 için	 yeni	 bir	 başlangıç	 anlamını	 taşıyan	
bu demokratikleşme çabasının geleceğini ülke-
de	Mübarek’in	ardından	siyasi	dengelerin	nasıl	
kurulacağı belirleyecektir. 

Yeni siyasi dengeler 
Mısır’da	 geçiş	 dönemi	 ve	 sonrasına	 ait	 siya-
si resme ilişkin belirsizliklere rağmen, kesin 

olan tek şey, bu yeni dönemi şekillendirecek 
en önemli unsurun ordu ile devrimci hareket 
arasındaki uzlaşma, çekişme ve müzakerelere 
dayalı süreç olacağıdır. 1952’den bu yana ge-
rek siyasi düzende gerekse ekonomik ve sosyal 
hayatta ayrıcalıklı konuma sahip olan ordunun 
kısa sürede tüm bu gücünden feragat ederek 
idareyi tamamen sivillere bırakmasını bek-
lemek oldukça naif bir yaklaşımdır. Bununla 
birlikte	 Mısır’da	 devrim	 hareketinin	 Batı’nın	
desteğiyle hazırlanan renkli devrimlerden fark-
lı olan yerli karakteri, orduyu bu yeni başlayan 
süreci durdurabilmekten alıkoymaktadır. Dev-
rimin	 en	 önemli	 katkısı	Mısır	 siyasetini	 yön-
lendirme gücünü yeni aktörler eliyle dağıtmış 
olmasıdır.	Nitekim	devrimi	yapanlar	protesto-
larla ordu üzerindeki baskılarını sürdürmekte-
dirler. Ancak bu karşılıklı etkileşimde muhalif 
hareketin zayıf ve parçalı yapısı, siyasi süreçleri 
etkileme kabiliyetini önemli ölçüde sınırlan-
dırmakta, bu da muhalefetin pazarlık payının 
azaldığı endişesi doğurmaktadır. Hareketin bu 
kadar farklı kesimleri içinde barındıran yapı-
sı, aktörlerin yeni döneme ilişkin kapsamlı bir 

SETA		YORUM

Mısır’ın Yol Ayrımı 
Mısır’da yaklaşık 60 yıllık otoriter rejimi sarsan protestolar Mübarek’in istifasıyla za-
fere ulaşmış gibi gözükse de ülke, devrimin kaderini belirleyecek sancılı ve zorlu bir 
sürecin içine girdi.

MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ

mısır’da devrim sonrası zorlu süreç
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siyasi plan sunma kapasitesini de zayıflatmak-
tadır.	 Ancak	 bu	 gruplar	 içinde	 özellikle	Müs-
lüman Kardeşler ayrı bir yer teşkil etmektedir. 
Sahip olduğu sağlam örgütlü yapı ve güçlü halk 
desteği göz önüne alındığında, tek başına ikti-
darın	en	güçlü	adayı	olabilecekken,	Müslüman	
Kardeşler arka planda kalarak bu koalisyona 
destek vermeyi tercih etmiştir. Ancak, geride 
kalması, önümüzdeki sürecin en belirleyici 
aktörü olacağını engellememektedir. Bununla 
birlikte yeni dönemin daha özgür siyasi ortamı 
içinde yeni İslami hareketlerin ortaya çıkacak 
ve siyasi dengelerin yeniden kurulacak olması, 
Müslüman	Kardeşleri	de	etkileyecek	ve	hareket	
bu değişim dalgasının dışında kalamayacaktır. 

Mısır’da	 devrim	 ile	 birlikte	 başlayan	 politikleş-
me süreci beraberinde pek çok siyasi oluşum 
meydana getirmeye başlamıştır bile. Devrime 
katılan hareketler siyasi arenada kendilerine yer 
ararken,	Müslüman	Kardeşlerden	kopmuş	Vasat	
Partisi	üzerindeki	yasaklar	kalmıştır.	Ayrıca	işçi	
hareketini temsil eden bağımsız sendikaların ku-
rulması, sınıfsal taleplerin siyasal arenada temsil 
edilmesine yönelik muhtemel bir partileşme sü-
recinin sinyali olarak algılanmalıdır. 

Kısıtlı liberalizm mi, gerçek demokrasi mi? 
Mısır’ın	 siyasi	durumuna	 ilişkin	yorumda	bu-
lunmak gerekirse ülkenin bir yol ayrımında ol-

mısır’da devrim sonrası zorlu süreç

MART 2011 -  Tunus’ta başlayıp Mısır, Cezayir ve Libya’yı etkisi altına alan Arap Baharı 
Suriye’de de etkilerini gösterdi, halk hükümet karşıtı gösterilere başladı. Mısır’da ise 25 Ocak 
devrimiyle sonuçlanan protestolar ülkeyi yeni bir yol ayrımına getirerek, devrimin kaderini 
belirleyecek sancılı ve zorlu bir sürece girildi. Bu arada sosyal medya üzerinden örgütlenen 
gençlerin ve değişim yanlılarının da bu dönemde en büyük destekçilerinden birisi medya oldu. 
El Cezire televizyonunun öne çıktığı bu süreçte Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 12-14 Mart 
tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 6. El Cezire yıllık forumuna katıldı.

A
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duğu söylenebilir. Ancak ayrım, iddia edildiği 
üzere radikal İslam ile demokrasi arasındaki 
yol ayrımı değil, kısıtlı liberalizm ile gerçek 
demokrasi arasındaki yol ayrımıdır. Bundan 
sonraki siyasi süreçlerde belirleyici olma po-
tansiyeli	mevcut	 olan	Mısır	 ordusu,	 sınırlı	 re-
formlarla ülkede önceki döneme kıyasla daha 
liberal bir siyasi düzeni hayata geçirip, bu dü-
zende kendisi için siyasete müdahale kanalla-
rını	açık	tutabilir.	Böyle	bir	senaryoda	Mısır’ın	
demokrasiye geçiş süreci uzun, sancılı olacaktır. 
İkinci muhtemel senaryo ise ordunun devrim 
hareketinin taleplerine geniş çaplı reformlarla 
karşılık vermesidir. Bu seçenek, demokrasinin 
gelişimini hızlı ve sağlam bir temele oturtacak-
tır. Her iki senaryoda da süreci belirleyecek en 
önemli etken, devrimi gerçekleştiren halkın 
ordu	 üzerinde	 kuracağı	 baskıdır.	 Mısır’ın	 bu	
kritik döneminde Türkiye’nin rolü de önem 

kazanmaktadır.	 Uzun	 yıllardır	 zorlu	 bir	 de-
mokratikleşme mücadelesi veren Türkiye’nin 
Mısır’daki	 bu	 yeni	 süreci	 ve	 siyasi	 dengeleri	
gözden kaçırmaması gerekmektedir. Olayların 
başladığı ilk günden beri halktan ve demokra-
siden yana tavrını açıkça ortaya koyan Türkiye, 
takip	 eden	 günlerde	 de	 Mısır’ı	 gündeminden	
düşürmemiştir.	 3	 Mart’ta	 Mısır’a	 günü	 birlik	
ziyaret	gerçekleştiren	Cumhurbaşkanı	Gül,	ül-
kenin tüm siyasi kesimlerinin temsilcileriyle 
görüşerek,	Türkiye’nin	Mısır’ın	bu	yeni	süreçte	
gerçekleştireceği siyasi ve ekonomik reformlara 
destek	olacağını	yinelemiştir.	Bu	anlamda	Mı-
sırlı ve Türk yetkilileri, akademisyenleri ve sivil 
toplum	temsilcilerini	Mısır’ın	bu	yeni	dönemde	
karşılaşacağı zorlukları tartışmak üzere bir ara-
ya	getirecek	Türk-Mısır	Forumumun	planlan-
ması oldukça yerinde bir karardır.
Sabah, 12.03.2011
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Her şey 17 Aralık 2010 tarihinde, 26 yaşındaki 
Tunuslu	Muhammed	Buazizi	isimli	gencin	ken-
disini yakmasıyla başladı. Şimdi o küçük yan-
gın tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini 
sarmış durumda. Tunus’ta gerçekleşen Yasemin 
Devrimi’nin ardından çok az kişi, bu kadar kısa 
süre	içinde	Mısır	gibi	köklü	ve	büyük	bir	ülke-
de	30	yıldır	 iktidarda	olan	Hüsnü	Mübarek’in	
koltuğunu bırakmak zorunda kalacağını tah-
min	 edebilirdi.	Aynı	 günlerde	Ürdün,	Yemen,	
Fas,	Bahreyn,	 Irak,	Libya	ve	daha	başka	bölge	
ülkelerinde baş gösteren ayaklanmalar, dünya 
gündeminin ilk sırasına oturmuş durumda. Bu 
hızlı devrim sürecinin siyasi, ekonomik, ulusla-
rarası ve sistemik neden-sonuçları zaten en çok 
tartışılan meseleler olarak gündemi belirliyor. 
Ancak aynı sürecin mutlaka analiz edilmesi ge-
reken çok önemli bir boyutu da medyanın bu 
süreçteki	 etkisi	 ve	 katkısı.	 Başta	 El-Cezire	 ve	
sosyal medya olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki devrimlerde medyanın etkisi analiz 
edilmeden yaşanan süreci anlamak ve anlam-
landırmak mümkün değil.

El-Cezire rüzgârı
Yayın hayatına 1996 yılında Katar’ın başkenti 
Doha’da	 başlayan	 El-Cezire,	 sözlük	 anlamıyla	
“ada” demek. 11 Eylül saldırılarından sonraki 
süreçte dünya kamuoyunda dikkati çeken El-
Cezire,	özellikle	Afganistan	savaşındaki	önemli	
habercilik başarısıyla referans kanallardan biri 
haline geldi. 2006 yılına kadar sadece Arapça 
yayın	yapan	El-Cezire,	o	yılın	15	Kasım’ında	El-
Cezire	English	adıyla	tüm	dünyaya	yayın	yapa-
cak İngilizce haber kanalını hayata geçirdi. Bu-
gün	 El-Cezire’nin	Arapça	 kanalının	 40	milyon	
evde, İngilizce kanalının ise 100 milyon evde iz-
lendiği tahmin ediliyor. Kanal, teknolojik gelişi-
me paralel olarak uydu yayıncılığının artmasıyla 
beraber önce tüm Ortadoğu’da, sonra da ulusla-
rarası anlaşmalarla tüm dünyada izlenen bir ka-
nal olmayı başardı. Dolayısıyla en fazla 15 yıllık 
geçmişi	olan	herhangi	bir	TV	kanalından	değil,	
başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada etkisi 
hissedilen bir medya devinden bahsediyoruz.
Afganistan	savaşında	CNN’in	bıraktığı	boşluğu	
başarıyla doldurarak en güncel ve doğru haber-

SETA		YORUM

Devrimlerdeki Medya Etkisi 
Bugün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan değişim sürecinin arkasında bir “medya 
devrimi” var. Bu devrimin etkisi devam ettiği sürece bölgedeki değişim süreci de 
devam edecek.

HAKAN ÇOPUR
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leri aktaran	El-Cezire,	 o	 günden	 itibaren	 tüm	
dünyanın takip ettiği bir merkez olmaya başla-
dı. Hem Arap dünyasına hem de tüm dünyaya 
seslenen kanal, etkin ve güvenilir bir referans 
kaynağı olmayı da doğru ve hızlı habercilik 
yapmasına borçlu. Bölgedeki Arap kanallarının 
neredeyse tamamı devlet destekli olup genelde 
Arap ülkelerindeki sorunlara duyarsız ve yöne-
timdeki liderlere göbekten bağlı bir habercilik 
yapıyorlardı. Böyle bir habercilik tarzı, halktan 
kopuk uydu yönetimlerin ne yolsuzluklarını ne 
de beceriksizliklerini gözler önüne seriyordu; 
belki de tam tersine olan bitenin üstünü örtüp 
birçok şeyi meşrulaştırıyordu. Zaman zaman 
istisnalar olsa da yapısal anlamda Arap dünya-
sındaki yayıncılık/habercilik görünümü bu şe-
kilde iken 2000’li yılların ortalarından itibaren 
El-Cezire	adıyla	kimseye	diyet	borcu	olmayan	
bir kanal hızla yükselmeye başladı. Katar yöne-
timine	yakın	olması	El-Cezire’yi	bağımlı	kılma-
dığı gibi belki de böyle küçük ama zengin bir 
ülkede ortaya çıkmış olması bir avantaj oldu.
El-Cezire’yle	birlikte	Arap	 toplumları	kendile-
rine aynada bakma imkânını buldular. Kendile-
rine aynada bakarken bir yandan da diğer Arap 
toplumlarını ve Türkiye, İran ya da AB ve ABD 
gibi yakın/uzak ülkelerdeki gelişmeleri yakın-
dan	izleme	imkânına	kavuştular.	El-Cezire	sa-
dece Arap yönetimleriyle ilgili değil, Batı’yla da 
ilgili çarpıcı gerçekleri tüm izleyenlerine aktar-
ma konusunda tereddüt etmedi. Bugün yaşadı-
ğımız Ortadoğu ve Kuzey Afrika devrimlerinde 
halkın	“korku	duvarını”	(ya	da	psikolojik	eşiği)	
aşması, belki de en çok bu yayınların toplumsal 
psikoloji üzerindeki etkisi ile mümkün oldu. 
Arap siyasetine bugüne kadar hiçbir kanal bu 
kadar derinden tesir etmemişti. Küçük bir ör-
nek	olarak	birkaç	ay	önce	El-Cezire’nin	İsrail-
Filistin görüşmelerine dair açıkladığı “Filistin 
Belgeleri”ne,	ABD’nin	Irak	işgalindeki	yıkımını	
bu kadar açık ve net bir şekilde gösterebilmesi-
ne veya Türkiye’nin Davos’tan bu yana izlemiş 
olduğu Ortadoğu politikasının doğru bir bi-
çimde yansıtmasına bakılabilir. Türk dış politi-

kası ne kadar başarılı olursa olsun, eğer bölgede 
El-Cezire	 gibi	 bir	 kanal	 bu	 gelişmeleri	 sıcağı	
sıcağına ve doğru bir biçimde aktarmış olma-
saydı belki Arap sokağındaki Türkiye sempatisi 
ve	 etkisi	 bu	 denli	 olmazdı.	 El-Cezire,	 tüm	 bu	
ve benzeri örneklerde daha önce pek müm-
kün	 olmayanı	 ya	 da	 yapıl(a)mayanı	 başardı:	
Uydu	Arap	yönetimlerinin	sesi	olmaktan	uzak	
ve aynı zamanda Arap toplumlarının “gözünü 
açacak”	habercilik	 yapmak.	 Sonuçta	El-Cezire	
haberciliği, bugünkü devrimlerden önce Arap 
dünyasında adeta bir “medya devrimi” yaptı. 
Bugünkü	değişim	sancıları,	El-Cezire’nin	açtığı	
psikolojik alanda gerçekleşen toplumsal patla-
mayla mümkün hale geldi.

Sosyal medyanın gücü
Ortadoğu ve Kuzey Afrika devrimlerine ilişkin 
medyanın	etkisi	analiz	edilecekse	El-Cezire’yle	
birlikte bakılması gereken ikinci adres sosyal 
medya. Son yılların trendi haline gelen sosyal 
medya, daha bağımsız ve çeşitli, daha esnek 
ve farklılığa açık bir kişiselleştirilebilir iletişim 
alanı açtı. Birçoğumuzun ilk aklına gelen Face-
book ve Twitter, esasen sosyal medyanın sadece 
bir bölümü; bunların dışında da birçok iletişim 
alanı mevcut. Bu alan uygun bilgisayarı ya da 
mobil cihazı olan herkesin kullanabileceği ve 
kimsenin doğrudan kontrolü olmadan istediği 
kişilerle bir iletişim alanı kurabildiği bir mec-
ra halini aldı. Bir konuda hassas olan bir grup 
insan birkaç saat içinde Facebook’tan haberle-
şip, Twitter’dan paylaşıp ertesi sabah şehrin en 
büyük	meydanını	doldurabiliyor.	El-Cezire’den	
sonra bölgedeki başkaldırılarda çarpan etkisi 
olan en büyük unsur tam da bu sebeple sosyal 
medya ağları.
Son iki aylık süre içerisinde Tunus’tan başla-
yarak,	 özellikle	Mısır’da	 ve	 diğer	 bazı	 ülkeler-
de gördüğümüz şey, rejimi sallanan liderlerin 
önce internete erişimi kapatmasıydı. Böylelikle 
gençler bu kadar kolay organize olamayacak-
tı. İnternetin ve mobil iletişimin bu kadar ko-
lay olmadığı dönemlerde bugünkü gibi halk 
ayaklanmalarının gerçekleşmesi her halükarda 
daha zordu. En azı 15-20 yıldır iktidarda olan 
Ortadoğu’nun uydu liderlerinden duyulan ra-
hatsızlık, Arap halklarında belki 10 yıl önce de 
vardı.	 Ama	 tam	 da	 El-Cezire	 gibi	 bir	 kanalın	
ortaya çıkması ve sosyal medyanın çarpan et-

“ El-Cezire’den sonra bölgedeki 
başkaldırılarda çarpan etkisi olan en 
büyük unsur sosyal medya ağları.
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kisiyle bu başkaldırılar bugün mümkün hale 
geldi. Örneğin Tunus’tan ilham ve psikolojik 
destek	alan	Mısırlılar	Tahrir	Meydanı’nı	doldur-
dular,	Tahrir	Meydanı’ndan	ilham	ve	psikolojik	
destek alan diğer Arap toplumları meydanlara 
indiler. Bu, kontrol edilemez bir “eşik aşma” 
süreci. Ortadoğu ve Kuzey Afrika toplumları 
sömürgecilikten kurtuldukları dönemlerden 
sonra, çoğu ordu kökenli liderlerine karşı ilk 
kez bu kadar heyecanlılar ve kendi içlerindeki 
sömürge artıklarını temizleme niyetindeler.

Ortadoğu’da medya devrimi
Dünya tarihinin dönüm noktalarına ilişkin 
birçok kişi, komplo teorileriyle beslenmiş bir 
şekilde düşünmeye eğilimli. “Big Brother”ın 
her şeyi görüp yönettiği bir dünya sistemi algı-
sı, nedense toplumsal dönüşümleri açıklama-
da en çok kullanılan yöntemlerden biri olarak 
karşımıza çıkıyor. Hâlbuki bu yöntem olsa olsa 
kolaycılığın bir diğer adı. Bugünkü Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika değişim sürecinde elbette büyük 
güçlerin etkisi var. Ancak her şeyi bu zeminde 
açıklamak hem Arap toplumlarının şu anki baş-
kaldırılarına saygısızlık, hem de Ortadoğu’daki 
düzenin sürdürülemez oluşunu anlamamaz-

lık	 olur.	 Evet,	 hakikaten	 Ortadoğu’daki	 Camp	
David düzeni sürdürülemez bir hal aldı ve bu 
durumu	 toplumlar	 öncelikle	 El-Cezire	 aracılı-
ğıyla kendi aynalarında gördüler. 30 yıldır ik-
tidarda	 olan	Hüsnü	Mübarek’in	ABD	ve	 İsrail	
ile	 birlikte	 ortağı	 olduğu	Camp	David	 düzeni,	
herkesten	 önce	 Mısır	 halkını	 rencide	 etmiyor	
muydu? Fakat toplumların kendilerini baskıyla 
yöneten rejime karşı ayaklanabilmeleri için ar-
kasını göremedikleri duvara tırmanma cesare-
tini göstermeleri gerekiyordu. İşte son 10 yılda 
bölgede	yaşananlar,	Irak’ın	işgaliyle	başlayan	ve	
Türkiye’nin Davos çıkışıyla devam eden süreçte 
Arap toplumları, o duvarı aşma cesareti göstere-
cekleri psikolojik eşiğin kenarına kadar geldiler. 
Yıllardır birikmiş olan ekonomik ve sosyal so-
runlar, yolsuzluk ve baskıcı rejim uygulamala-
rı toplumsal bir patlama noktasına zaten işaret 
ediyordu. Sonra bir gün 26 yaşındaki bir genç 
kendisini yaktı ve medyanın zihinlerde gerçek-
leştirdiği “devrim” bir anda meydanlara taştı. 
Bugün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan 
değişim sürecinin arkasında bir “medya devri-
mi” var. Bu devrimin etkisi devam ettiği sürece 
bölgedeki değişim süreci de devam edecek.
Mostar, Mart 2011

A
A



168

m a r t  1 1

Siyaset,	 Ekonomi	 ve	Toplum	Araştırmaları	 (SETA)	Vakfı	 uzun	
bir çalışma sonunda Kürt sorunu konusunda bir başucu kitabı 
hazırladı. Dünden bugüne Kürt sorunu hakkında kaleme alınmış 
tüm belge ve raporların bir araya getirildiği kitap, hem analitik, 
hem	de	ansiklopedik	bir	kaynak	niteliğinde.	Çalışma,	23	Nisan	
1920	TBMM’nin	açılışı	ile	başlayıp,	Demokratik	Açılım	süreciyle	
son bulan 90 yıllık bir öyküyü belgeler üzerinden ele alıyor.
Gazi	Üniversitesi	Siyaset	Bilimi	ve	Kamu	Yönetimi	Bölümü	Öğ-
retim	Üyesi	ve	SETA	Vakfı	uzmanı	Hüseyin	Yayman	tarafından	
uzun bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Türkiye’nin Kürt So-
runu Hafızası isimli kitap, bu konuda yazılmış gizli-açık tüm bel-
geleri bir araya getiriyor. Çalışma, devletin belgelerinden parti-

SETA Yayınları XII, I. Baskı: Şubat 2011, ISBN: 978-605-4023-10-3

SETA		RAPOR

Şark Meselesinden Demokratik 
Açılıma Türkiye’nin Kürt 
Sorunu Hafızası
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı uzmanlarından Hüseyin Yay-
man, uzun bir çalışma sonunda Kürt sorunu konusunda bir başucu kitabı hazırladı. 
Çalışma, 23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışı ile başlayıp, Demokratik Açılım süreciyle 
son bulan 90 yıllık bir öyküyü belgeler üzerinden ele alıyor.

HÜSEYIN YAYMAN

kürt sorunu raporu

MART 2011 -    Kürt Sorunu’nun Osmanlı döneminden bu yana bir değerlendirmesini 
sunan “Şark Meselesinden Demokratik Açılıma Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası” raporu, Cum-
huriyet döneminde bir güvenlik ve asayiş sorunu olarak ele alınan mesele hakkında devletin 
geliştirdiği köy boşaltma, Olağanüstü Hal (OHAL) ve sınırötesi operasyonlar gibi enstrümanları 
değerlendiriyor. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile düşünce kuruluşlarının da Kürt Sorunu hak-
kında yaptıkları yayınları kapsayan çalışmada, yılın son aylarında Türkiye gündemine oturan 
Dersim meselesi de detaylı bir şekilde tartışılıyor.
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lerin çalışmalarına değin tüm literatürü tek tek 
irdeleyerek bir hafıza tazelemesi yapıyor.

‘Güvenlikçi yaklaşım’ – ‘demokratik yaklaşım’ 
mücadelesi
Son dönemde birçok nitelikli çalışmaya imza 
atan ve Türkiye’nin en önemli düşünce kuru-
luşlarından	 biri	 olan	 SETA	 Vakfı	 tarafından	
yayımlanan kitap, geçmişi masaya yatırarak 
yapılması gerekenlere ışık tutuyor. Çalışma, 
Kürt sorunu hakkında iki temel yaklaşımın 
olduğunu dile getirirken bunlardan birincisini 
güvenlikçi yaklaşım, diğerini ise demokratik 
yaklaşım olarak tanımlıyor. Kitap, 1990’lı yıl-
ların Kürt sorununda milat olduğunu ve soru-
nun hızla toplumsallaşmaya evrildiğini ortaya 
koyuyor.
Çalışmada devlet adına hareket eden görevlile-
rin ‘devleti tarih ve toplum önünde ayıplı hale 
getirdikleri’ belgelerle ortaya konulurken bu 
yaklaşımın sorunun çözümünü zorlaştırdığı 
dile getiriliyor. Özellikle tek parti döneminde-
ki Fevzi Çakmak, İbrahim Tali Öngören, İsmet 
İnönü ve Şükrü Kaya raporları bu dönem ça-
lışmalarının ana karakteristiğini oluşturuyor.  
Yayman, Kürt sorununun zaman içinde geçir-
diği metaformofozu belgeler üzerinden ortaya 
koyarken güvenlikçi yaklaşımı sert biçimde 
eleştiriyor.  
    
1925’ten 2010’a kadar 70 Kürt raporu
Kürt sorununu öğrencilik yıllarından itibaren 
yakından takip eden Hüseyin Yayman kitabın-
da, sorunla ilgili kapsamlı bir bilânço çıkararak 
hadisenin boyutlarını tüm çıplaklığıyla ortaya 
koyuyor.	 Yayman’a	 göre	 PKK	 ile	 mücadeleye	
harcanan	 parayla	 120	 (yüz	 yirmi)	 adet	 Boğaz	
Köprüsü yapılabilirdi. Kitapta, 1925’ten 2010 
yılına kadar Kürt sorunu hakkında kaleme alı-
nan 70 rapor tarihsel arka planı, aktörleri ve 
metin analizleriyle irdelenirken, konuyla ilgili 
ilk defa böylesine toplu ve analitik bir eser kale-
me alınmış oluyor. Kitabın önemli tezlerinden 
birine göre, Türkiye bu konuda çokça konuşu-
yor, ancak kararlılık gösterip sorunu çözecek 
ortak iradeyi sergileyemiyor.
 
Açılıma kadar Türkiye’nin bir Kürt siyaseti 
yoktu
Kitapta dile getirilen önemli temel tespitlerden 
bir diğeri de, Türkiye’nin bir Kürt siyasetinin 

olmadığı tezi. Yayman, konuyu tek parti döne-
minden	 başlayıp	 AK	 Parti	 iktidarı	 dönemine	
kadar mercek altın alırken Türkiye’nin bugün-
den yarına değişmeyen bir stratejisinin olma-
dığını ileri sürüyor. Türkiye’nin kişilere bağlı 
bir bölge siyasetinin olduğu vurgulanırken, 
kişilerin değişmesiyle stratejinin de değiştiği 
belirtiliyor.	Bu	noktada	AK	Parti’nin	demokra-
tik açılım süreciyle başlattığı sürecin Kürt siya-
setinde önemli bir paradigma değişikliği getir-
diğine vurgu yapan Yayman, Türkiye’nin artık 
sorunu değil, çözümü konuşması gerektiğinin 
altını çiziyor.
 
İlk açılım Demirel ve İnönü’den…
Kürt Sorunu’nun isimlendirmesinin zamanın 
ruhuna uygun bir yönelim gösterdiğini belirten 
Yayman, ilk dönemlerde Şark sorunu, Doğu 
sorunu denirken, 1990’lardan itibaren bugün-
kü Kürt sorunu tamlamasının kullanıldığını 
dile getiriyor. Araştırmada devletin resmi Kürt 
siyasetinin	 tayin	edildiği	belgenin	Şark	Islahat	
Planı	olduğuna	dikkat	çekilerek,	daha	sonra	ya-
zılan	tüm	eserlerin	Şark	Islahat	Planı’nın	türevi	
ve tekrarı olduğu ifade ediliyor.
Devletin	 resmi	 Kürt	 siyasetinin	 1991	 DYP-
SHP	 koalisyonuyla	 değiştiği	 belirtilirken,	 bu	
dönemde verilen vaatlerin düşük yoğunluklu 
şiddete	 yenildiğinin	 altı	 çiziliyor.	 DYP-SHP	
koalisyonunun sözde birçok vaatte bulunması-
na rağmen bunları hayata geçiremediği söyle-
nirken, ilk açılımı Süleyman Demirel ve Erdal 
İnönü’nün başlattığı hatırlatılıyor.
 
İnkâr ve asimilasyondan tanıma ve 
demokratikleşmeye…
Kürt sorunuyla ilgili 70 kadar raporun ele alın-
dığı kitapta, raporların içeriği ve üslubunun, 
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Türkiye siyasal tarihine paralel bir değişim gös-
terdiğine dikkat çekiliyor. Tek parti döneminde 
sorun, ağırlıklı olarak asayiş kaygısı ekseninde 
homojen bir ulus inşa etmenin önündeki engel-
lerin kaldırılması olarak okunurken, çok partili 
döneme geçişle beraber, sorun ağırlıklı olarak 
yönetimde yaşanan aksaklıkların giderilmesi 
olarak kodlandı. 1990 sonrasında, gerek iç si-
yasette gerekse dünya siyasetinde vurgusu gide-
rek artan sivilleşme ve sorunların siyasi çözü-
mü eğilimine paralel bir biçimde, Kürt meselesi 
de bu bağlamda değerlendirilmeye başlandı.
Tek parti döneminde hazırlanan çalışmalarda 
sorun “iskân, asimilasyon ve inkâr” yaklaşımıy-
la değerlendirilirken, 1990’larda inkâr siyaseti-
nin yerini “tanıma” ve “demokratik standartla-
rın yükseltilmesi” aldı. 
 

Kürt sorununda toplumsallaşma tehlikesi 
Kitapta öne çıkan temel tezlerden bir diğerin-
de, Kürt sorununda 1990’lı yıllarda dile getiri-
len önerilerin %90’nın karşılanmasına rağmen, 
bu düzenlemelerin zamanında yapılmadığı için 
beklenen faydayı sağlamadığı belirtiliyor.   
Yayman, devletin Kürt sorunu hakkında ne ya-
pacağına karar verememesinin bir başka sorun 
oluşturduğunu ifade ederken, bölgede oluştu-
rulan basınçla devletin bir karar anına zorlan-
dığını belirtiyor. Kürt sorununun hızla bir Türk 
sorununa dönüşmesinin çözümü zorlaştırdığı-
nı belirten Yayman, sürecin yanlış yönetilmesi 
sonucunda devletin yarattığı bir sorun olmak-
tan çıkarak toplumsallaştığı tehlikesine dikkat 
çekiyor.
Çalışma Türkiye’nin sorun karşısında nerede 
hata yaptığının ve bundan sonra neler yapması 
gerektiğinin belgesi niteliğinde. Kitabın sonun-
da	yer	alan	“Çözümün	Neresindeyiz?”	tablosu	
ve	Raporlar	Çizelgesi	Türkiye’nin	Kürt	sorunu	
hafızasını fazla söze gerek bırakmadan ortaya 
koyuyor.

Sayılarla Kürt sorunu hafızası
Kitapta 1920–2010 yılları arasını irdeleyen Yay-
man, toplam 70 raporu, sorunu tarifi, çözüm 
önerileri	ve	aktörleri	bağlamında	ele	alıyor.	Ra-
porların iki ana dönemde yoğunlaştığı görülü-
yor. Birincisi tek parti döneminde, ikincisi ise 
90’lı yıllarda yapılan çalışmalardır.
•	 Rapor	 yazma	 geleneğiyle	 sorunun	 şiddeti	

arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. 
Sorun yoğun biçimde gündeme geldiği dö-
nemlerde daha çok rapor yazma ihtiyacı du-
yulmuş normal zamanlarda sorun yok sayıl-
mıştır.  

•	 Konuyla ilgili, devlet, siyasal partiler, sivil 
toplum örgütleri tarafından değişik zaman-
larda yapılmış çok sayıda çalışma bulunmak-
tadır. Bir anlamda bu konuda söylenmemiş 
bir söz, yazılmamış bir cümle kalmamıştır.

 
51 yıllık olağanüstü hal! 
•	 Cumhuriyetin	ilk	yıllarında	kurulan	5	Genel	

Müfettişliğin	3’ü	Doğu	ve	Güneydoğu	Ana-
dolu Bölgesindedir. Bölgedeki olağanüstü 
uygulamalar bununla da sınırlı kalmamış 
1987	 yılında	 Olağanüstü	 Hal	 Bölge	 Valiliği	
kurulmuştur.

•	 Bölgede 1925 Şeyh Sait İsyanından son-
ra ilan edilen sıkıyönetim fiilen 1950’de 
kaldırılmıştır. Bölge 25 yıl boyunca örfi 
idare(sıkıyönetim)	koşullarında	tutulmuştur.

•	 Bunun yanında 1978’den 2002 yılına kadar 
bölge	 sıkıyönetim	ve	OHAL	uygulamalarıy-
la yönetilmiştir. Başka bir ifadeyle bölge 51 
yıldır olağan olmayan yönetim usulleriyle 
yönetilmiştir.

•	 51 yıl Olağan üstü usullerle yönetilen bir böl-
gede sorun çıkmaması ilginç olacaktır.

 
Terörün maliyeti: 120 Atatürk barajı,  
150 Boğaz köprüsü… 
•	 1984 yılından bu yana terörle mücadeleye ay-

rılan kaynağın 300 milyar dolar olduğu öne 
sürülmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan 
300 milyar dolarla, 15 bin adet 24 derslik-
li okul, 900 adet 400 yataklı tam teşekküllü 
eğitim ve araştırma hastanesi, 150 adet boğaz 
köprüsü, 120 adet Atatürk barajı yapılabilir-
di.

•	 Türkiye 120 adet Atatürk Barajını bölgeye 
yapmış olsaydı bugün zaten böyle bir soru-

“ Çalışma Türkiye’nin sorun kar-
şısında nerede hata yaptığının ve 
bundan sonra neler yapması gerekti-
ğinin belgesi niteliğinde.
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nu olmayacaktı. Türkiye sorunla gerçek an-
lamda yüzleşmediği için geçici ve günübirlik 
tedbirlerle problemi çözmeye çalışmaktadır.

•	 Osmanlı’dan günümüze toplam 29 Kürt is-
yanı çıkmıştır. İsyanların en yoğun olduğu 
dönem 1925–1937 arasıdır. En uzun isyan 33 
yıldır devam eden 29. isyandır.

•	 TBMM	 Göç	 Komisyon’un	 raporuna	 göre,	
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
güvenlik nedeniyle boşaltılan yerleşim biri-
mi sayısı 3 bin 428’dir. Bu yerlerde yaşayan 2 
milyona yakın yurttaşımız zorunlu göçe ma-
ruz kalmışlardır.

•	 Türkiye terörle mücadele amacıyla sınır öte-
sine bugüne kadar irili ufaklı toplam 25 sınır 
ötesi operasyon yapmıştır.

 
50 bin can kaybı!
•	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Devleti	 PKK	 ile	 mü-

cadelede Kurtuluş Savaşından daha büyük 
kayıplar verilmiştir. Genel Kurmay Başkan-
lığının verilerine göre Türkiye Kurtuluş Sa-
vaşında	 10	 bin	 885	 şehit	 verilirken	PKK	 ile	
mücadelede 11 bin 735 şehit verilmiştir. Ben-
zer	bir	durum	Mete	Tunçay’ın	ifadesiyle	Şeyh	
Sait isyanı için de geçerlidir.

•	 PKK	 ile	mücadelede	 verilen	 kayıplar	 konu-
sunda farklı istatistikler bulunmakla birlik-
te bütün bu rakamlar alt alta toplandığında 
Türkiye	Cumhuriyeti	 kimliği	 taşıyan	50	bin	
insan hayatını kaybetmiştir.  

•	 1984	yılından	bu	yana	5	Cumhurbaşkanı,	 8	
Başbakan, 8 Genelkurmay Başkanı, 22 İç İş-
leri Bakanı görev yapmış, 15 hükümet değiş-
miş,	Olağanüstü	Hal	 Bölge	Valiliği	 kurulup	
kapatılmış ancak sorun hep yerinde kalmış-
tır.

•	 Kürt sorunu hakkında en çok rapor hazır-
layan partiler sosyal demokratlar olmuştur. 
Sosyal demokratların hazırladığı 11 raporda 
çok sayıda öneri yer alırken bu önerilerin çok 
az bir kısmı sosyal demokrat partiler tarafın-
dan hayata geçirilmiştir.   

•	 Kürt sorunu hakkında ilk kapsamlı çalışma-
yı yapan parti kamuoyunda bilinenin aksine 
DSP’dir.	DSP’nin	Güneydoğu	Raporu	 sorun	
hakkında yapılmış ilk çalışma özelliği taşı-
maktadır.

İlk açılım DYP-SHP hükümeti’nden…
•	 Kürt	 sorununda	 ilk	 ‘Açılım’	 1991	DYP-SHP	

koalisyonuyla olmuştur. Koalisyon proto-



172

m a r t  1 1

kolünde sorunun çözümüne dair çok sayı-
da öneri yer almasına rağmen süreç doğru 
yönetilemediği için ‘düşük yoğunluklu sa-
vaş’ konseptiyle son bulmuş ve ağır bedeller 
ödenmiştir.

•	 AK	Parti,	Demokratik	Açılım	süreciyle	DYP-
SHP	Hükümetinden	sonra	II.	Açılım	sürecini	
başlatmıştır.

•	 1990’larda dile getirilen önerilerden sadece 
anadilde eğitim ve af konusu çözülmemiştir. 
Son	 on	 yılda	 ve	 özellikle	 AK	 Parti	 iktidarı	
döneminde yapılan iyileştirmelerle Kürt so-
runuyla ilgili taleplerin önemli bir kısmı kar-
şılanmış ve Kürt sorunu, Kürtçe sorununa 
dönüşmüştür.
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ÖZET Özel dershaneler, yaygınlaşmaya başladığı 1970’li yıllardan 
beri, eğitim sistemimizin en fazla tartışılan konularından birisi ol-
muştur. Bu tartışmaların, yakın gelecekte de sürmesi muhtemeldir. 
Varlıkları	bazı	kesimlerce	sürekli	yadırganan	özel	dershaneler,	fark-
lı dönemlerde kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Kendi-
lerine karşı sergilenen her türlü olumsuz tavra rağmen özel ders-
haneler, varlıklarını giderek artan nicelik ve profesyonelleşmeyle 
sürdürmüşlerdir. Her geçen yıl giderek büyüyen ve günümüzde 
milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü özel dershanelerin, eğitim 
sistemi içerisindeki konumu, işlevi ve geleceği ile ilgili makul bir 
tartışmanın şu ana kadar Türkiye’nin gündeminde yer bulduğunu 
söylemek zordur. Özel dershaneler ile ilgili tartışmaların sağlıklı 
bir şekilde yürütülebilmesi için her şeyden önce özel dershanelerin 
milli eğitim sistemi içerisindeki konumunun, bu kurumları doğu-
ran sebeplerin ve bu kurumların farklı alanlarda ortaya çıkardığı 
etkilerinin sağlıklı bir şekilde irdelenmesi gerekmektedir. Bu dü-
şünceden yola çıkarak kaleme alınan bu analizde, ülkemizde özel 
dershanelerin neden rağbet gördüğü ve hangi faktörler üzerinden tartışıldığı ele alınmıştır. Son ola-
rak, Güney Kore gibi ülke deneyimlerinden de faydalanılarak, bazı politika önerileri geliştirilmiştir.

SETA		ANALİZ

Özel Dershaneler: Gölge 
Eğitim Sistemiyle Yüzleşmek 
Öğrenci ve velilerin özel dershaneleri başarının anahtarı olarak algılanmasında, özel 
dershanelerin ürettiği kazanımların yanında, dershanecilik sektörünün piyasaya 
sunduğu ihtiyaç söylemlerinin de etkisi vardır.

MURAT ÖZOĞLU

özel dershaneler

MART 2011 -  1970’li yıllarla eğitim hayatımıza giren dershaneler, sistemin içerisindeki ko-
numu, işlevi ve geleceği ile eğitim dünyamızın en tartışmalı konularından biri olageldi. Özellikle 
sınav sistemlerinde yapılan değişikliklerin ardından gündeme gelen dershanelerin meşruiyeti 
dünden bugüne tartışılmaya devam ediyor. Bazı kesimler tarafından, eğitimde fırsat eşitsizliği-
ne neden olduğu gerekçesiyle fazlasıyla eleştirilen dershaneler, kimi kesimlerce de eğitimdeki 
eşitsizlikleri bir nebze giderdiği için destekleniyor. Dershanelere ilişkin tartışmaların daha sağ-
lıklı yürümesi için bu kurumların milli eğitim sistemindeki yeri ve geleceğinin belirlenmesi şart.
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SONUÇ	VE	ÖNRİLER	Cumhuriyetin	ilk	yılla-
rında daha çok yetişkinlere yönelik yetiştirme 
kursları olarak faaliyet gösteren özel dershane-
ler 1960’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya baş-
lamış ve sınavlara hazırlık kurumlarına dönüş-
müşlerdir. Farklı dönemlerde özel dershanelere 
duyulan talebi azaltmak için eğitim sisteminde 
ve kademeler arası geçiş sınav sistemlerinde 
farklı değişikliklere gidilmiştir. Ancak özel ders-
haneler varlıklarını güçlenerek sürdürmüşlerdir. 
Bugün ülkemizde yaklaşık 1,2 milyon öğrenci 
sayıları 4200 civarında olan özel dershanelere 
devam etmektedir.

Ülkemizde	özel	 dershanelerin	büyük	 çoğunlu-
ğu sınavlara hazırlık işlevi gördüğünden, özel 
dershanelere olan talep genellikle sınavlar üze-
rinden tartışılmakta ve açıklanmaktadır. Ancak, 
sınavları özel dershanelere duyulan talebin tek 
nedeni	olarak	görmek	doğru	değildir.	Ülkemiz-
de öğrencilerin ve ailelerinin özel dershanelere 
yönelimleri oldukça karmaşık ve birbiri ile ilin-
tili faktörlere bağlıdır. Bu faktörler kolektif bir 
biçimde dershanelere yönelimi artırmaktadır. 
Zaten, Güney Kore örneğinde olduğu gibi, tek 
başına geçiş sınavlarının kaldırılması özel ders 
ve dershaneciliğe olan eğilimi uzun vadede 
azaltmamıştır. 
Özel dershaneler ile ilgili tartışmalar ve özel 
dershanelerin sosyal, pedagojik ve ekonomik et-
kileri dikkatli bir şekilde tahlil edildiğinde, özel 
dershanelerin öncelikli olarak eğitim sistemin-
deki bazı olumsuzluklara istinaden bir sonuç 
olarak ortaya çıktığı ancak zamanla sistemi bazı 
açılardan olumsuz yönde etkiler hale geldikle-
ri gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, bir tarafta 
çoğunluğunu özel dershanecilerin oluşturduğu 
dershane savunucuları, özel dershanelerin milli 
eğitim sistemi içerisindeki bazı yapısal sorun-
ların neden olduğu önemli bir boşluğu doldur-
duğunu ileri sürerek kendi varlıklarını meşru 
bulmakta; diğer taraftaysa daha çok elit bir ta-
bakaya hitap eden özel okulların başını çektiği 
dershane karşıtları, dershanelerin özelde öğ-

rencilerin hayatını genelde ise eğitimi olumsuz 
yönde etkilediğini ileri sürerek dershanelerin 
kapatılması gerektiğini savunmaktadır. 
Şu bir gerçek ki, günümüzde özel dershanelerin 
açılmasına ve yaygınlaşmasına sebebiyet veren 
faktörler halen geçerliliğini korumaktadır. Öze-
likle, okullarımızda alt yapı, donanım ve insan 
kaynakları bakımından bölgelere, illere ve hat-
ta il içerisindeki yerleşim yerlerine göre ciddi 
farklılıklar mevcuttur. Bu durum, öğrenciler ve 
aileleri bu durumu telafi etmek için özel ders-
haneleri tercih etmekle baş başa bırakmaktadır. 
Sonuçta, çocuklarını her yıl sözgelimi 10 bin li-
ranın üzerinde bir ücret ödeyerek bir özel okula 
gönderen aile ile çocuğunu eğitim kalitesi özel 
okulların çok altında olan vasat bir devlet oku-
luna gönderen ve ardından birkaç yıllığına ders-
haneye gönderen ailenin hedefi ana hatlarıyla 
aynıdır: çocuklarına iyi bir gelecek sunabilmek. 
Bu durumda, sadece anaokuluna 25 bin lira 
para vererek ve çocuğunu lise son sınıfa kadar 
toplamda 100 bin liranın üzerinde para harca-
yarak, kaliteli bir okulda yükseköğretime (ve 
hayata)	hazırlayan	bir	 ailenin	yaptığı	 tercih	ne	
kadar rasyonelse, çocuğuna bu imkânı sunacak 
maddi güce sahip olmayan bir ailenin, çocuğu-
nu yıllığı 3-4 bin lira karşılığında bir veya daha 
fazla yıllığına dershaneye göndermesi de en az o 
kadar rasyoneldir. 
Diğer taraftan, özel dershanelere sadece deza-
vantajlı öğrenciler değil kaliteli eğitim veren ve 
seçerek öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler 
lisesi ya da özel ortaöğretim kurumlarında eği-
tim gören öğrenciler de gitmektedir. Dolayısıy-
la özel dershanelerin varlıklarını sadece eğitim 
sistemimizde yaşanan nitelik sorunu üzerinden 
meşrulaştırma girişimi yanlıştır. Genel olarak 
her tür öğrencinin dershanelere yönelmesinde 
dershanelerin ürettiği pozitif değerlere bağlı 
olarak elde ettiği toplumsal saygınlığın, velilerin 
ve öğrencilerin birbirleri üzerinde oluşturduğu 
dolaylı ve gizli baskının yeri olmakla birlikte, 
dershanelerin dolaylı olarak piyasaya sürdüğü 
ihtiyaç söylemlerinin de etkisi vardır.
Bütün bu değerlendirmelere bağlı olarak özel 
dershanelerle ilgili yürütülecek politikalara yön 
vermesi açısından aşağıdaki öneriler göz önün-
de bulundurulabilir:
•	 Dershaneler kaldırılmalı mı kaldırılmama-

lı mı tartışmasının mevcut durumu anlama 
ve yönlendirme açısından bir anlamı yoktur. 
Dershaneler cari eğitim sisteminin bir par-
çasıdır; doğrudan veya dolaylı olarak milli 
eğitim politikalarından ve özellikle merkezi 

“ Özel ders ve dershaneciliğin 
çok yaygın olduğu ülkelerin en belir-
gin ortak özelliği, eğitimin kademeleri 
arasındaki geçişlerde rekabete dayalı 
sınav sistemlerinin olmasıdır.
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sınavlarda yapılan değişikliklerden etkilen-
mektedir. Dolayısıyla, sadece dershaneleri 
hedef alan politikalar geliştirilmesi sakınca-
lıdır. Dershanelerin doğmasına ve gelişmesi-
ne sebebiyet veren faktörler –özellikle eğitim 
sistemindeki temel sorunlar ve eksiklikler– ile 
dershanelerin eğitimin her kademesinde se-
bep olduğu olumsuzluklar ortak değerlendi-
rilmelidir. 

•	 Dershanelerin doğmasına ve yaygınlaşmasına 
sebebiyet veren faktörler ve eğitim sistemin-
deki aksaklıklar çözüme kavuşturulmadan 
dershanelerin kaldırılmasına yönelik atılacak 
adımlar okullardaki kaliteyi arttırmayacağı 
gibi, Güney Kore örneğinde olduğu gibi özel 
dershanelerin yer altına çekilmesine ve sadece 
elit tabakanın alabildiği daha pahalı bir eği-
tim modeline dönüşmesine sebebiyet verebi-
lir. Dolayısıyla, doğrudan dershanelere mü-
dahale etmek yerine öncelikli olarak eğitim 
sistemindeki dershanelere yönelimi artıran 
aksaklıklar giderilmelidir.

•	 Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi 
önerisi, şu an için uygulanabilir ve gerçekçi 

bir plandan yoksundur. Zaten özel okullara 
giden öğrencilerin de ayrıca dershaneye de-
vam etmesi, dershanelerin özel okullardan 
farklı bir işlev gördüğünün en önemli gös-
tergesidir. Kaldı ki, dershane, özel okullara 
kıyasla, ailelerin çoğunluğu için hâlâ daha 
ekonomik bir tercihtir.

•	 Hükümetin üniversite sayısını artırması ile 
birlikte YÖK’ün kontenjanları artırması, yük-
seköğretim talebinin karşılanmasında çok 
önemli bir işlev görmüştür ve yükseköğreti-
me giriş üzerindeki baskıyı şimdiden rahat-
latmaya başlamıştır. Yükseköğretim arzındaki 
bu büyümenin sürdürülmesi gerekir. Bu bü-
yüme doğal olarak, okul dışı kaynaklara olan 
bağımlılığı azaltacaktır. 

•	 Yükseköğretime geçişte öğrencilerin sadece 
üniversiteye yerleşmek için değil aynı za-
manda mezunlarının istihdam edilebilirliği 
yüksek ve prestijli bir üniversitenin prestijli 
bir programına kabul almak için yarıştıkları 
unutulmamalı ve yükseköğretimde kurum 
sayılarının ve kontenjanların arttırılmasının 
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yanı sıra niteliğin de arttırılmasına özen gös-
terilmelidir.	Üniversiteler	arasında	kalite	farkı	
azami ölçüde azaltılmadığı sürece, yükseköğ-
retimde arz-talep dengesi sağlansa ve buna 
bağlı olarak sınavlar kaldırılsa dahi daha ka-
liteliye olan talep ve buna bağlı yarış varlığını 
devam ettirecek ve özel dershanelere duyulan 
talepte ciddi azalma yaşanmayacaktır. 

•	 Ortaöğretimde alt yapı, donanım ve insan 
kaynakları bakımından okullar arasındaki 
farklılıklar giderilmeli ve zamanla ortaöğreti-
me geçiş sınavını önemli kılan farklı lise türle-
ri kaldırılmalıdır. Her öğrencinin mahallesin-
deki liseyi tercih etmek isteyeceği bir eğitim 
sistemi için hedefler belirlenmelidir.

•	 Yükseköğretime	geçişte	uygulanan	AOBP,	ba-
şarılı okulları ödüllendirdiği başarısızları ce-
zalandırdığı için başarılı okullara öğrenci yö-
nelimini ve rekabeti daha da arttırmaktadır. 
Bu da, haliyle ortaöğretime geçiş sınavlarını 
önemli kılmakta ve dershanelere bağımlılığı 
artırmaktadır.	 Dolayısıyla	 AOBP	 uygulama-
sından vazgeçilmeli veyahut ağırlığı azaltıl-
malıdır. 

•	 Okullarda verilen eğitimi öğrencilerin gö-
zünde sadece sınavlar ve özel dershaneler 
değersiz kılmamaktadır. Öğrencilerin temel 
derslerde bile başarısız olmalarına rağmen bir 
üst sınıfa geçebilmeleri, hiçbir zorlayıcılıkla 
karşılaşmamaları da okulun öğrencinin gö-
zündeki saygınlığını yitirmesine yol açmakta-
dır. Dolayısıyla, ilköğretim ve ortaöğretimde 
sınıf geçme, okul bitirme kriterleri yeniden 
gözden geçirilmelidir. Aksi halde, öğrenciler 
okulda edinemediklerini dershanede edin-
meye devam edeceklerdir.

•	 Artık sınavlar üniversite bittikten sonra da 
devam	 etmektedir.	 KPSS,	 üniversite	 mezun	
sayısındaki artışa bağlı olarak her geçen gün 
daha	 fazla	 önem	 kazanmaktadır.	 KPSS’ye	
hazırlık dershanelerinde bir artış olması ih-
timaline binaen, bazı tedbirler alınmalıdır. 
Özellikle istihdamı artırıcı tedbirler alınırken 
mevcut mezun profilinin nasıl daha iyi bir 
şekilde istihdam edilebileceği de göz önüne 
alınmalıdır. 
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ÖZET Kayıtdışı ekonomi Dünya’da son 30 yıldır, Türkiye’de ise 
yaklaşık olarak son 15 yıldır akademisyenlerin ve uygulamacıla-
rın gündemindedir. Tanımlama ve ölçme yöntemlerinin getirdiği 
kısıtlamalar ve kargaşa bir tarafa bırakılırsa, kayıtdışılığın sadece 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de 
önemli	boyutlara	ulaştığı	görülmektedir.	Ne	var	ki,	kayıtdışılığa	
yol açan temel nedenlerin ağırlığı ülkeden ülkeye değişmektedir. 
Gelişmekte olan ülkelerde kayıtdışılıkta “sistemik” nedenlerin 
ağırlıklı olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz.
Hal böyle olunca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kayıtdışılık 
alanlarının daraltılmasında denetimlerin ve cezaların artırılması 
gibi rutin mücadele yöntemlerinin etkisi sınırlı olmaktadır. Son 
yıllarda kayıtdışı ekonomi ile mücadelede atılan somut adımlar 
şimdiye kadar atılan adımların çok üzerinde olsa bile bu hususta 
başarı sağlamak için köklü değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Başta gelir vergisi reformu olmak üzere vergi yasalarında yapıla-
cak değişikliklerle basitliğin sağlanması, algılanan vergi yükünün 
düşürülmesi,	denetimlerde	 (denetim	oranından	çok)	etkinliğin	artırılması	ve	kamuda	şeffaflığın	
artırılarak vergi ahlakında düzelmenin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de kayıtdışılığın yakla-

SETA		ANALİZ

Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi 
Türkiye’de kayıtdışı ekonomi ile mücadelede, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin 
örneklerini izleyen “kayıtlı ekonomiye geçiş” genel başlığı altında toplanabilecek ça-
lışmalar yürütülmektedir.

FATIH SAVAŞAN

kayıtdışı ekonomi

MART 2011 -  2011 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2011-2013 dönemi için Kayıt-
dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı yayınlandı. Bundan önceki planlarında sadece 
kayıtdışı ekonomi ile mücadele göz önüne alınırken 2011-2013 dönemi eylem planında suç 
ekonomisi ve kara para ile mücadele için atılması gereken adımlar 47 maddede ifade ediliyor. 
Bu 47 maddede ilgili kurumların kurumsallaşması adına yapılması gerekenler sıralanırken, hu-
kuksal düzenlemelerde gerçekleştirilecek değişiklikler de ayrıca belirtiliyor.
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şık olarak ekonominin üçte biri büyüklüğünde 
olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, kayıtdışı-
lığın sektörler arasında dağılımı aynı değildir. 
Bu yüzden kayıtdışılığın yaygın olduğu sektör-
lere özel çözümlerin geliştirilmesi, kayıtdışılıkla 
mücadelede sosyal konsensüsün sağlanmasına 
yardımcı olacaktır. 

SONUÇ	 VE	 ÖNERİLER Türkiye’de kayıtdışı 
ekonominin kayıtlı ekonomiye oranının yak-
laşık üçte bir olduğu yönünde bulgular ağırlık 
kazanmaktadır. Kayıtdışı ekonominin büyüme-
sinin durduğu veya en azından büyüme hızında 
düşüş olduğu yine akademik çalışmalardan an-
laşılmaktadır. Ancak kayıtdışı ekonominin sek-
törel dağılımı veya bir diğer ifadeyle sektörlerin 
içinde kayıtdışılık oranları toplam kayıtdışılık 
oranlarından farklıdır.
Kayıtdışı ekonominin yüksek olmasının yarat-
tığı ekonomik, mali ve sosyal olumsuzluklar, 
kayıtdışılıkla mücadeleyi Türkiye’nin günde-
mine	de	sokmuştur.	Ne	var	ki,	bu	mücadelede	
somut adımlarının atılması ancak son yıllarda 
mümkün olmuştur. Bu doğrultuda en kapsamlı 
plan Gelir İdaresi Başkanlığının koordinatör-
lüğünde hazırlanan 2008-2010 eylem planıdır. 
Plan	 kapsamı	 ve	 vurgusu	 itibariyle	 doğru	 bir	
plandır. Her şeyden önce gümrükten akarya-
kıta, tütün mamullerinden sebze-meyve tica-
retine	 (halcilik)	 birçok	 alana	 yönelik	 sektörel	
ve somut adımlar öngörmektedir. Ayrıca vergi 
ve sosyal güvenlik idarelerinin etkinleştirilme-
si, vergi ve sigorta incelemelerinin etkinliğini 
artıracak e-devlet uygulamaları ve kurumlar 
arası koordinasyonu içeren bir plandır. Ancak 
planın başarısı uygulamaya ne ölçüde akta-
rıldığını	 görmemizi	 gerektirir.	 Planın	 her	 bir	
hedefine ulaşmak için ön görülen eylemlerin 
bir kısmı zaten plandan önce yasal mevzuata 
bağlanmış	ve	uygulamaya	sokulmuştur.	Ne	var	
ki, planda yer alan her bir eylemin bağlandığı 

performans göstergeleri ile ilgili veri eksikliğin-
den dolayı planın başarısını topluca ölçme şan-
sımız bulunmamaktadır. Girişte de belirtildiği 
gibi	Planın	başında	 verilen	web	 sitesi	 yayında	
olmadığından planın uygulamaya konulan par-
çalarını kamuoyu kısmen takip edebilmekte fa-
kat genel değerlendirme yapacak veri tabanına 
ulaşamamaktadır.	 Plan	 dönemi	 sona	 ererken	
ilgili kurumların yeni bir plan hazırlığında ol-
dukları bilinmekte ve yenilenen planla birlikte 
önceki planın da başarısının değerlendirileceği 
beklenmektedir.
2001 sonrası dönemde siyasi ve ekonomik istik-
rarın sağlanmış ve toplumda kayıtdışılıkla mü-
cadelenin faydaları konusunda ortak bir anlayış 
-henüz yeterli düzeye çıkmasa da- gelişmeye 
başlamıştır. Kayıtdışılıkla mücadelede siyasi ka-
rarlılığın eskiye oranla daha yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Kayıtdışılıkla ilgili köklü çözüm-
lerin geliştirilmesinde gelir vergisi reformunun 
henüz tamamlanmamış olması bir fırsat olarak 
kullanılabilir.	 Eski	 Gelir	 Vergisi	 Kanunu	 (193	
Sayılı	Kanun)	Türkiye	ekonomisinin	dışa	açık-
lığı ve serbestliğini yansıtmamakta, Dünya ile 
daha çok bütünleşmiş yeni Türkiye’ye dar gel-
mektedir. Her ne kadar çok sayıda hükmü mül-
ga olmuş ise de gelişmelere uygun bir yeni gelir 
vergisi sisteminin getirilmesi gerekmektedir. 
Gönüllü vergi uyumunu artıran, vergi güvenlik 
müesseseleri etkin biçimde uygulanabilen, ver-
ginin tabana yayılmasına imkân veren, basit ve 
mükellef odaklı bir gelir vergisi sisteminin ku-
rulması kayıtdışılığın azalmasına yardımcı ola-
cak ve kayıtdışılıkla mücadeleye uygun sosyal 
ve mali zemini oluşturacaktır.
Bu çalışmayı noktalamadan önce kayıtdışı eko-
nomiyle mücadelede yapılabileceklere biraz 
daha somut önerilerle değinmekte fayda vardır.
A. Kayıtdışı ekonomi için uygun dil kullanıl-

malı ve kayıtlılığı özendiren tutum sergilen-
melidir.

B. Yönetimin etkinliğini ve mükellefin uyu-
munu artırmak için vergi yönetimi iyileş-
tirilmelidir. Kayıtlılığı özendiren faktörler-
den biri mükelleflerin vergisel işlemlerini 
yürütmede kolaylaştırıcı üslupla karşılaş-
malarıdır. Bu açıdan e-beyanname uygula-
masının sağladığı kolaylıklar ve fiziki şart-
lardaki gözle görülür iyileşme zikredilmeye 
değer gelişmelerdir. Ancak “iyileştirme” 
süreklilik ister. Her zaman iyileştirme alanı 
mevcuttur.

C.	 Vergi	sisteminin	ve	denetiminin	iyileştiril-
mesi gerekmektedir.

“ Kayıtdışı ekonominin kayıtlı 
ekonomiye oranı, bütün Dünya’da 
artma eğilimindedir. Bununla birlik-
te, kayıtdışılık oranı, gelişmekte olan 
ülkelerde ve geçiş ekonomilerinde 
daha yüksek olduğudur.
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D. İstihdamda kayıtlılık artırılmalıdır. 
E. Kayıtlı ekonomiye geçişte sosyal uzlaşma-

nın sağlanması önemlidir.
F. Kayıtlı ekonomiye geçiş stratejileri dinamik 

bir çerçevede hazırlanmalı ve hayata geçi-
rilmelidir.

Kısaca ekonomide kayıtlılığı artırma uzun so-
luklu bir uğraş gerektirir. Sorunun paydaşla-
rının tamamının tam ve gönüllü katılımının 
sağlanabilmesi gerekir. Bunun sağlanması için 
öncelikle siyasi irade kayıtdışılığı azaltmada 
elini taşın altına koymaya istekli olmalı ve il-
gili kamu kurumlarını bu irade etrafında sevk 

ve idare edebilmelidir. Daha öncede belirttiği-
miz gibi finans sektörü ile reel sektörün bağı-
nın artması, ekonomik istikrarın sağlanması ve 
ekonominin büyümesi gibi faktörler nedeniyle 
kayıtdışılık üzerinde baskı zaten artmaktadır. 
Kayıtdışılık Türkiye’de üst sınırına ulaşmış gö-
rünmektedir. Bundan sonra kayıtdışılık zir-
vesinde yatay seyir izleyebilir veya azalmaya 
başlayabilir.	 Vergisel	 iyileştirmeler	 ve	 iyi	 ta-
sarlanmış planlarla sektörel mücadeleler ikinci 
olasılığın gerçekleşmesi ve kayıtdışılıkta azal-
manın hızlanmasına yardımcı olacaktır.
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ÖZET 2001 krizi sonrasında 2002 seçim-
leri sonrasında tek başına iktidara gelen AK 
Parti	 hükümetinin	 uyguladığı	 makroeko-
nomik politikaların sonucu olarak, Türkiye 
ekonomisi hızlı bir büyüme sürecine girmiş 
ve küresel finans krizi öncesi dönemi kap-
sayan 2002-2007 yılları arasında ortalama 
yıllık %7 oranında büyümüştür. Bu dönemde 
talep yönlü reel GSYH’deki artışın en önemli 
kaynaklarını özel kesim tüketim ve yatırım 
harcamaları oluştururken, reel GSYH’ye katkı 
yapan en önemli sektörler ise hizmetler ve 
sanayi sektörleri olmuştur. Bu dönemde eko-
nomik büyüme artışına bağlı olarak cari açığın 
yükselişini sürdürmesi, istihdama dayalı bir 
büyümenin gerçekleştirilememesi ve sanayi 
kesiminde ortaya çıkan verimlilik artışlarının 
ucuz işgücü ile sağlanmış olması, bu döne-

min olumsuzluklardır. 2008 yılında ilk olarak 
ABD’de ortaya çıkan ve daha sonra dalga dalga 
tüm dünyaya yayılan küresel finans krizi Türkiye 
ekonomisini de olumsuz etkilemiş, 2008 yılında 
%0,7 oranında büyüyen ekonomi, krizin etkile-
rini yoğun bir şekilde hissettirdiği 2009 yılında 
%4,7 oranında küçülmüştür. 2010 yılında kriz 
sonrası uygulanan başarılı politikalarla kri-
zin etkileri atlatılmaya çalışılmış ve bunda da 
başarılı olunmuştur. Bu çerçevede 2010 yılının 
ilk 9 aylık döneminde ortalama %8,9 oranında 
bir büyüme performansı yakalanmıştır. Küre-
sel kriz öncesinde olduğu gibi, bu dönemde de 
büyümenin talep yönlü temel kaynaklarını özel 
ve tüketim yatırım harcamaları oluşturmuştur. 
Bu harcamaların reel GSYH artışına katkıları 
özellikle 2010 yılının üçüncü çeyrek döne-
minde artarak %90’lar seviyesine ulaşmıştır. 

SETA		ANALİZ

Türkiye’de Ekonomik 
Büyümenin Dinamikleri 
Hükümetin 2002 yılından itibaren kararlılıkla uyguladığı ekonomik ve mali 
politikaların sonucunda gelir ve giderler arasında uyumun gerçekleşmiş olması, büt-
çede etkinlik ve tasarruf artışı sağlamış, vergi gelirlerinde ise yüksek performans 
sayesinde bütçe gelirlerinde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.

SAMI TABAN

ekonomik büyüme

MART 2011 -  Küresel kriz öncesi Türkiye ağır bir krizden çıkmıştı. Bu krizden çıkmak için 
alınan sıkı maliye ve para politikaları 2001-2007 arası dönemde de Türkiye ekonomisinde iyileş-
menin önünü açtı. Mevcut rakamlar Türkiye’nin 2001-2007 döneminde yüzde 7 büyüdüğünü 
gösteririyor. ABD merkezli finansal krizin Türkiye üzerindeki etkisi 2008 yılı dördüncü çeyre-
ğinde etkisini göstermeye başladı. Krize rağmen Türkiye’de yüzde 0,7 oranın bir büyüme ger-
çekleşti. 2009 yılının son aylarından itibaren ekonomi rakamlarındaki olumlu gelişmeler kriz 
ortamından uzaklaşılmaya başlandığını gösteriyor.
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Hizmetler, sanayi ve inşaat sektörleri, küresel 
kriz sonrası gerçekleşen ekonomik büyümenin 
arz yönlü temel kaynaklarını oluşturmuştur. 
Türkiye’de küresel finans krizi sonrasında büyü-
medeki artışa paralel olarak istihdam artmış, 
işsizlik oranları ise düşmüştür. Sanayi kesim-
inde istihdam artışına paralel olarak verimlilik 
artışları da gerçekleşmiştir. Ancak küresel kriz 
öncesinde olduğu gibi, verimlilik artışları reel 
ücretlere yansımamış, verimlilik artışları belli 
oranda ucuz işgücü ile sağlanmıştır. Türkiye’de 
cari açık ve işsizlik sorunu küresel kriz öncesi 
dönemde olduğu gibi, kriz sonrasında da 
çözümlenmesi gereken en önemli sorun-
lar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu 
sorunların daha çok yapısal nitelikte olması 
hasebiyle, çözümlerin kısa vadede değil daha 
çok uzun vadede uygulanacak politikalarla 
çözümlenmesini beklemek yanlış olmayacaktır.

SONUÇ	 VE	 ÖNERİLER Türkiye ekonomisi 
2001 krizi sonrası dönemde uygulanan sıkı 
para ve maliye politikaları sonucunda istikrarlı 
bir büyüme sürecine girmiştir. Küresel fi-
nans krizi öncesi dönemi kapsayan 2002-2007 
yılları arasında ortalama yıllık %7 oranında 
bir büyüme hızına ulaşılmıştır. Bu dönemde 
talep yönlü reel GSYH’deki artışın en önemli 
kaynaklarını özel kesim tüketim ve yatırım 
harcamaları oluşturmuştur. Diğer taraftan 
2002-2007 döneminde ithalat artışının ihracat 
artışının üzerinde seyretmesi, net ihracatın reel 
GSYH artışına negatif katkı yapmasına neden 
olmuştur. Büyümeye arz yönlü katkı yapan en 
önemli sektörler ise hizmetler ve sanayi sek-
törleri olmuştur. Tarım sektörünün mevsimsel 
şartlara aşırı duyarlı olması nedeniyle, tarım 
sektörünün büyümeye katkıları ise bazı yıllar 
pozitif iken bazı yıllarda negatif olmuştur. Tür-
kiye ekonomisinde 2002-2007 döneminde yük-
sek oranda gerçekleşen ekonomik büyüme isti-
hdama yansımamıştır. İstihdamsız büyümenin 
gerçekleştiği bu dönemde, işsizlik oranları 
da yüksek kalmıştır. Ayrıca sanayi kesiminde 
işgücü verimliliği artışına bağlı olarak reel 
ücretlerin istenilen düzeyde artmamış olması, 
refah artışın hissedilememesinin nedenini 
oluşturmuştur. 
2008 yılında bütün dünyayı etkisi altına 
alan küresel finans krizi, Türkiye’yi de olum-
suz etkilemiştir. 2008 yılında %0,7 oranında 

büyüyen Türkiye ekonomisi, krizin etkile-
rinin yoğun bir şekilde hissettirdiği 2009 
yılında %4,7 oranında küçülmüştür. 2010 
yılı kriz sonrası uygulanan politikalarla kri-
zin etkilerinin çalıştığı bir yıl olmuş ve bunda 
da başarılı olmuştur. 2010 yılının ilk 9 aylık 
döneminde gerçekleşen ortalama büyüme 
oranı yaklaşık %9’dur. Küresel kriz öncesinde 
olduğu gibi, bu dönemde de büyümenin ta-
lep yönlü temel kaynaklarını özel ve tüke-
tim yatırım harcamaları oluşturmuştur. Bu 
harcamaların reel GSYH artışına katkıları 
özellikle 2010 yılının üçüncü çeyrek döne-
minde artarak %90’lar seviyesine ulaşmıştır. 
Söz konusu dönemde kamu yatırımlarının 
reel GSYH artışına katkısı ise %11 oranında 
gerçekleşmiştir. Öte yandan, büyüme artışına 
paralel olarak Türkiye’nin dış açık sorunu 
bu dönemde de kendini hissettirmiş ve bu 
durum net ihracatın reel GSYH artışı üzeri-
nde negatif etkide bulunmasına yol açmıştır. 
Hizmetler ve sanayi sektörleri, küresel kriz 
sonrası gerçekleşen ekonomik büyümenin arz 
yönlü temel kaynaklarını oluşturmuştur. Ayrıca 
hizmetler ve sanayi sektörlerinden sonra, 
inşaat sektörü küresel finans krizi sonrası reel 
GSYH artışına katkı sağlayan diğer bir sektör 
olmuştur. Tarım sektörü ise istikrarsız görünü-
münü bu dönemde de devam ettirmiş ve reel 
GSYH artışına katkısı sınırlı kalmıştır. 
Türkiye’de küresel finans krizi sonrasında eko-
nomik büyümedeki artışa paralel olarak is-
tihdam artmış, işsizlik oranlarında ise düşüş 
kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk 9 aylık dönemi 
itibariyle en fazla istihdam artışı yaşanan sektör-
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ler sanayi ve inşaat sektörleri olmuştur. Sanayi 
kesiminde istihdam artışına paralel olarak 
verimlilik artışları da gerçekleşmiştir. Ancak 
burada olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz 
bir durum, küresel finans krizi öncesinde 
olduğu gibi verimlilik artışlarının reel ücretlere 
yansımamış olması, yani verimlilik artışlarının 
belli oranda ucuz işgücü ile sağlanmasıdır.
Türkiye’de küresel finans krizi öncesi ve 
sonrasında ekonomik büyüme artışına paralel 
olarak ithalat miktarının giderek yükselmesi, 
dış ticaret açığını doğuran temel faktördür. 
Türkiye’de ithalat, ihracat artışına bağlı olarak 
ihracattan daha fazla artmakta ve bu durum 
ekonomik büyümeyi dışa bağımlı hale getir-
erek, sağlıklı büyümenin önünde önemli bir 
engel teşkil etmektedir. Ayrıca dış ticaret açığı 
ile birlikte artan cari açık ve bu açığın port-
föy dediğimiz kısa vadeli yabancı sermaye 
hareketleri ile finanse edilmesi, büyümenin 
sürdürülebilirliği açısından da sakıncalı görül-
mektedir.	 Nitekim	 2010	 yılının	 ilk	 10	 aylık	
döneminde Türkiye’ye giriş yapan yabancı 
sermayenin yaklaşık %80’inin spekülatif ve 
dış borç artırıcı unsurları içermesi, Türkiye 
açısından bir risk oluşturacak niteliktedir. 
Ayrıca dış borç stokunun kriz sonrasında artış 
eğilimini sürdürmesi de riski artıran bir diğer 
unsur olmaktadır. Dolayısıyla büyüyen cari 
açığın Türkiye ekonomisini çok daha kırılgan 
hale getirdiğine şüphe yoktur. Bu çerçevede 
cari açığın ciddi bir risk oluşmadan idaresinde 
hükümete ve merkez bankasına büyük rol 
düşmektedir. Bu konuda yapılması gerekenleri 
şu şekilde sıralayabiliriz: 
•	 Enflasyonla mücadeleyi tek amaç olarak 

gören merkez bankasının faiz ve döviz kuru 
politikaları yeniden gözden geçirilmelidir.

•	 Reel	 ekonomi	 bir	 an	 önce	 yerli	 ve	 yabancı	
finans sermayesinin kısa dönemli spekülatif 

karar etkilerinden arındırılmalıdır. Bu ama-
çla kısa vadeli sermaye hareketleri Tobin 
vergisi gibi araçlarla caydırılmalı ve ülke-
mize gelen sermaye akımlarının uzun vadeye 
yayılması sağlanmalıdır.

•	 Cari	 açık	 sorununu	 kısa	 dönemli	 makro	
politika uygulamalarından çok yapısal 
nedenlerle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle ithalatı azaltıcı, ihracatı ise artırıcı 
sanayileşme politikalarının izlenmesine ihti-
yaç vardır.

İşsizlik meselesi, Türkiye’nin cari açıktan 
sonra çözmesi gereken bir diğer önemli soru-
nudur. Türkiye’de son dönemde ekonomideki 
canlanmaya paralel olarak kriz dönemine 
göre istihdam artmış ve işsizlik oranları da 
düşmüştür. Ancak istihdam artışı noktasında 
istenilen düzeye gelinememesi, işsizlik 
oranlarının	 yüksek	 seviyesini	 (%10’un	 üzeri)	
korumasına neden olmaktadır. Türkiye’de 
işgücü piyasasına özgü yapısal sorunlar, işsizlik 
oranlarının azaltılmasında önemli bir engel 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla işsizlik düzeyinin 
istenilen oranda ve kalıcı bir şekilde azaltılması, 
büyük ölçüde bu yapısal sorunların çözümüne 
bağlı olacaktır. Ayrıca,
•	 Tarıma dayalı sanayinin gelişimine önem ver-

ilmeli; sanayi sektörü ile tarım sektöründeki 
istihdamın birlikte gelişimi ve yerel düzeyde 
istihdam yaratılması sağlanmalıdır.

•	 Ekonomi politikaları reel sektörde üretim, 
yatırım ve istihdam artışını hedeflemelidir.

•	 Ulusal	 istihdam	 strateji	 ve	 politikaları	
oluşturularak uygulanmalıdır. 

•	 Teşvik sistemi, AB ülkelerindeki gibi 
istihdamı esas almalıdır.

•	 İşsizlikle mücadele politikaları, istihdamın 
kapsamının genişletilmesinin yanında 
çalışan kişilerin çalışma koşullarının 
iyileştirilmesine de odaklanmalıdır. 
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SETA		ARAŞTIRMA&KİTAP

Türk Dış Politikası 2009 
Yıllığı
Türk Dış Politikası Yıllığı, Türkiye’nin dış politikasının değişik alanlarına ilişkin veri-
lerin, konunun uzmanları tarafından belirli bir sistematik içerisinde ve olayların an-
laşılmasını kolaylaştırıcı bir biçimde okuyucuya aktarılmasını sağlamayı hedefliyor. 

EDITÖRLER: BURHANETTIN DURAN, KEMAL INAT, MUHITTIN ATAMAN

2009’da türk dış politikası

MART 2011 -  Türkiye gibi, giderek artan bir şekilde bölgesinde önemli roller üstlenen bir 
ülkenin dış politikasını inceleyen düzenli bir yıllık çalışmasının bugüne kadar yapılmamış olma-
sının ciddi bir eksiklik olduğu düşüncesiyle 2009 yıllığıyla başlayan bu projenin sürekli olması, 
her yılın ortasında, bir önceki yıla ilişkin Türk dış politikası gelişmelerinin inceleneceği yeni bir 
kitabın yayınlanmasıplanlanmaktadır. Bu şekilde, Türk dış politikasına ilgi duyan okuyucuların, 
öğrencilerin ve araştırmacıların faydalanacağı bir çalışmanın Türk uluslararası ilişkiler literatü-
rüne kazandırılması  amaçlanmaktadır.

SETA Yayınları XIII, I. Baskı: Mart 2011, ISBN: 978-605-4023-11-0

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya” son verme konusunda 
üzerimize düşeni yapmak kaygısıyla serüvenine başlayan Türk 
Dış	Politikası	Yıllığı	ülkemizde	uluslararası	ilişkiler	literatüründe	
halen daha var olmaya devam eden büyük boşluğu doldurma ko-
nusunda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Gelişmiş ülkelerle kar-
şılaştırıldığında Türkiye’de, özellikle Türkçe yazılmış uluslararası 
ilişkiler konulu eserlerin gerek sayı ve gerekse içerik olarak ciddi 
eksiklikleri olduğu ilgili alanın uzmanları tarafından sürekli ola-
rak	dile	getirilmektedir.	Mevcut	eserlerin	nicelik	olarak	yetersiz	
olmalarının yanında uluslararası ilişkiler alanında Türkiye’nin 
yaşadığı en temel problem, konunun uzmanları tarafından ya-
zılmamış, bilgi üzerine inşa edilmeyen, dayanaksız analiz ve yo-
rumlar ile komplo teorileri ve spekülatif varsayımlardan oluşan 
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kitapların sayısının her geçen gün artmasıdır. 
Türk	Dış	Politikası	Yıllığı,	Türkiye’nin	 dış	 po-
litikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, 
konunun uzmanları tarafından belirli bir sis-
tematik içerisinde ve olayların anlaşılmasını 
kolaylaştırıcı bir biçimde okuyucuya aktarıl-
masını sağlamayı hedeflemektedir. Aktarılan 
bu verilerin analizi konusunda okuyucuya yol 
gösterilmekte, ancak aktarılan bilgilerden oku-
yucunun kendi analizini yapmasına da fırsat 
tanınmaktadır. Bunun yanında, yıllığın ikinci 
bölümünde yer alacak olan Türk dış politika-
sına ilişkin bağımsız makaleler daha çok analiz 
ağırlıklı olacaktır.
Türkiye gibi, giderek artan bir şekilde bölgesin-
de önemli roller üstlenen bir ülkenin dış politi-
kasını inceleyen düzenli bir yıllık çalışmasının 
bugüne kadar yapılmamış olmasının ciddi bir 
eksiklik olduğu düşüncesiyle 2009 yıllığıyla 
başlayan bu projenin sürekli olacağını, her yı-
lın ortasında, bir önceki yıla ilişkin Türk dış 
politikası gelişmelerinin inceleneceği yeni bir 

kitabın yayınlanmasının planlandığını ifade et-
mek istiyoruz. Bu şekilde, Türk dış politikasına 
ilgi duyan okuyucuların, öğrencilerin ve araş-
tırmacıların faydalanacağı bir çalışmanın Türk 
uluslararası ilişkiler literatürüne kazandırılması 
temel amacımızdır.
Söz konusu olan bir yıllık olduğu için, atıflar ve 
kaynakça konularında farklı bir yöntem izlen-
miştir. Okuyucuyu sıkmamak amacıyla, yarar-
lanılan gazetelerin ve haber ajanslarının önemli 
bir kısmı internetten alınmasına rağmen, inter-
net adresleri verilmemiş, sadece haberin ismi, 
hangi gazete ya da haber ajansından alındığı ve 
haberin yayınlandığı tarih bilgileri yazılmıştır. 
Söz konusu haberlerin asıllarına ulaşmak is-
teyen okuyucuların, ilgili gazete ya da haber 
ajanslarının internet sitelerinden, haber başlığı 
ve tarihini yazmak suretiyle arama yapmaları 
yeterli olacaktır.
Bu	 kitabın	 ve	 Türk	 Dış	 Politikası	 Yıllığı’nın	
bundan sonraki sayılarının okuyucuya faydalı 
olmasını diliyoruz.
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Tunus,	Mısır,	Libya	ve	hatta	Bahreyn’de	yaşanan	
olayların Suudi Arabistan sokaklarındaki yan-
sımaları, değişim taleplerinin dillendirilmesi-
nin önündeki yasal engeller ve yaratılan korku 
atmosferi sebebiyle oldukça kısıtlı kalmıştır. 
Ülkede	 bugüne	 kadar	 yapılan	 en	 önemli	 gös-
teriler,	yaşanan	sel	sonrası	Cidde’de	ve	Şiilerin	
yoğun olduğu Arabistan’ın doğusundaki Katif 
bölgesinde yaşanmıştır. Ancak bu gösteriler de 
kararlı müdahale eden ve şiddet kullanmaktan 
kaçınmayan Suudi güvenlik güçlerince bastı-
rılmıştır. Geçen hafta başında yapılan “Öfke 
Günü” çağrıları karşılıksız kalırken, cuma na-
mazının heyecanının da eklenmeye çalışıldığı 
ikinci deneme de istenilen büyüklükte bir kala-
balığı sokağa dökmeye yetmemiştir.
Gösteriler cılız kalsa da, genç nüfusunun yüzde 
30-40’ının işsiz olduğu, 1932’den beri Suud ai-

lesinin yönettiği ve dünya petrol rezervlerinin 
yüzde 20’sine sahip olan ülkede değişim, Suu-
di yönetiminin yüzleşmesi gereken bir ihtiyaç 
halindedir. Değişim taleplerinin merkezinde 
ise meşruti krallık yer almaktadır. Bu noktada 
göstericilerin büyük kısmının kralı devirmek-
ten ziyade kralın yetkilerini parlamento eliyle 
paylaşmak amacında olduğunun da altını çiz-
mek	gerekiyor.	Muhalefetin	hazırladığı	ve	deği-
şim taleplerini içeren broşürlerin krala sağlık ve 
uzun ömür duasıyla başlaması da bu anlamda 
oldukça	önemli.	Ülkede	bir	 kısmı	 yurtdışında	
yaşayan liberallerin, nüfusun %10-15’ini oluş-
turan Şiilerin ve Suud ailesinin tekelindeki din 
anlayışına karşı çıkan dini muhaliflerin, muha-
lefetin üç kanadını oluşturduğu bilinmekte. Fa-
kat siyasi partilerin ve hareketlerin yasak oldu-
ğu, hiçbir demokratik deneyime sahip olmayan 

SETA		YORUM

Suudi Arabistan Değişir mi? 
Suudi Arabistan’ın sosyo-ekonomik ve siyasi problemlerine rağmen Ortadoğu’da de-
vam eden gösteriler bu ülkede yayılamadı ve muhalefet kolaylıkla sindirilebildi.

UFUK ULUTAŞ

suudi arabistan değişimin neresinde?

MART 2011 - 2010’un Aralık ayında başlayan halk ayaklanması sırasıyla Mısır, Yemen, Bahreyn, 
Libya ve Suriye’ye sıçramasına rağmen Suudi Arabistan’da bir hareketlenmeye sebep olmadı. 
Ülkenin doğusundaki Şii yoğunluklu Katif bölgesinde yapılan gösteriler güvenlik güçlerince bas-
tırıldı. Suudi yönetiminin gösteriler karşısında şiddet kullanmaktan çekinmeyeceği uyarısında 
bulunması zaten ortak bir vizyonu olmayan muhalefetin iyice sinmesine neden oldu. Bu durum, 
isyan dalgasının Körfez’deki monarşileri nasıl etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi. Dünya ve 
özellikle ABD ekonomisi için büyük öneme sahip olan petrol zengini Suudi Arabistan’da yaşana-
cak bir istikrarsızlığın sadece ülkeyi değil dünyayı da etkileyecek olması, Batı’nın Arabistan’da 
yaşanan kısık sesli gösterilere tepkisiz kalmasının sebebi olarak yorumlandı.
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Suudi Arabistan’da muhalif grupların ortak bir 
vizyonunun olmaması, muhalefet hareketinin 
sesinin gür çıkmamasında önemli bir etken. 
Kabile geleneğinin etkisini koruduğu ülkede 
Suud ailesinin özellikle finansal metotlarla bazı 
kabile reislerinden biat topladığını ve şahısların 
bu sisteme rağmen devlete karşı çıkmasının ol-
dukça zor olduğunu da belirtmek gerekiyor. 

Devletin	meşruiyet	fabrikası	olan	Yüksek	Ule-
ma Konseyi’nin gösterileri tahrim eden fetva-
sının da ülkede bir karşılığı olduğu da bu nok-
tada akılda tutulmalı. Bütün bunların yanı sıra 
gösterilerin başlayacağı sinyalini alan Suudi 
Arabistan’ın isyancıları bastırmak için şiddet 
kullanmaktan kaçınmayacağı açıklamaları da 
ülkede belirgin değişiklikleri tetikleyecek ka-
labalıkların oluşmasının önünde çok büyük 
bir engel olarak durmakta. Ayrıca gösterilerin 
sanal ortamda Suudi istihbaratı tarafından de-
ğişim yanlılarını tespit etmek ve sindirmek için 
organize edildiği söylentileri de Suudi gençle-
rin gösterilere katılmamasında önemli bir rol 
oynamış gözüküyor. Dünya ekonomisinde ve 
özellikle Amerika’nın enerji politikalarında 
kapladığı yer sebebiyle Suudi Arabistan’da ka-
rışıklık çıkmasını istemeyen ülke sayısı oldukça 
fazla.	Mısır’da	akıbeti	henüz	belli	olmayan	deği-
şim devam ederken ABD, Suudi Arabistan’ı böl-
gedeki “istikrar” merkezi olarak görmek istiyor. 

Çünkü	Mısır	siyaseten	ABD	için	ne	mana	ifade	
ediyorduysa Suudi Arabistan da ekonomik ola-
rak o manayı ifade etmekte ve özellikle petrol 
zengini	 Libya’da	 kaosun	 devam	 ettiği	 şu	 gün-
lerde Suudi Arabistan’da yaşanacak bir kaos, 
ABD’nin müdahil olacağı bir durum. ABD’nin 
Libya’daki	muhalifleri	 askerî	 olarak	güçlendir-
mesi için Suudilerden yardım istemesi ve yine 
Libya’nın	 günlük	 1,6	 milyon	 varillik	 petrol	
üretiminin 700.000 varile düştüğü şu günlerde 
Suudilerin, yaptıkları yaklaşık 700.000 varillik 
artışla petrol arzını dengelemesi ülkenin ABD 
ve Avrupa ülkeleri için vazgeçilemeyecek bir 
ülke olduğunu ortaya koymakta.
Ekonomik ve askerî yönü ile silah ticareti de 
ABD ile Suudi Arabistan arasındaki en önemli 
bağlardan birisini oluşturmakta. ABD bir yan-
dan yükselen İran karşısında Suudileri güç-
lendirerek bölgedeki askerî dengeler üzerinde 
oynamalar yapıyor diğer yandan da bölgede 
gelecekte yapacağı askerî müdahalelerde kul-
lanımına hazır bir askerî güç yaratıyor. Suudi-
lerin Bahreyn’de yaptığı askerî müdahalenin de 
gösterdiği gibi, Suudi ordusu ABD’nin bölgede 
işbirliğini sürdürmek isteyeceği en kilit askerî 
güçlerden birisidir.
Ortadoğu’da cumhuriyetleri kasıp kavuran gös-
terilerin Bahreyn dışındaki monarşiler üzerin-
deki etkisi oldukça kısıtlı kalmaktadır. Suudi 
Arabistan’daki iç faktörler, ülkenin dünya enerji 
dengelerindeki kritik konumu ve ABD’nin böl-
ge politikalarındaki rolü, ülkede değişim talep-
lerinin dışavurumunu, gösterilerin yayılmasını 
ve bu taleplerin özellikle Batı’dan açık destek 
görmesini engellemektedir. Bu şartlar altında 
Suudi Arabistan’ın bölgede anlamlı bir değişi-
min uğrayacağı son ülkelerden birisi olacağını 
öngörmek mümkündür.
Zaman, 22 Mart 2011

“ Dünya ekonomisinde ve özel-
likle Amerika’nın enerji politikala-
rında kapladığı yer sebebiyle Suudi 
Arabistan’da karışıklık çıkmasını iste-
meyen ülke sayısı oldukça fazla.
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Bugün “Balkanlar’dan” bahsederken bu kav-
ram sanki tarih boyunca hep varmış gibi zih-
nimizde bir yer işgal ediyor. Oysa doğumunun 
400.	 yılı	 sebebiyle	bu	yıl	UNESCO	 tarafından	
Evliya Çelebi yılı ilan edilen büyük seyyah bize 
Yanya’dan, Arnavutluk’tan, Bosna-Hersek’ten, 
Kandiye’den, Selanik’ten, farklı Balkan şehirle-
rinden birçok anlatı sunduğu halde, kendisine 
“Balkanlar’ı” soracak olsak muhtemelen hiç 
görmediğini söyleyecekti. Zira Evliya Çelebi’nin 
yaşadığı dönemlerde Balkan kavramı henüz te-
davüle sokulmamıştı. Çok değil, iki yüzyılı bi-
raz aşkın bir zaman öncesine kadar insanlara 
Balkan kavramının hatırlattığı, “hiçbiryer”di. 
Yazılı	kaynaklarda	ilk	defa	1808’de	Alman	Coğ-
rafyacı	Johann	August	Zeune’un	“Balkan	Yarı-
madası” şeklindeki tanımlamasıyla karşımıza 
çıkan bu kavram daha sonra 1831’de G. Thomas 

Keppel’in “Balkanlar’a Bir Seyahat” adlı eseriy-
le bir kitap ismi olarak literatüre girdi. Kökeni 
Farsçadan Türkçeye geçmiş ormanlarla kaplı 
sıradağ anlamındaki kelimeye dayanan Balkan 
kavramının kullanım yaygınlığı kazanması için 
19. yüzyıl ortalarına kadar beklemek gereke-
cekti.
Günümüzde ise Balkan kavramı öyle bir yöne 
evrildi ki, ondan türetilen “Balkanlaşma” (Bal-
kanization),	 siyasi	 terminolojide	 pejoratif	 bir	
anlama bürünerek, birbiriyle düşman veya iş-
birliğinden uzak, küçük parçalara bölünmüş 
bölge veya devlet anlamında kullanılır oldu. 
Dahası Balkan kavramı sadece parçalanmış 
coğrafyalar anlamına gelmiyor, aynı zaman-
da ilkelliğin, geri kalmışlığın bir ifadesi ola-
rak sunuluyordu. Batı literatüründe Balkanlar 
hakkındaki ilk eserler macera romanları ve 

SETA		YORUM

Balkanlaşmanın Sona Ermesi 
Bölgesel Işbirliğine Bağlı 
Bölgedeki huzursuzlukların son bulması için bölge halklarını birbirine bağlayan tari-
hi, kültürel ve ekonomik bağların güçlü bir şekilde yeniden tesisi gerekiyor.

FATMA SEL TURHAN

balkanlar’da bölgesel işbirliği arayışları

8 MART 2011 -  1990’ların başından itibaren eski Yugoslavya bölgesinde yaşanan savaş-
ların birbirine “düşman” devletler doğurduğu ve bu devletler arasında kısmen ciddi anlaşmaz-
lıkların devam ettiği Balkanlarda, yeniden bir kriz ortamının belirmemesi için Türkiye çabalarını 
sürdürmeye devam etti. Bu bağlamda, 2010 yılı itibariyle Türkiye’nin inisiyatifiyle, Dışişleri Ba-
kanları düzeyinde oluşturulan “Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek” ve “Türkiye-Hırvatistan-Bosna 
Hersek” üçlü danışma mekanizmaları kapsamında Türkiye, Sırbistan ile Bosna Hersek Cumhur-
başkanları “Üçlü Balkan Zirveleri”nde yıl boyunca bir araya gelmeye devam ettiler. Bölgesel 
işbirliği anlamında en önemli gelişmelerden biri ise Batı Balkan ülkelerinin AB’ye entegrasyonu 
çerçevesinde, 8 Mart’ta Brüksel’de Kosova meselesinde kalıcı ve adil bir çözümün sağlanması 
için Belgrad-Priştine görüşmelerine başlanması oldu.
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seyahatlerden oluşuyor ve bu eserlerde Balkan 
halkları vahşi, tehlikeli, barbar halklar olarak 
resmediliyordu.	 Coğrafi	 bir	 isimlendirmeyi	
tarihte, uluslararası ilişkilerde ve genel entelek-
tüel yazında pejoratif bir tavsife dönüştüren ve 
Osmanlı’nın	Rumeli-i	 Şahanesini	önce	Balkan	
yapıp sonra onu balkanlaştıran bu süreç iyi tah-
lil edilmeden Balkanlar’da yaşananları yorum-
lamak mümkün görünmüyor.
 

Balkanlar’ı Batıdan farklı kılan unsurlar
Balkanlar Avrupa’nın bir parçası olduğu halde 
onu Batının ötekisi yapan, yanı başındaki ya-
bancı haline getiren nedir? Balkan halkları da 
diğer Avrupa halkları gibi Hint-Avrupa köken-
lidir; bölgede zengin bir etnik farklılık olmakla 
birlikte, ırksal farklılık yok denecek kadar azdır 
ve	bölge	Avrupa’nın	Greko-Romen	kültür	mi-
rasının bir parçasıdır. Fiziki uzaklık açısından 
bakıldığında	ise	Atina’yla	Paris	arası	Kopenhag	
ile	Madrid	arasından	daha	fazla	değildir.	Buna	
rağmen Balkanlar’ı Batı için ötekileştiren en 
önemli saik, bölgenin tarihinde beş yüzyıldan 
uzun bir süre devam eden Osmanlı kimliğidir. 
Osmanlı’nın çok dinli, çok dilli ve çok etnisiteli 
yaşama	imkan	veren	Osmanlı	Barışı	Pax	Otto-
mana ile Balkanlar’da kurduğu istikrar, bölge 
halklarını aynı çatı altında bir arada tutmayı 
başarmıştır. Bu sebeple ulus-devletleşme süre-
ci Batı Avrupa’dan çok daha sonra bu bölgede 
hayat bulmuştur. Bu noktada Balkanizm olarak 
adlandırabileceğimiz Batının Balkan dünyasına 
bakışı, Edward Said’in formüle ettiği şekliyle, 
Batının kendini üstün görerek Doğuyu öteki-
leştirdiği, ideolojik önyargıların ürünü olan 
Oryantalizmden çok da farklı değildir. Ancak 
kendine uzaklığa bağlı bir farazi bir öteki ya-
ratan Oryantalizmin tersine Balkanizmin bes-

lendiği kaynak, yakınlığa bağlı bir farazi yok 
sayma olmuştur.
 
Balkanlar nereden başlar?
Batının bölgeyi kendisiyle ilintilendirmemesi-
nin ve yok saymasının bir neticesidir ki, 19. yüz-
yılın	başında	Avusturya	Başbakanı	Metternich’e	
göre	Asya,	zamanında	Viyana’nın	bir	dış	semti	
olan	 Landstrasse’ın	 bitiminden	 başlamaktadır.	
19.	yüzyılın	Avrupa	zihin	dünyasında	Uzakdo-
ğu bugünküyle aynı manada kullanılıyorken, 
Ortadoğu	 Mısır	 ile	 İran	 arasında	 kalan	 böl-
geyi ifade etmekte, Yakındoğu ise Türkiye ve 
Balkanlar’ı kapsamaktadır. Dönemin bazı Batılı 
aydınının, mesela en meşhurlarından biri olan 
Lord	Byron’ın	çalışmalarında	“yabancı”	olarak	
tanımlanan Balkanlar’ın bu yabancılığı uzaklığa 
değil, tersine coğrafi yakınlığına rağmen sahip 
olduğu farklılıklara bağlıdır. 1911’de yayımlan-
mış bir Yakındoğu haritasında Bosna’nın Ban-
jaluka kazası en batı, Konya ise en doğu nokta 
olarak	gösterilmiştir.	Oysa	bugün	Uzakdoğu	ve	
Ortadoğu’nun çağrıştırdıkları hemen hemen 
aynıyken, Yakındoğu kavramı ortadan kalkmış 
ve bu kavramın ifade ettiği coğrafya artık Gü-
neydoğu Avrupa tabiriyle, Doğudan ziyade Batı 
olarak kabul edilir olmuştur.
Balkanlar’ın Doğuya mı Batıya mı ait olduğu 
sorusu kadar önemli diğer bir tarihi soru da 
hangi	 ülkelerin	 Balkan	 olduğudur.	 I.	 Dünya	
Savaşı arifesinde Türkiye kesinlikle Balkanken 
şimdi artık neredeyse hiç Balkan değildir. Keza 
Yunanistan o dönemde Balkan olarak kabul 
görürken şimdi Balkan olmadığı ispatındadır. 
Macaristan	eskiden	bazen	Balkanken	şimdi	hiç	
değildir ve Balkan eskiden kesinlikle Doğuyken 
şimdi artık tamamen Batıdır. Balkan kavramı-
nın bu tarihsel evrilimi, onun sade bir coğrafi 
tanım olmaktan çıkıp nasıl bir kavramsal tasa-
rıma dönüştüğünün iyi bir göstergesidir.
 
Balkanlar’da bölgesel işbirliği mümkün mü?
Balkanlarda etnik çoğulculuğa dayalı proje-
lerin, kimliklerin bastırılarak inşa edilme-
si durumunda uzun ömürlü olamayacağını, 
Yugoslavya’nın bir iç savaşla parçalanması ör-
neği bize açık bir şekilde gösterdi. Öte yandan 
Balkanlar’da etnik homojenliğe dayalı ulus dev-
letler inşa etmek, birbirine düşman kapı kom-
şuları üretmek anlamına geliyor. 1992-1995 

“ Balkanlarda etnik çoğulcu-
luğa dayalı projelerin, kimliklerin 
bastırılarak inşa edilmesi durumun-
da uzun ömürlü olamayacağını, 
Yugoslavya’nın bir iç savaşla parça-
lanması örneği bize açık bir şekilde 
gösterdi.



189

b a l k a n l a r ’ d a  b ö l g e s e l  i ş b i r l i ğ i  a r a y ı ş l a r ı

Bosna Savaşı ve 1998-1999 Kosova Savaşı, bu 
coğrafyada yüzyıllardır birbiriyle komşu olmuş 
insanların nasıl birer “kapıdaki düşmana” dö-
nüştüğünün en iyi kanıtı. Bir siyasi psikoloji uz-
manı	olan	J.	F.	Brown	ulusu,	“neseplerine	dair	
ortak bir yanılgının ve komşularına dair ortak 
bir nefretin bir araya getirdiği insanlar toplu-
luğu”	olarak	tanımlıyor.	Meşruiyetini	ötekileş-
tirme üzerine kurmuş her ulus devlet için bu 
sözler geçerliyse de, tarih boyunca bir geçiş böl-
gesi olması hasebiyle bugün bir düzineden fazla 
etnik gruba ev sahipliği yapan Balkanlar’ın çok 
etnisiteli yapısını reddederek bir devlet kurgu-
lamaya çalışanlar için bu biraz daha geçerli.
Bölgedeki huzursuzlukların son bulması için 
bölge halklarını birbirine bağlayan tarihi, kül-
türel ve ekonomik bağların güçlü bir şekilde ye-
niden	tesisi	gerekiyor.	8	Mart’ta	Kosovalı	ve	Sır-
bistanlı yetkililerin ortak mevzuları konuşmak 
için AB’nin himayesinde Brüksel’de bir araya 
gelmeleri, Kosova’nın 2008’de bağımsızlığını 
ilan etmesinden beri gerçekleşen ilk ikili görüş-
me olması açısından özel bir öneme sahip. 10 
Mart’ta	ise	Ankara	ilk	defa	bir	Sırp	Başbakanı-
nı ağırladı ve bölgesel işbirliğini pekiştirmeye 
yönelik bir dizi anlaşma imzalandı. Başbakan 
Erdoğan’ın Türkiye ve Sırbistan’ın bölgesel ve 

uluslararası işbirliğine yapacağı olumlu katkı-
nın altını çizmesi; yine aynı tarihlerde gerçek-
leşen Yunanistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun, korkulardan sıyrılarak birbiri-
ne yaklaşılması durumunda iki halkın sorun-
larını rahatlıkla aşılabileceği üzerinde durması 
ve ilişkilerde yeni bir paradigmanın gereklili-
ğinden bahsetmesi, bölgede yok yönlü ve çok 
aktörlü bir politika değişikliğinin işaretlerini 
veriyor. Bundan birkaç gün sonra resmi te-
maslar	için	Türkiye’ye	gelen	Hırvatistan	Cum-
hurbaşkanı	 Ivo	 Josipovic	 ve	 Cumhurbaşkanı	
Abdullah Gül’ün de gündeminde yine bölgesel 
işbirliği vardı.
Balkanlar’da sınırları geçişken hale getirecek 
mekanizmaların daha aktif bir şekilde devreye 
sokulması, bölgesel kalkınma projeleri çerçe-
vesinde üretim sürecinin ülkeler arası iş bölü-
müyle gerçekleştirilmesi ve ortak serbest ticaret 
bölgelerinin yaygınlaştırılması, bölgede enteg-
rasyonu artıracaktır. Balkan ülkelerini birbirine 
yaklaştıracak uluslararası sivil toplum kuruluş-
larının yaygınlık kazanması ve ortak kültürel ve 
tarihi birikimi ortaya koyacak çalışmalara hız 
verilmesi de bölgenin daha fazla balkanlaşma-
sına engel olacaktır.
www.setav.org, 28.03.2011

A
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2007’de cumhurbaşkanlığı seçim tarihi yaklaş-
tıkça iki ana eğilimin hızla yükseldiğine şahit-
lik etmiştik. Birincisi anti-demokratik güçlerin 
muhtıra ile billurlaşan psikolojik harekâtıydı. 
İkincisi	ise	aniden	artış	gösteren	PKK’nın	terör	
eylemleriydi. Yakın tarihimizi dikkatlice oku-
yabilen hemen herkes iki eğilim arasındaki eş-
güdümün tesadüf olamayacak kadar insicamlı 
olduğunu	 tespit	 etmiştir.	 AK	 Parti	 kapatma	
davası,	29	Mart	seçimleri	ve	en	son	demokra-
tik açılım sırasında da benzer bir eğilim devam 
edegeldi.
31	 Mart	 vakasını	 aratmayacak	 düzeyde	 ‘eski	
düzeni	 isteruk’	 nidalarıyla	 süslü	 Cumhuriyet	
mitinglerinden,	 BDP’nin	 seçim	 öncesi	 ortamı	
geren sivilliği kendinden menkul, itaatsizliği 
mülhem	 eylemlerine	 erdik.	 Cumhuriyet	 mi-
tinglerinin ilham kaynağı militarist odaklar 
demokratikleşme karşısında geri adım attıkça, 
eylemlerin kendisi de önce anlamsızlaştı, bir 
süre	 sonra	da	hitama	 erdi.	BDP’nin,	 her	 vesi-
le	ile	varlığını	borçlu	olduğunu	söylediği	‘PKK	
gerçeği’ne yaslanan; dolayısıyla da sivilleşeme-

yen yapısı ise çözümü sürekli zora sokan eylem 
takviminin canlı kalmasını sağlıyor. Öyle ki ey-
lemler organik bir halk tepkisinden ziyade, tak-
vimi belli bir görev ve nöbet çizelgesi şeklinde 
işliyor.	 Avrupa-Kandil-İmralı-KCK	 hiyerarşik	
mekik mesajlaşmasından sonra bir eylem görev 
kâğıdı	 geliyor.	 BDP	 hem	Kürtlerin	maliyetine	
hem de meşru bir siyasi parti görüntüsünden 
uzaklaşmak maliyetine eylemlere başlıyor. 
Güneydoğu’da sürekli mağduriyet algısının, 
ülkenin geri kalanında ise öfkenin büyümesine 
yatırım yapıyor. Bu kısır döngü daha ne kadar 
devam edebilir?
Cumhuriyet	mitinglerinin	ilham	kaynağı	mili-
tarist odaklar ortada görülmedikçe Kemalistler 
tedrici olarak normalleşme sinyalleri vermişler-
di.	Özellikle	CHP’ye	yansıyan	bu	durum,	biraz	
daha siyasi parti olma ve meşru yollarla müca-
dele etme gayretlerinin ortaya çıkmasını sağ-
ladı. Birçok farklı kesim tarafından da olumlu 
bir gelişme olarak değerlendirildi. Benzer bir 
eğilimi	BDP	cenahında	görmek	pek	mümkün	
olmadı.	Meşru	 siyasi	 yolların,	 eski	Türkiye	 ile	

SETA		YORUM

Cumhuriyet Mitinglerinden 
‘Sivil Itaatsizliğe’ 
Cumhuriyet mitinglerinin ilham kaynağı militarist odaklar demokratikleşme karşı-
sında geri adım attıkça, eylemlerin kendisi de önce anlamsızlaştı, bir süre sonra da 
hitama erdi. BDP’nin sivilleşemeyen yapısı ise çözümü sürekli zora sokan eylem tak-
viminin canlı kalmasını sağlıyor.

TAHA ÖZHAN

sivil itaatsizlik eylemleri
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mukayese edilemeyecek düzeyde açık olduğu 
bir ortamda illegaliteyi tercih ısrarı, 30 yıllık 
mücadelenin ardından olgun bir siyasi parti 
olmasını bile engellemektedir. Türkiye vesa-
yetten	hızla	uzaklaşırken,	BDP	geç	kalmış	Kürt	
Kemalizm’i marifetiyle üzerindeki vesayetin 
derinleşmesi için elinden geleni yapmakta. 
PKK,	 Reşadiye	 eylemiyle	 demokratik	 açılıma	
ne	 yaptıysa,	 BDP	 halkoylamasındaki	 tavrıyla	
demokratikleşmeye	 onu	 yaptı.	 PKK,	 karakol	
baskınlarıyla Türkiye’deki toplumsal gerilime 
nasıl	 yatırım	 yaptıysa,	 BDP	öz	 savunma,	 bay-
rak vs. tartışmalarıyla çözümsüzlüğü o kadar 
büyüttü.

Yukarıdaki tespitlerimizden sonra şu cümle-
yi kurmak iddialı olmayacaktır: Önümüzde-
ki	 yıllarda	 tabii	 siyasi	 süreçler	 ya	 AK	 Parti’yi	
Güneydoğu’da çok daha güçlü bir aktöre dö-
nüştürecek ya da vesayeti reddeden farklı ak-
törler ortaya çıkacak. Yakın siyasi tarihimize 
üstünkörü bir bakış bile bu sürecin kaçınılmaz 
olduğunu	 görmek	 için	 yeterlidir.	 Lakin	 anak-
ronik sol aydın patronajı altındaki Kürt siyasi 
cenahı, bu organik süreci tasfiye olarak oku-
maktadır. Tasfiye saplantısı arttıkça vesayet 
derinleşmekte, vesayet derinleştikçe Kürtlere 
rağmen, ama onlar adına geç kalmış Kemalizm 
kendisine hayat alanı bulmaya devam etmek-
tedir.	 Dün	 Cumhuriyet	mitinglerinde	 katego-

sivil itaatsizlik eylemleri

MART 2011 -  2010 yılının son günlerinde Tunus’ta ortaya çıkarak Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’ya yayılan “Arap Baharı” dalgası, Kürt siyasal hareketinin söylemleri üzerinde belirleyici 
olmuştu. Mısır halkının Tahrir Meydanı’nda sergilediği duruşun, Mısır lideri Hüsnü Mübarek’in 
otoriter rejimini yıkması üzerine Kürt siyasetinin anti-demokratik aktörleri de benzer bir orga-
nizasyona imza atmak istediler. Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) sivil itaatsizlik eylemleri 
başlatma kararı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Mübarek benzeri bir otokrat olarak resmet-
me amacını taşıyordu. Demokratikleşen Türkiye’de kamuoyu, Kürt Sorunu’nun çözümsüzlüğü 
üzerinden kendini konumlandıran aktörlerin toplumsal barışı tesis edecek adımlardan hoşnut-
suz olduklarını tespit ederek, güçlü sivil aktörleri çözüme katkı sağlamaya davet etti.

A
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rik bir nefret düzeyinde şeytanlaştırılan AK 
Parti,	 bugün	 BDP	 siyasi	 jargonunun	 tam	 da	
göbeğine oturmuş durumdadır. Kürtlerin ezici 
çoğunluğunun	niçin	AK	Parti’yi	tercih	ettiğini	
anlamak	yerine,	Erdoğan’ı	ortalama	BDP’linin	
dünyasına oturamayacak kadar ötekileştirme 
gayreti devam etmektedir. Bu denli fanatizmi 
en son açıklayacak şey Kürt kimliğinin bizatihi 
kendisidir. Bu şizofrenik siyasi aklın kaynağını 
lider	veya	öne	çıkan	BDP’li	kadrolarla,	onlara	
oy veren kitlenin etnik kimliğinin dışında kalan 
toplumsal kodlarının derin farklılaşmasında 
aramak yerinde olacaktır.

AK	 Parti’ye	 ve	 BDP’ye	 oy	 veren	 milyonlarca	
Kürt’ün birbirinden farklı toplumsal kimlik-
leri	 bulunmamaktadır.	 Sorun	 BDP’nin	 Suriye	
modelini andıran siyasi sınıf yapısından kay-
naklanmaktadır. Tam da bu yapıdan dolayı 
Suriye’yi aratmayacak düzeyde olağanüstü hal 

politik psikolojisinden bir türlü uzaklaşama-
maktadırlar. Oysa benzer süreçleri yaşayan 
diğer dünya örneklerinin hemen hepsinde, 
güçlü sivil aktörler, silahları ve terörü açıkça 
reddettikleri ölçüde sahici aktörlere dönüşe-
bildiler. Elbette, böylesi bir reddin çok kaba 
bir şekilde vuku bulacağını düşünecek kadar 
naif	 değiliz.	Mesele,	Kürt	 sorununun	 var	 etti-
ği siyasi partilerin bizatihi kendilerinin daha 
büyük bir sorunsala dönüşmüş olmalarıdır. 
Çözüm ihtimalini bir siyasi çizgiye ciro etmek 
yerine her seferinde tasfiye şeklinde okuyan 
yaklaşımın nasıl bir normalleşme yol haritası 
önereceği gerçekten merak konusudur. 2011 
Türkiye’sine 1960 model anakronik sol jargon 
ile konuşmaya çalışan; 1990’ların şiddet ortamı 
psikolojisini en temel insan hakları taleplerinde 
bile kullanmaktan vazgeçemeyen ham bir siya-
sal	akla	BDP’li	Kürtlerin	cari	desteği	ilanihaye	
olmayacaktır. 
Bütün Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da demok-
ratik değişim talepleri hızlanırken, Türkiye 
Irak	 ile	 ekonomik	 entegrasyon	 sürecine	 de-
vam ederken; Başbakan Erdoğan Erbil’i ziya-
ret	 ederken;	PKK,	BDP	 için	bir	 fırsattan	hızla	
maliyete doğru dönüşebilir. Bu değişimi erken 
fark edenler, sorunu değil çözümü büyütenler 
safında birleşeceklerdir. Fark edemeyenlerin ise 
ulusalcı dalganın ucuz taktiklerine mahkûm ol-
maları	mukadderdir.	Malum,	çok	değil,	birkaç	
yıl önce, ulusalcıların dışarıya yönelik en temel 
tezi	 AK	 Parti’nin	 ‘demokrasi	 düşmanı’	 oldu-
ğuydu. Bizatihi yaşanan hızlı demokratikleşme, 
tezle beraber iddia sahiplerini de millet tarafın-
dan siyasi arenada anlamsız kıldı. Benzer şekil-
de,	 bugün	 dünyaya	 Erdoğan’ın	Mübarek,	 Dar	
Kapı’nın	 Tahrir	 Meydanı	 olduğunu	 gösterme	
garabeti	içerisine	girenler;	Tahrir	Meydanı’nda	
1 Şubat günü Erdoğan sesleri yükseldiğini fark 
edemeyenlerdir. Bu, siyasalı nesh eden yakla-
şım tarzı, Kürtler ve Türkler maliyetine uzun 
süre sürdürülemez. Öyle ki, Türkiye çoktan 
militarizme sivilliği, vesayete itaatsizliği tercih 
etmiş bulunuyor!
Zaman, 30 Mart 2011

“ Türkiye’deki değişimi erken 
fark edenler, sorunu değil çözümü 
büyütenler safında birleşeceklerdir. 
Fark edemeyenlerin ise ulusalcı dal-
ganın ucuz taktiklerine mahkûm ol-
maları mukadderdir.
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1 Nisan 2011
•	YGS’de	şıklar	üzerinden	bir	şifrelemenin	yapıldığı	 ile	

ilgili iddia ortaya atıldı.
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Londra	dönüşünde	

uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını 
cevaplandırdı. Başbakan Erdoğan, Hâkimler ve 
Savcılar	 Yüksek	 Kurulunun	 (HSYK),	 Ergenekon	
soruşturmasını yürüten savcıları değiştirmesini 
değerlendirdi. “Süreç bitecek” endişelerinin yersiz 
olduğunu, bu konudaki yorumların kendisini 
üzdüğünü belirten Başbakan Erdoğan, Savcı Zekeriya 
Öz’ün yerine aynı soruşturmaya bakan Fikret Seçen’in 
geldiğini söyledi. Başbakan Erdoğan ayrıca, 12 
Haziran’da yapılacak seçimlere de değinerek, “2002 
çıraklık, 2007 kalfalık, şimdi de ustalık dönemimiz 
olacak.” dedi.

2 Nisan 2011
•	ÖSYM	 Başkanı	 Ali	 Demir,	 bir	 basın	 toplantısı	

düzenleyerek şifre değil bir algoritmanın olduğunu 
bildirdi. 

•	Savcılık	YGS’de	şifreleme	iddialarına	inceleme	başlattı.

3 Nisan 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 Endonezya	 ziyareti	

öncesi Esenboğa Havalimanında yaptığı açıklamada, 
YGS’deki	“gizli	şifre”	iddialarıyla	ilgili	olarak,	“ÖSYM	
Başkanı’ndan aldığım bilgiler beni tatmin etti. 
Öğrencilerimizin güvenle kendilerini ikinci sınava 
hazırlamaları gerekir.” dedi.

•	Yüksek	 Seçim	Kurulu	 (YSK),	 siyasi	 partilerin	 sandık	
görevlilerine getirdiği başörtüsü yasağını kaldırdı.

•	Libyalı	 muhaliflerin	 sözcüsü	 Abdül	 Hafid	 Goga,	
NATO	uçaklarının	Brega	kentine	saldırıya	hazırlanan	
muhalif güçleri yanlışlıkla bombaladığını, olayda 
13 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin de yaralandığını 
duyurdu.

•	Suriye’de	 geçen	 hafta	 istifa	 eden	 hükümette	 Tarım	
Bakanı olan Adil Safir, Devlet Başkanı Beşar Esad 
tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

4 Nisan 2011
•	Kazakistan’da	yapılan	cumhurbaşkanlığı	seçimlerinde,	
Cumhurbaşkanı	 Nursultan	 Nazarbayev	 seçime	
katılanların yüzde 95,5’inin oyunu alarak yeniden 
cumhurbaşkanı seçildi.

•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama	 yayımladığı	 bildiride,	
2012 seçimlerinde ikinci dönem başkanlık görevine 
adaylığını açıkladı.

•	Yemen’in	 Taiz	 kentinde	 güvenlik	 güçlerinin	
göstericilere açtığı ateş sonucu 17 kişinin öldüğü 
bildirildi.

5 Nisan 2011
•	Dışişleri	Bakanı	Davutoğlu,	Katar	ve	Suriye’de	Esad’la	

bir araya gelerek Suriye’deki reform sürecine ilişkin 
görüşmelerde bulundu.

•	Genelkurmay	 Başkanlığı’nın	 internet	 sayfasından	
yapılan açıklamada, Balyoz Davası kapsamında 
tutukluluğu devam eden 163 askerin durumuna 
anlam verilemediği ifade edildi.

•	Milli	 Eğitim	 Bakanı	 Nimet	 Çubukçu,	 TBMM’de	
gazetecilere yaptığı açıklamada, “YGS’de şifreleme 
veya birilerinin kayırılmasının söz konusu olmadığını” 
söyledi. İddialarda bulunanların, mahcup olacakları, 
utanacakları sonuçlarla da karşılaşabileceklerini 
kaydeden	Bakan	Çubukçu,	ÖSYM	Başkanı	Prof.	Dr.	
Ali Demir’in açıklamalarını tatmin edici bulduğunu 
söyledi.

•	Fildişi	Sahili’nde	seçimi	kaybetmesine	rağmen	devlet	
başkanlığını	 bırakmayan	 Laurent	 Gbagbo,	 Fransa	
liderliğindeki	BM	askeri	operasyonuyla	devrildi.

6 Nisan 2011
•	6223	 sayılı	 kamu	 hizmetlerinin	 düzenli,	 etkin	 ve	

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere 
kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve 
yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda yetki 
kanunu yasalaştı. 

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Suriye’nin	
başkenti Şam’da Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından 
kabul edildi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, 
iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Arap dünyasında 
meydana gelen gelişmeler ele alındı.

7 Nisan 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül	 Endonezya’dan	

dönüşünde, uçakta gazetecilere gündeme ilişkin 
açıklamalarda	 bulundu.	 Cumhurbaşkanı	 Gül,	
dış dünyada Türkiye’ye ilginin giderek arttığını 
vurgulayarak, “Bir ülkeyi güçlü yapan, o ülkenin 
silahlı kuvvetleri değildir. Bir ülkeyi güçlü yapan, o 
ülkenin siyasi yapısıdır. Demokrasisi, hukuku olunca 
ekonomi onun üstüne yükseliyor. Hukukun olduğu 
yerde ekonomi hızlı yükselir, hukukun olmadığı 
yerde zenginler yatırımı dışarı yapar.” dedi.

•	Portekiz,	 AB’den	 ‘acil	 yardım’	 talebinde	 bulundu.	
Böylece	Portekiz,	110	milyar	euro	alan	Yunanistan	ve	
85 milyar euro alan İrlanda’dan sonra AB’den yardım 
isteyen üçüncü ülke oldu.

8 Nisan 2011
•	Konya’dan	 bir	 öğrencinin	 2011	 YGS’nin	 iptali	 için	

Danıştay 8. Dairesine açtığı davayı, Danıştay, “söz 
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konusu sınavın düzenleyici işlem niteliğinde olmadığı” 
gerekçesiyle YGS’nin iptal istemini oybirliği ile reddetti 
ve	dosyayı	Ankara	İdare	Mahkemesine	gönderdi.

•	ABD	Dışişleri	Bakanlığı	2010	İnsan	Hakları	Raporunu	
açıkladı.

•	Milli	 Savunma	 Bakanı	 Vecdi	 Gönül,	 Azerbaycan	
Savunma Bakanı Korgeneral Sefer Abiyev’i kabul 
etti. Bakan Gönül, “Tek millet iki devlet” sözünü 
hatırlatarak, “Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si 
işgal altında. Bunu asla kabul etmeyiz.” dedi.

•	Suriye	Devlet	 Başkanı	 Başer	 Esad’ın	 kabinenin	 feshi	
ve iki valinin görevden alınması dâhil çeşitli ödünler 
vermesine rağmen ülkenin çeşitli kentlerinde protesto 
gösterileri	 devam	 etti.	 Ulusal	 İnsan	 Hakları	 Örgütü	
Başkanı Ammar Kureybi gösterilerde 20 kişinin 
öldüğünü duyurdu.

10 Nisan 2011
•	BDP,	12	Haziran	seçimlerinde	destekleyeceği	bağımsız	

adayları açıkladı.
•	Suriye’nin	 güneyinde	 bulunan	 Dera’da	 güvenlik	

güçlerinin, hükümet karşıtı protestolarda göstericilere 
ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği 
bildirildi.

•	Gazze’de	 3	 günde	 19	 kişinin	 ölümüne	 yol	 açan	
çatışmalar,	BM	temsilcisinin	girişimleri	sonucu	durdu.	
İsrail ve Gazze’deki Filistinli gruplar ateşkes konusunda 
anlaştı.

11 Nisan 2011
•	AK	Parti,	YSK’ya	Milletvekili	aday	listesini	teslim	etti.
•	CHP,	YSK’ya	Milletvekili	aday	listesini	teslim	etti.
•	MHP,	YSK’ya	Milletvekili	aday	listesini	teslim	etti.
•	IMF,	 2011	 Dünya	 Ekonomik	 Görünüm	 (DEG)	
Raporu’nun	 birinci	 ve	 ikinci	 bölümünü	 yayımlandı.	
Rapora	göre,	küresel	ekonomi	bu	yıl	yüzde	4,4,	2012	
yılında ise yüzde 4,5 büyüyecek. Türkiye’nin gayri safi 
yurtiçi	hâsılası	(GSYH)	bu	yıl	yüzde	4,6,	gelecek	yıl	ise	
yüzde 4,5 büyüme kaydedecek.

12 Nisan 2011
•	Belarus’un	 başkenti	 Minsk’te	 metro	 istasyonuna	

düzenlenen bombalı saldırı sonucunda, 12 kişi öldü, 
150’den fazla kişi de yaralandı.

13 Nisan 2011
•	Libya	 Temas	 Grubu,	 Katar’ın	 başkenti	 Doha’da	

toplandı. Toplantıda, Türkiye’nin yol haritasını anlatan 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin 
tutumu ve pozisyonunun çok açık ve net olduğunu 
belirterek, “Sivillere yönelik saldırılar durmalı ve 

gerçek bir ateşkes sağlanmalı. Sonra da siyasi süreç 
devreye sokulmalı. Bu konudaki yoğun çabamız 
sürüyor.” dedi.

•	Mısır	 Başsavcısı,	 devrik	 Cumhurbaşkanı	 Hüsnü	
Mübarek’in,	yolsuzluk	ve	hükümet	karşıtı	gösterilerde	
şiddet uygulanması konularında yürütülen soruşturma 
çerçevesinde 15 gün süreyle gözaltında tutulacağını 
söyledi.

14 Nisan 2011
•	Hâkimler	 ve	 Savcılar	 Yüksek	 Kurulu	 (HSYK),	

Şemdinli iddianamesinde, eski Genelkurmay Başkanı 
emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın ismine yer 
vermesinin ardından meslekten ihraç edilen savcı 
Ferhat Sarıkaya’nın yapılan anayasa değişikliği 
kapsamında görevine dönme talebini yerinde buldu. 
HSYK,	 eski	 Erzincan	 Cumhuriyet	 Başsavcısı	 İlhan	
Cihaner	ile	ilgili	soruşturma	başlatan	ve	ardından	özel	
yetkisi alınan Savcı Osman Şanal’a da özel yetkilerinin 
geri verilmesi kararını verdi.

•	Ana	 hedefi	 yerli	 otomobil	 üretimi	 olan	 “Türkiye	
Otomotiv	 Sektörü	 Strateji	 Belgesi	 ve	 Eylem	 Planı”	
açıklandı.

•	Merkez	 Bankası	 Başkanlığına	 Erdem	 Başçı	 atandı.	
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
tarafından hazırlanan kararname, Bakanlar Kurulunda 
imzalanarak	Cumhurbaşkanlığı	Köşküne	gönderildi.

•	NATO	 üyesi	 ülkelerin	 dışişleri	 bakanları,	 Libya’yı	
görüşmek üzere Almanya’nın başkenti Berlin’de bir 
araya geldi.

•	Suriye’de	 siyasi	 reform	 isteyen	 üniversite	 öğrencileri,	
ülkenin ikinci büyük kenti Halep’te sokaklara döküldü. 
Polisin	 güç	 kullandığı	 gösterilerde	 bazı	 öğrencilerin	
tutuklandığı açıklandı

15 Nisan 2011
•	İHOP	“Diyarbakır	KCK	davası	yargı	gözlem	raporu”	

açıklandı. 
•	Suriye	 Devlet	 Televizyonu,	 Cumhurbaşkanı	 Beşar	

Esad’ın hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 
yüzlerce eylemcinin serbest bırakılması emrini 
verdiğini duyurdu.

17 Nisan 2011
•	Yemenli	muhalif	liderler,	Devlet	Başkanı	Ali	Abdullah	

Salih’in görevden ayrılması için başlatılacak resmi 
görüşmelerden önce şartlarını bildirmek üzere, Körfez 
Ülkeleri	 dışişleri	 bakanlarıyla	 Suudi	 Arabistan’ın	
başkenti	Riyad’da	bir	araya	geldi.

•	Afganistan’daki	 Uluslararası	 Güvenlik	 ve	 Destek	
Gücünün	 (ISAF)	 komutasını	 yürüten	 NATO	
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tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 
ve doğusundaki düzenlenen	 saldırılarda,	 8	 NATO	
askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

18  Nisan 2011
•	Yüksek	Seçim	Kurulu	 (YSK),	 aralarında	Hatip	Dicle,	
Leyla	 Zana,	 Sebahat	 Tuncel	 ve	 Gültan	 Kışanak’ın	
da bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının 
adaylığını, milletvekili seçilme yeterliliğini etkileyecek 
eski mahkûmiyetleri bulunduğu gerekçesiyle iptal etti.

•	Fransa	Senatosu	Hukuk	İşleri	Komisyonu,	4	Mayıs’taki	
genel kurul gündemine alınan 1915 olaylarına ilişkin 
Ermeni iddialarını reddedenlerin cezalandırılmasını 
öngören yasa teklifi aleyhinde görüş bildirdi.

•	Finlandiya’da	yapılan	genel	seçimleri	önceki	hükümet	
ittifakında yer alan muhafazakârlar kazandı.

•	Nijerya’da	 Devlet	 Başkanı	 Goodluck	 Jonathan’ın,	
cumartesi günü yapılan devlet başkanlığı seçimini 
kazandığı bildirildi.

19 Nisan 2011
•	BM	Çocuklara	Yardım	Fonu	(UNICEF),	Yemen’de	son	

iki aydır devam eden yönetim karşıtı protestolarda 
en az 26 çocuğun öldüğünü bildirdi. Toplamda 
125’den	fazla	göstericinin	öldüğünü	belirten	UNICEF	
sözcüsü	Marixie	Mercado,	çocukların	çoğunun	gerçek	
mermiler yüzünden yaşamını yitirdiğini kaydetti.

•	Diyarbakır’ın	 Bismil	 ilçesinde,	 YSK’nın	 12	 bağımsız	
adayın başvurusunu iptal etmesini protesto için 
yapılan izinsiz gösteri sırasında çıkan olaylarda 1 kişi 
öldü, 2 kişi de yaralandı.

•	Suriye	 hükümeti	 1963’ten	 bu	 yana	 uygulanan	
olağanüstü	 hali	 (OHAL)	 kaldıran	 yasa	 tasarısını	
onayladı.

•	İtalya	 Dışişleri	 Bakanı	 Franco	 Frattini,	 Libyalı	
muhaliflerin	 kurduğu	 Ulusal	 Konseyin	 Başkanı	
Mustafa	Abdulcelil	ile	başkent	Roma’da	bir	araya	geldi.

20 Nisan 2011
•	Türkiye	 Bankalar	 Birliği	 (TBB)	 Başkanlığına,	 Halk	
Bankası	Genel	Müdürü	Hüseyin	Aydın	seçildi.

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 Yüksek	 Seçim	
Kurulunun	BDP	destekli	bağımsız	adayları	vetosuyla	
doğan	 krizi	 çözmek	 amacıyla,	 TBMM	 Başkanı	
Mehmet	Ali	Şahin’le	bir	araya	geldi.

•	Filistin	 Devlet	 Başkanı	 Mahmud	 Abbas,	 Filistin’de	
yayınlanan El Ayyam gazetesine yaptığı açıklamada, 
bağımsızlığını ilan ettikleri an 150’ye yakın ülkenin 
kendilerini tanıyacağını açıkladı. Abbas, İsrail’in geçici 
sınır formülünü de kabul etmediklerini belirtti.

•	Nijerya’da	meydana	gelen	şiddet	olaylarında	en	az	200	
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Nisan 2011
•	Yüksek	 Seçim	Kurulu,	 aralarında	Hatip	 Dicle,	 Leyla	

Zana, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak’ın da 
bulunduğu 12 bağımsız adayın eski mahkûmiyetleri 
nedeniyle milletvekili seçilme yeterliliğine sahip 
olmadıklarına hükmetti. Yükselen tepkiler üzerine 
kararı	gözden	geçiren	Kurul,	Hatip	Dicle,	Leyla	Zana,	
Ertuğrul Kürkçü, Gültan Kışanak, Salih Yıldız ve 
Sebahat Tuncel’in seçime girebileceğine karar verdi.

•	Türkiye	Cumhuriyet	Merkez	Bankası	(TCMB)	Erdem	
Başçı	 başkanlığında	 toplanan	 Para	 Politikası	 Kurulu	
(PPK),	 yabancı	 para	 ve	 Türk	 lirası	 zorunlu	 karşılık	
oranlarını kısa vadeli yükümlülükler için artırma 
kararı aldı. Düzenlemeye göre, vadesiz, ihbarlı 
mevduatlar ve özel cari hesaplar için oran yüzde 15’den 
yüzde 16’ya, 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma 
hesapları	(1	ay	dâhil)	için	de	yüzde	15’ten	yüzde	16’ya	
yükseltildi.

22 Nisan 2011
•	TOBB,	TÜSİAD,	TİSK,	TESK,	MÜSİAD,	DİSK,	Türk-

İş, Hak-İş’in aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum 
kuruluşların oluşturduğu “Türkiye AB Katılım Süreci 
İçin	 Sivil	 Toplum	 Girişimi	 Platformu”,	 İstanbul’da	
gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bir basın 
açıklaması	 yaptı.	 TOBB	Başkanı	 Rıfat	Hisarcıklıoğlu	
tarafından okunan ortak açıklamada, “Türkiye’nin 
AB’ye katılım sürecinin bir tıkanma noktasına 
geldiği, bu gidişatın önüne geçilmemesinin yaratacağı 
sonuçlardan endişe duyulduğu” belirtildi.

•	İsrail’in	 başkenti	 Tel	 Aviv’de	 aralarında	 entelektüel,	
akademisyen ve sanatçıların bulunduğu 21 kişilik 
grup, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına destek 
veren bir bildiri açıkladı.

23 Nisan 2011
•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama,	 1915	 olayları	 ile	 ilgili	

yayımladığı açıklamada, “Büyük felaketin dehşetini 
hatırlarken acı çekenlerin hatıralarını onurlandırırken 
ve Ermenistan halkı için dostluğumuz ve derin 
saygımızın sözünü verirken, kalplerimiz ve dualarımız 
her yerdeki Ermenilerle birlikte.” dedi.

•	Suriye’de	 cuma	 günü	 gerçekleştirilen	 gösterilerde	
ölenler için düzenlenen cenaze törenlerinde çıkan 
olaylarda, güvenlik güçlerinin kalabalık üzerine açtığı 
ateş sonucu en az 75 kişinin öldüğü bildirildi.

25 Nisan 2011
•	Hakkari’de	 terör	 örgütü	 PKK’nın	 şehir	 yapılanması	
olduğu	 iddia	 edilen	 KCK’ya	 yönelik	 yürütülen	
soruşturma kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.

kronoloji
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•	Libya	 lideri	 Muammer	 Kaddafi’nin	 başkent	
Trablus’taki	 Bab	 ül-	 Aziziye	 karargâhının	 NATO	
uçakları tarafından vurulduğu bildirildi.

•	Suriye’de	 rejim	 karşıtı	 gösterilerinin	 başladığı	 Dera	
kentinde güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale 
ettiği, ağır silahlarla yapılan müdahalede en az 25 
kişinin öldüğü bildirildi.

26 Nisan 2011
•	Türkiye,	 Sırbistan	 ve	 Bosna-Hersek	
Cumhurbaşkanlarının	 katılımıyla	 Üçlü	 Balkan	
Zirvesi’nin ikincisi Belgrad’da gerçekleştirildi.

•	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 incelemesini	
tamamladı. Bilirkişi tarafından rastgele seçilen 
kitapçıkların ve 1 milyon 700 bin adaya ait cevap 
anahtarlarının incelendiğini belirten Savcılık, sınav 
sonuçlarının açıklanabileceğine karar verdi.

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 Kırgızistan	
Başbakanı Almazbek Atambayev’in resmi temasları 
kapsamında yaptıkları görüşmelerde iki ülke arasında 
vizelerin kaldırılması kararı aldıklarını ayrıca 
Kırgızistan’a 61 milyon dolarlık hibe kredi verileceğini 
açıkladı.

27 Nisan 2011
•	MHP	 Genel	 Başkan	 Yardımcıları	 Recai	 Yıldırım	 ile	
Metin	 Çobanoğlu’na	 ait	 olduğu	 iddia	 edilen	 bazı	
kadınlarla çekilmiş görüntüler internette yayınlanınca 
istifa eden iki isim adaylıktan çekildi.

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 İstanbul	 Kongre	
Merkezindeki	 toplantıda,	 kamuoyunda	 “çılgın	 proje”	
olarak adlandırılan “İstanbul Hazır: Hedef 2023” 
projesini açıkladı. Başbakan Erdoğan, İstanbul’da 
iki yarımada ve bir adanın oluşacağını belirterek, 
“İstanbul’un Avrupa yakasında, şehrin batısında, 
Karadeniz	 ile	 Marmara	 Denizi’nin	 arasına,	 yaklaşık	
45-50 km uzunluğunda bir kanal yapıyoruz. 
İstanbul’umuza Kanal İstanbul’u kazandırıyoruz.” 
dedi. Başbakan Erdoğan ayrıca, kaynak konusunda 
bir sıkıntı olmadığını ve projenin tamamıyla milli 
kaynaklardan karşılanacağını kaydetti.

•	Ölçme	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi	(ÖSYM),	“hatalı	
soru	 kitapçığı”	 nedeniyle	 Akademik	 Personel	 ve	
Lisansüstü	Eğitimi	Giriş	Sınavı’na	(ALES)	giremeyen	
278	 aday	 için	 sınavın	 15	 Mayıs	 2011	 tarihinde	
tekrarlanacağını bildirdi.

28 Nisan 2011
•	YGS	sonuçları	açıklandı.
•	2547	 sayılı	 Yüksek	 Öğretim	 Kanunu’nun	 54.	
maddesinin	 (g)	 fıkrasının	 “Yükseköğretim	

kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir 
daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna 
alınamazlar” biçimindeki ikinci cümlesi, Anayasa 
Mahkemesi’nin	 2011/69	 sayılı	 kararı	 ile	 Anayasa’nın	
13. ve 42. maddelerine ters düştüğü gerekçesiyle iptal 
edildi. 

•	Filistin	 Devlet	 Başkanı	 Mahmud	 Abbas’ın	 El	 Fetih	
örgütü ile Gazze Şeridi’nde iktidarı elinde tutan Hamas, 
geçici hükümet kurma konusunda anlaşmaya vardı. 
Türkiye’nin	 arabuluculuğu	 ve	 Mısır’ın	 da	 desteğiyle	
sürdürülen görüşmeler sonunda El Fetih ile Hamas 
yetkilileri 1 yıl içinde ortak seçime gitme hususunda 
mutabakata vardı. Gizli görüşmeler sonucunda yapılan 
anlaşma,	 Hamas	 ve	 El	 Fetih	 yetkililerinin	 Mısır’ın	
başkenti Kahire’de düzenledikleri basın toplantısında 
açıklandı.

29 Nisan 2011
•	Suriye’nin	 Türkiye	 sınırına	 yakın	 bazı	 köylerde	

yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istediği 
öne sürülen bir grubun, Hatay’ın Yayladağı sınırındaki 
tel örgüyü aşarak Türkiye’ye girdiği bildirildi.

•	Libya’da	 Kaddafi	 güçleriyle	 muhaliflerin,	 daha	 önce	
ele geçirdikleri sınırdaki kilit bölgenin kontrolünü 
kaybetmelerinin ardından Tunus’un Dehiba 
kasabasına geçtikleri ve Kaddafi’ye bağlı birliklerin de 
peşlerine düştükleri bildirildi.

30 Nisan 2011
•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	 Yargıtay	Cumhuriyet	
Başsavcılığı’na,	Yargıtay	6.	Ceza	Dairesi	Üyesi	Hasan	
Erbil’i seçti.

•	“Subay	ve	Astsubay	Atama	Yönetmeliğinde	Değişiklik	
Yapılmasına	 Dair	 Yönetmelik”	 Resmi	 Gazetede	
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı sebebiyle ilişiği 
kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade 
edilen subay ve astsubaylar, yeni garnizonlara 30 Eylül 
tarihinden sonra katılıyor ve 31 Aralık tarihi itibarıyla 
hizmet süresini tamamlıyorsa, o yılın atama planına 
dâhil olacak.
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan isyan dal-
gası diktatörlükleri tek tek vurmaya başlayınca, 
bölgede yaşananların Türkiye’ye etkisi konu-
sunda zihin egzersizleri yapılmaya başlandı. 
Türkiye’de bazı yorumcular siyasi ve toplumsal 
fay hatlarımız üzerinden acemice rol çalmaya 
kalkıştılar.	Üzüm	yemekten	ziyade	bağcıyı	döv-
meye niyet etmiş olan bu yaklaşım, uzunca bir 
zamandır kendi gündeminden başka hiç bir 
maslahatı gözetmez durumda.
Kürt meselesinden bahsediyoruz. Kürt mese-
lesinden bahsederken artık müstakil bir sorun 
haline gelen Kürt siyasi aktörlerden bahsediyo-
ruz. Bu aktörlerden bahsederken adeta Kürt so-
runundan bağımsız bir düzeye ulaşmış olan şid-
det ve terörle karşı karşıyayız. Adeta 22 Temmuz 
2007,	 29	Mart	 2009	 ve	 12	Eylül	 2010	öncesine	
benzer bir şekilde şiddet ve terörün yükselmesi 
için siyasi ve sosyal zemin çalışması yapılmakta. 
Hatta bu sefer, uluslararası bir izleyici kitlesinin 
oluşması ihtimalinin kabarttığı iştahlar çok daha 
kanlı bir ortama ermekten de hiç rahatsız olma-
yacaklardır.

Siyasetten kopuk analizler
Serinkanlı bir analiz yapıldığında geldiğimiz 
noktada aktörlük meselesinde siyasal bir şizof-
reni yaşandığı açıkça görülüyor. Kürt meselesi-
nin çözümü konusunda yapılan düzenlemeler 
PKK’nın	 silahsızlanması	 meselesi	 karşısında	
adeta anlamsız birer sürece dönüşmüş durumda. 
‘PKK	nasıl	silah	bırakır?’	sorusu	her	geçen	gün	
biraz daha anlamsız bir suale dönüşüyor. Tüm 
bu kırılmaların içerisinde, sadece Kürt meselesi 
adına	siyaset	yapan	BDP	de	tarifi	zor	bir	siyasi	
çizgiye oturmuş durumda. Çaresizliklerini, siya-
saldan her geçen gün kopuşlarını, milyonlarca 
seçmenden aldıkları oyların sorumluluğunu bir 
üniversite gençlik hareketi düzeyine çekilerek 
kamufle etmeye çalışıyorlar. Otuz yıllık kanlı 
mücadele birikimi akil bir siyasi çizgi üreteceği-
ne Kürtler maliyetine ham bir siyasi kısır döngü-
yü yeşertiyor. Elbette, bu kısır döngünün korun-
masında Türkiye’nin demokratikleşme sancıları 
da	var.	Ne	var	ki,	bu	kadar	yoğun	ve	uzun	süren	
kısır döngüyü sadece demokratikleşme sancıla-
rıyla açıklamak mümkün değil.

SETA		YORUM

Kürt Sorunu mu BDP Sorunu 
mu?
Bugün Kürt meselesi adına tekrara giren söylemlerin inanarak dile getiremedikleri 
tek husus PKK’nın silahsızlanmasıdır.

TAHA ÖZHAN

kürt sorunu ve seçimler
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kürt sorunu ve seçimler

NİSAN 2011 - 12 Haziran 2011 seçimleri, Türkiye kamuoyu tarafından vesayet rejimi ile demok-
ratikleşme iradesinin bir mücadelesi olarak görülüyordu. Ülkenin Kürt meselesi de dahil olmak 
üzere siyasal gerilimlerinin temelinde yatan sorunların çözümü için seçim sonrasında gündeme 
gelecek olan Yeni Anayasa’ya umutla yaklaşılıyordu. Ancak seçimlerin kırılgan bir atmosferde ge-
çeceği daha ilk günlerden itibaren ortaya çıktı ve bazı BDP adaylarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
tarafından veto edilmesi bu gerginliği tetikledi. Seçim öncesinde ortaya çıkan gergin atmosferle 
birlikte Türkiye gündemine giren ‘yeni düzen’ tartışmaları, iktidarın bir numaralı adayı olan AK 
Parti’nin üzerine Anayasa başta olmak üzere ülkenin temel meselelerinde belirleyici aktör olma 
sorumluluğunu yükledi.

A
A
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BDP değişebilir mi?
Türkiye’de	Cumhuriyetle	başlayan	bir	milletleş-
me	sorunu	var.	Milletleşme	meselesi	 içerisinde	
jakoben	resmi	ideoloji	uygulamaları	var.	Jakoben	
yaklaşımın	içerisinde	vesayet	sorunu	var.	Vesa-
yet	meselesi	içerisinde	hukuksuzluk	var.	Ne	var	
ki Türkiye’nin demokratikleşme döngüsünün 
hikâyesi son yıllarda oldukça hızlı, hatta devrim-
ci bir kırılmaya maruz kaldı. Yaşanan değişim 
artık ‘Eski Türkiye-Yeni Türkiye’ denklemiyle 
anlatılır oldu. ‘Eski Türkiye’den ‘Yeni Türkiye’ye 
geçiş süreci oldukça sancılı oldu/olacak.
Eski Türkiye’nin horlanan muhalif aktörleri akil 
bir siyasi akıl üretmemiş olsalardı bugün Yeni 
Türkiye’yi konuşmamız neredeyse imkânsızdı.
Bu	aktörlerin	başında	elbette	AK	Parti	gelmek-
tedir. Tek parti yıllarından başlayarak sürekli sis-
tem dışı tutulan muhafazakâr gelenek her müda-
haleden, her bedelden yeni bir siyaset üreterek 
çıkmayı başardı. Yıllarca sürecek olan yüzde 5 
oy tabanı etrafındaki siyaseti sürekli meşru ze-
minlerde tutarak iktidara yürüyen yolculuktan 
vazgeçmediler.
28 Şubat darbesine daha fazla yenilik ile cevap 
vererek sistemin arzuladığı sonuçların tam tersi-
nin doğmasını sağladılar.

Müesses nizamın devamı için...
Buraya kadar aktardığımız siyasi tarihin çok 
daha ağır şartlar altında var olmaya çalışan bir 
diğer	 aktörü	 de	Kürt	 siyasi	 hareketidir.	Ne	 ya-
zık ki, bugüne kadar kurduğu bütün partiler 
kapatılan bu siyasi gelenek her yeni partisinde 
bir öncekine göre daha fazla keskinleşti ve eski 
Türkiye’ye yöneldi. Adeta, müesses nizamın de-
vamı	 için	PKK’dan	ve	Kürt	 siyasi	hareketinden	
ne bekliyorsa, onu hatasız yerine getirdi. İnsan 
hakları mağduriyetlerinin zamandan münezzeh 
bir şekilde dillendirilmesi gereken talepler olma-
sıyla siyasi bir özne olmak için gerekli olan dili 
sürekli birbirine karıştırdılar.
En akil aktörlerinin siyasi dil düzeyi ile taş atan 
çocukların;	dağdaki	PKK’lı	ile	meclisteki	vekilin;	
25-30 yıldır Türkiye’ye her yönüyle yabancılaş-
mış diasporadaki bir aktivistle, nüfusu 2 milyona 
yaklaşan şehrin belediye başkanının reaksiyon-
larını aynı formata sokan trajik bir durumla 
karşı karşıyayız. Bu kelimenin tam anlamıyla 
siyasi ve sosyolojik zamanın, eski ve yeninin, sta-
tüko ve değişimin anlamsızlaştığı düzeye denk 
gelmektedir. Hal böyle olunca da konuşmanın, 
tartışmanın, müzakere etmenin pek bir anla-

mı kalmayıp her seferinde kanlı kısır döngüye 
mahkûm olmaktayız.

Yeni Türkiye’de Kürt meselesi
Yukarıda aktardığımız kısır döngünün yaslandı-
ğı bir sanal, bir de reel iki dinamiği bulunmak-
tadır. Birincisi, ‘kaybedecek hiç bir şeyimiz yok’ 
şeklinde özetlenebilecek anakronik sol pesimiz-
midir. Bu kötümser ruh hali ve siyasal dili yapıla-
bilir olanı ideal olanla, yapılanı yapılmayanlarla, 
tartışmayı usul sorunlarıyla sürekli makasa ala-
rak mağduriyet algısına yaslanmayı şahsiyet ka-
zanmaya	tercih	etmektedir.	İkincisi	ise	PKK’nın	
varlığını ilânihaye sürdüreceği algısıdır. Bugün 
Kürt meselesi adına tekrara giren söylemlerin 
inanarak	dile	getiremedikleri	tek	husus	PKK’nın	
silahsızlanmasıdır.	Irak	işgali	sonrası	bambaşka	
bir denkleme oturan ve ciddi anlamda silahsız-
lanma veya teröre başlama kararlarının salahiye-
ti bile elinden alınmış tarifi zor bir örgütle karşı 
karşıyayız.	 Kürt	 meselesi-PKK	 ilişkisini	 nesh	
eden	bir	‘PKK’nın	sorunu	olarak	PKK’	önümüz-
deki dönemin en yakıcı başlığı olmaya devam 
edecektir.

Kim çözümden yana?
Bütün bu kısır döngülerden çıkış mümkün mü? 
Türk ulusçuluğundan isyanlara, isyanlardan geri 
kalmışlığa, ekonomik sorunlardan siyasi sorun-
lara, siyasi kırılmadan toplumsal gerilime ve ni-
hayet Türk/Kürt ulusçuluğuna geri dönen ilkel 
bir	kısır	döngü	ile	karşı	karşıyayız.	Cumhuriyet	
tarihimizde bu ilkel döngünün nasıl kırılabilece-
ğini	göstermiş	olan	başarılı	bir	AK	Parti	örneği	
bulunmaktadır.	Müesses	nizamın	bir	diğer	ilkel	
laiklik-İslam gerilimini kırmayı başarıp eski 
Türkiye’nin sıradan bir unsuru haline getirmiş 
olan	AK	Parti,	Kürt	meselesinde	de	normalleş-
menin ve çözümün en güçlü aktörü konumun-
dadır.
Bundan 14 yıl önce, laiklik-İslam geriliminin 
AK	 Parti	 geleneği	 eliyle	 ortadan	 kaldırılacağı-
nı dile getirenler hayalcilikle itham edilirlerdi. 
Bugün demokratik açılım marifetiyle müdahale 
edilen sorun alanına dair yapılanlar da benzer 
bir	ithamla	karşı	karşıya.	BDP,	sadece	Kürt	me-
selesinin partisi olduğu sürece Yeni Türkiye’nin 
kurucu bir unsuru olmaktan uzaklaşmakta-
dır.	 Normalleşmeye	 katkı	 vermek	 için,	 Yeni	
Türkiye’de Kürt meselesine yer olmadığını fark 
etmek yeterlidir.
Star Açık Görüş,  03.04.2011
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Son	 10	 yıldır,	AK	Parti	 öncülüğünde	 yol	 alan	
Cumhuriyet	 tarihinin	 en	 kararlı	 ve	 radikal	
değişim sürecinde, vesayet sistemini ayakta 
tutan bütün kurum, aktör ve zihniyetler değiş-
meye zorlanıp sistem içindeki ağırlıklarını yi-
tirdiler. Bugün gelinen noktada gündem, yeni 
Türkiye’nin hangi parametreler üzerinden yeni-
den inşa edileceği konusudur. İnşa döneminin 
koordinatlarına yönelik en güçlü işaretlerden 
biri haziran seçimleri ile alınacak. Siyasal par-
tilerin beyannameleri, kampanyaları ve millet-
vekili aday listeleri, yeni Türkiye’yi inşa süre-
cinin neresinde durduklarını ortaya koyacak.
Hiç kuşkusuz, aldığı iktidar sorumluluğuyla, 
bu	sürecin	en	önemli	aktörü,	AK	Parti’dir.	Şim-
diye kadar, öncülük ettiği değişim iradesiyle 
eski Türkiye’nin kurum, aktör ve zihniyetlerini 
dönüştüren	AK	Parti,	 seçimlerle	 beraber	 yeni	
Türkiye’yi inşa etme sorumluluğunu üstlene-
cektir. 

‘Çatışma’ dan ‘müzakere’ye 
AK	Parti,	milli	iradenin	lehine	yaptığı	her	deği-
şim hamlesinde statükonun devamından yana 

vesayetçi aktör ve kurumların direnciyle karşı-
laştı. 2002’den itibaren, açık - gizli, legal - ille-
gal baskılarla iktidarsızlaştırılmak istenen AK 
Parti’ye	 yönelik	 direnç,	 özellikle,	Cumhurbaş-
kanlığı ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin 
yaklaşmasıyla, görünür bir çatışmaya dönüştü. 
22 Temmuz 2007 - 12 Eylül 2010 arası dönem, 
statüko - değişim gerilimini değişim lehine 
sonuçlandırdı. 12 Eylül referandumu, statüko-
cu aktörlere, çatışmanın doğru bir strateji ol-
madığını	 gösterince,	 CHP	 başta	 olmak	 üzere,	
medya, ordu ve yargı gibi aktörler, müzakere 
siyasetini çatışma siyasetinin yerine ikame et-
meye yönelik gelişmelere maruz kaldılar. Çatış-
ma süreci, derin fay hatları üzerinden beslenen 
Cumhuriyet’in	 yüz	 yıllık	 sorunlarını	 kristali-
ze ederken, aynı zamanda toplumsal gerilimi 
zirveye taşıdı. Statükonun değişim karşısında 
mevzi	kaybetmesi,	AK	Parti’ye	yeni	süreci	mü-
zakere ile inşa etme sorumluluğunu yüklemek-
tedir.	Bu	çerçevede,	AK	Parti’nin,	seçim	söyle-
mi, kampanyası ve milletvekili aday listeleri, bu 
etnik - dini fay hatlarında biriken sorunları ve 
bu sorunların ürettiği toplumsal gerilimi hangi 

SETA		YORUM

AK Parti’nin Yeni Türkiye’yi 
Inşa Sorumluluğu
12 Haziran 2011’de yapılacak genel seçim, 2000’lerin başından itibaren statüko le-
hine mevzi kazanan değişim iradesinin en kritik duraklarından biri olacak.

HATEM ETE
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enstrüman ve yetkinlikle çözüme kavuşturaca-
ğının göstergesi olacaktır. 

Elit dönüşümü ihtiyacı 
AK	Parti’yi	önümüzdeki	dönemde	bekleyen	bir	
diğer sorumluluk, elit dönüşümüne zemin ha-
zırlamasıdır. Türkiye’de siyasal elit dönüşümü, 
çok partili hayatın başlangıcından beri, büyük 
ölçüde, darbelerin siyasal sistemi yeniden di-
zayn etme hamleleriyle sağlanmıştır. Her dar-
be, farklı siyaset, parti ve aktörlere yaslanmakla 
toplumsal değişimi hızlandırdığı gibi, farklı si-
yasal elitlerin merkeze taşınmasına da aracılık 
ederek taşrada dinamizm üretmiştir. 2002’den 
beri	 iktidarda	 olan	 AK	 Parti,	 vesayetçi	 aktör-
lerin siyaseti dizayn etme kapasitelerinin azal-
masıyla, önümüzdeki dönemlerde de iktidarını 
sürdürmeye aday en güçlü partidir. Bu nedenle, 
bu güne kadar darbelerin doğal sonucu olarak 
gerçekleşen elit dönüşümünü, reformcu siya-
setin bir gereği olarak AK 

Parti	üstlenmelidir.	AK	Parti,	söylem,	kampan-
ya ve milletvekili aday listeleriyle, on yılda bir 
değişime alışmış kamuoyunu tatmin ederek, 
ciddi bir toplumsal hareketlilik umudu oluştur-
malı ve hem siyasal söylemini hem de merkeze 
taşıdığı taşradaki siyasal elitleri değiştirmelidir. 

AK Parti kimliği oluşturma 
AK	Parti,	toplumsal	teveccühün	en	geniş	adresi	
olması hasebiyle, destek bulduğu tabanın çe-
şitliliğine uygun bir temsil çeşitliliğine yönele-
cektir. Bu çerçevede, 2011 seçimleri sonrası AK 
Parti	milletvekili	dağılımını	şu	üç	başlık	altında	
toplamak	mümkündür:	AK	Parti’nin	siyasal	ge-
leneğini ve Türkiye vizyonunu benimsediği için 
siyasal	kimliği	dolayısıyla	AK	Parti’yi	benimse-
yen kesimler, Türkiye’nin değişim dinamiğini 
önemsediği ve demokratik siyasal kültürü be-
nimsediği için reformcu kimliği dolayısıyla AK 
Parti’ye	yönelen	kesimler	ve	siyasal,	toplumsal	

ve ekonomik statülerini korumak ve 
maksimize etmek üzere iktidar par-
tisi	 olması	 hasebiyle	 AK	 Parti’de	
siyaset yapmak isteyen kesimler. 
Yeni Türkiye’yi inşa misyonunu ye-
rine getirmek ve 2023 vizyonunu 
gerçekleştirmek için birçok badi-
reden geçmesi mukadder olan AK 
Parti’nin,	 önümüzdeki	 dönemde	
en önemli sınavı, kitle partisi ol-
ması hasebiyle mecbur olduğu bu 
eklektik yapıyı bir kimlik etrafın-
da toplayabilmesi olacaktır. Başka 
bir	deyişle,	AK	Parti’nin	 çözmesi	
gereken en önemli denklemler-
den biri, farklı toplumsal kesim-
lere kucak açarken, partinin siya-
sal kimliğini ve iç - dış baskılara 
karşı birlikteliğini muhafaza et-
mesi olacaktır.
Sabah, 02.04.2011
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Farklı çevrelerden demokratlarla “ Türkiyeli-
leşme “ye çalışan kürt siyaseti, bunu bir türlü 
beceremedi.Kürt sorununun çözüm sürecine 
girmesiyle	 BDP’nin	 yeni	 Türkiye’nin	 inşasın-
da	 rol	 alması	 beklenir.	 BDP,	HEP	geleneğinin	
son temsilcisi olarak bir yandan Kürt meselesi-
ni gündemde tutmaya çalışırken diğer yandan 
‘Türkiyelileşme’ tezini hayata geçirmeye çalışı-
yor.	HEP	geleneği	kurulduğu	günden	bu	yana	
aldığı oyun aritmetiğinden daha büyük bir si-
yasal ağırlığa sahip oldu. Yirmi yılda altı parti 
(HEP,	ÖZEP,	DEP,	HADEP,	DEHAP,	DTP)	açı-
lıp / kapanırken hareketin dili, siyasal ajandası, 
tabanı ve aktörleri önemli ölçüde değişti. Kürt 
siyaseti kapanıp açılan partilerle görece daha 
radikal bir söyleme kayıp, içe kapanırken aynı 
zamanda	ciddi	bir	siyasal	tecrübe	kazandı.	BDP,	
12	Haziran	seçimlerine	özeleştirisini	yap(a)ma-
dığı sorunlu bir tarihsel bagajla hazırlanırken 
yapılacak seçim Kürt siyaseti için sembolik an-
lam	taşıyor.	Kürt	siyaseti,	yirmi	yıl	sonra	Leyla	
Zana, Hatip Dicle gibi isimleri yeniden meclise 
taşımaya	hazırlanırken	özellikle	Leyla	Zana	is-
minin tabanda heyecan yarattığı gözleniyor.

Meclis’teki	 yemin	 töreniyle	 başlaya	 zinciri	 3	
Mart	1994’te	DEP’lilerin	dokunulmazlıklarının	
kaldırılmasıyla son bulurken Zana ve Dicle’nin 
yeniden meclise dönecek olması değişenler / 
değişmeyenler anlamında tarihsel bir önem ta-
şıyor. Bu dönüş sadece Zana ve Dicle için değil 
aynı zamanda Kürt siyasetinin kat ettiği me-
safeyi görmek bakımından da ümitleri artıran 
ya	 da	 azaltan	 bir	 işlev	 görebilir.	 1991’de	 SHP	
çatısı altında 22 milletvekili çıkaran Kürt siya-
seti, uzun tartışmalardan sonra artık bağımsız 
adaylarla	seçime	giriyor.	HEP’in	ardılı	partiler	
1995, 1999 ve 2002 seçimlerine parti ismiyle 
girmeyi tercih ederken, 2007 seçimlerinde ilk 
defa bağımsız adaylarla girdi. 1991’de olduğu 
gibi	2007’de	de	22	milletvekili	çıkaran	DTP,	bu	
seçimlerde makûs talihini yenmek ve vekil sayı-
sını artırmak istiyor.

Yeni BDP uzak bir hayal mi? 
Bu seçimlerin hem Türkiye siyaseti hem de 
Kürt siyaseti için simgesel bir anlamı bulunu-
yor. Türkiye seçim sonrasında yeni bir Anaya-

SETA		YORUM

BDP’nin ‘Türkiyelileşme’ 
Sınavı
Kürt siyaseti kapanıp açılan partilerle görece daha radikal bir söyleme kayıp, içe 
kapanırken aynı zamanda ciddi bir siyasal tecrübe kazandı.

HÜSEYIN YAYMAN



206

n i s a n  1 1

sa yaparak uzun zamandır devam eden düzen 
tartışmalarını sonlandırmak isterken, Kürt si-
yasetinin yeni dönemde nasıl bir siyasal tutum 
alacağı	merak	 ediliyor.	 Bu	 bağlamda	BDP’nin	
bağımsızlar	listesi	tarihsel	bir	önem	taşıyor.	Lis-
tenin ‘ulusal - yerel gerilimini’ dikkate alan bir 
siyasal ustalıkla yapılması Kürt siyasetinde ge-
cikmiş	yeni	bir	dönemin	kapısını	açabilir.	Uzun	
zamandır farklı çevrelerden demokrat isimleri 
bünyesine alıp”Türkiyelileşme” tezini hayata 
geçirmeye çalışan Kürt siyaseti, geçmiş yıllar-

“ Türkiye 12 Haziran seçimlerin-
den sonra yeni bir Anayasa yaparak 
uzun zamandır devam eden düzen tar-
tışmalarını sonlandırmak istiyor.

da bunu bir türlü gerçekleştiremedi.Hareketin 
sekterliği, devletin yanlış politikaları ve seçim 
barajı Türkiyelileşme tezinin hayata geçmesine 
engel olurken az sayıdaki milletvekilinin “güve-
nilir kadrolardan” devşirilmesi yoluna gidildi. 
‘Davayı satmayacak’ kadrolar yaklaşımı Kürt 
siyasetinin çoğulculaşmasına mani oldu. Kürt 
sorununun çözüm sürecine girmiş olması bu 
sekter yaklaşımın kırılacağının işaretlerini ve-
rirken,	BDP’nin	yeni	Türkiye’nin	inşasında	rol	
alması gerekiyor. Yerinden yönetimi savunan 
BDP’nin	 seçimlerde	 tek	 parti	 dönemi	 uygula-
malarını andıran rotasyon uygulaması, tabanda 
rahatsızlık yaratırken bu yaklaşım, partinin sa-
vunduğu yerinden yönetim prensibiyle de bağ-
daşmıyor.	BDP,	devletten	özyönetim	talebinde	
bulunurken, kendisi aday tercihlerinde buna 
uymuyor. Bölgede kanayan bir yaraya dönüşen 
KCK	 tutukluları	 arasından	 birkaç	 ismi	 aday	
göstererek hükümete ve topluma mesaj verecek 
olan	BDP	asıl	sınavını	“dağ”	karşısında	verecek.	
Dağ’ın	 listeler	üzerindeki	etkisi,	BDP’nin	siya-
sal özerkliğinin ve toplumsal meşruiyetinin bir 
göstergesi	 olarak	 okunacak.	 Son	 tahlilde	BDP	
listeleri demokratik çözümünün sınandığı bir 
listeye	dönüşmüş	durumda.	BDP’nin	listelerde	
yapacağı mühendislik yeni dönemin yol hari-
tasını gösterecek. Kürt siyaseti ya yeni bir de-
mokratik düzenin kurulmasına daha fazla katkı 
sunacak ya da zamanın ruhu kendi kurallarını 
işleterek yeni derin dönüşümler yaratacak...
Sabah, 02.04.2011
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Seçimler, siyasal partilerin birey, toplum ve 
devlet tasavvurlarını kamuoyuna sunma 
imkânı buldukları en yoğun siyasal süreçlerdir. 
Milletvekili	 listeleri,	 seçim	 beyannameleri	 ve	
seçim kampanyaları bu sürecin önemli araçla-
rı olarak işlev görürler. Henüz beyanname ve 
kampanyalarını göremediğimiz partilerin mil-
letvekili aday listeleri, tek başlarına partilerin 
tasavvurları ile ilgili kapsamlı bir okuma yap-
mamıza imkân vermese de genel çıkarsamalar 
yapmamıza izin verebilir.
12 Haziran 2011 seçimlerini siyasal açıdan 
önemli kılan önemli unsur, seçimlerle belirle-
necek	yeni	Meclis’in	çok-partili	siyasal	yaşamın	
ilk	 sivil	 anayasasını	 yazacak	 olmasıdır.Vesa-
yet-milli irade gerilimi ile geçen yarım asırlık 
demokrasi deneyiminden sonra, Türkiye, bü-
tün siyasal aktörleriyle yeni bir anayasaya razı 
olmuş gözüküyor. Aslında, yeni anayasanın ve 
anayasa dolayımıyla yeni Türkiye’nin hangi di-
namikler üzerine bina edileceğinin ilk işaretle-
ri, 12 Eylül referandumuyla alınmıştı. Seçimler, 
bütün siyasal partiler açısından referandum 

sonuçlarını tamir veya tahkim etme çabasına 
sahne olacak. 

AK Parti: Makulü normalde aramak 
Seçim sonrası iktidar senaryolarının en önem-
li adayı olması hasebiyle, yeni anayasa ve yeni 
Türkiye’nin geleceği üzerinde en etkili olan 
siyasal	parti,	kuşkusuz	AK	Parti’dir.	9	yıllık	ik-
tidar pratiği ve önümüzdeki dönemin siyasal 
öncelikleri	dolayısıyla,	AK	Parti	yoğun	bir	kad-
ro değişimi basıncına maruz kalmıştı. Genel 
beklenti,	 AK	 Parti’nin	 yönetim	 kadrosunu	 da	
içerecek şekilde kapsamlı bir kadro değişimi-
ne	 gideceği	 ve	Güneydoğu’da	 BDP	 ile	 yarışan	
tek parti olması nedeniyle, yerel siyasal söylem 
üretme kapasitesine sahip milletvekili adayları-
na yer vereceği şeklindeydi.
Görünen	o	ki,	AK	Parti	listeleri,	tam	da	seçim-
lerin kritik anlamı dolayısıyla, genel beklentile-
ri şaşırtan bir stratejiyle belirlendi. 
Henüz milletvekili listelerinden başka veriye 
sahip olmadığımız bu strateji, değişim sürecini 

SETA		YORUM

Partilerin Aday Listeleri Ne 
Anlam Ifade Ediyor?
Seçimler, bütün siyasal partiler açısından refarandum sonuçlarını tamir veya tahkim 
etme çabasına sahne olacak.

HATEM ETE
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tedrici ve yumuşak bir rotaya sokma (makulü 
normalde	arama)	ve	lokal	sorunlara	özgü	farklı	
siyasal söylemler üretmek yerine yerel sorunla-
ra da çözüm imkanı sağlayabilecek genel Tür-
kiye perspektifine uygun söylemler geliştirmeyi 
içeriyor. İlk etapta, riskli gözüken bu strateji, 
orta ve uzun vadede Türkiye’nin girmesi bekle-
nen muhtemel badireleri daha sancısız atlama-
sına imkân sunabilir.
İmkan	 ve	 riskler,	 AK	 Parti	 karar	 alıcılarının	
bundan sonraki süreci yönetme kapasiteleri-
ne bağlı. Şimdilik, yeni Türkiye’yi daha yavaş 
ancak daha sancısız kurmayı tasarladığı öngö-
rülen bu stratejinin detayları önümüzdeki dö-
nemde daha net olarak ortaya çıkacaktır.
CHP:	 Tasfiyede	 kararlı,	 değişimde	 tereddüt-
lü	 CHP,	 bir	 yıl	 önce	 Kılıçdaroğlu’nun	 genel	
başkanlığa gelişiyle başlayan değişim süreci-
ni tamamlama baskısı altında seçimlere giri-
yor.	Milletvekili	 listelerine	de	yansıdığı	haliyle	
CHP’deki	 değişim,	 kadro	 tasfiyesinde	 kararlı,	
eski kadroları simgeleyen siyaset dilinin tas-
fiyesinde tereddütlü bir politika ile yol alıyor. 
Kılıçdaroğlu, fırsat bulduğu her kritik döne-
meçte,	eski	CHP	ile	özdeşleşen	kadroları	tasfiye	
etmekte oldukça kararlı bir tutum takındı.
Bu kararlılığını milletvekili aday listelerinde 
Baykal ve Sav’la birlikte anılan isimlerin üstünü 
çizerek sürdürdü. Ancak, geçen süre boyunca, 
aynı kararlılığı yeni siyaset ile eski siyaset arası-
na çizgi çekmekte göstermediği gibi milletvekili 
aday listelerini belirlerken de göstermedi.
Bir yandan S. Tanrıkulu, S. Ayata ve B. Toprak 
gibi yeni isimleri ön sıralara alarak değişim me-
sajı	 veren	 CHP,	 öte	 yandan	 ergenekonla	 veya	
vesayetçi	eğilimlerle	özdeşleşen	M.	Haberal,	M.	
Balbay,	S.	Aygün	ve	E.	Ü.	Tarhan	gibi	 isimlere	

yer vererek, öngördüğü değişimin sınırlarını 
çizdi.
Baykal ve Sav’la özdeşleşen kadroları tasfiye 
ederken gösterdiği kararlılığı, Baykal ve Sav’ın 
siyaset anlayışıyla özdeşleşen kişilere alan aç-
mamakta gösteremedi. Eski kadroların tasfiyesi 
sürecinde sergilenen gözü pekliğin eski siyase-
ti	 tasfiye	etmekte	gösterilemeyişi,	yeni	CHP’yi	
yeni siyaset imkânlarından uzaklaştırarak, yeni 
kadroların yönetimi ele geçirmesinden ibaret 
olma riskine açık kılıyor.
Bu mütereddit tavrın varlığı ve düzeyi, seçim 
beyannamesi ve seçim kampanyası sürecinde 
açıklık kazanacaktır. 

MHP: Referandum politikasına devam 
Bu	seçimin	en	riskli	partisi	kuşkusuz	MHP’dir.	
2007 seçimlerinden itibaren siyasal eğilimleri 
itibariyle telif edilemeyecek iki seçmen bloğu-
nu	bünyesinde	barındıran	MHP,	geçen	sürede	
maruz kaldığı bu kimlik yarılmasını onaracak 
bir formül üretemedi. 12 Eylül referandumun-
da muğlâk söylemini netleştirmek durumunda 
kaldığında, ulusalcı tabanının eğilimlerini ül-
kücü tabanın eğilimlerine tercih etti ve uzun 
süredir yaşadığı kimlik bunalımını dışa vurdu. 
Bu	da,	MHP’nin	referandum	sürecinden	olum-
suz etkilenmesine yol açtı.

12	Haziran	seçimleri	öncesinde,	MHP’den	bek-
lenen, mevcut siyaset yarılmasını onarmaya ve 
referandumun etkilerini tamir etmeye yönelik 
bir milletvekili aday listesi belirlemesiydi. An-
cak, milletvekili aday listesi buna dair bir işaret 
barındırmadı.
Bu	 kayıtsızlık	 halinin	MHP	 yönetimi	 tarafın-
dan belirlenmiş detaylı bir stratejinin sonucu 
olup olmadığını önümüzdeki süreç gösterecek. 

BDP: Düz ovada siyaset kararı 
Siyasal hayata katıldıkları 1990’ların başından 
itibaren	her	seçim	döneminde,	bugün	BDP	ile	

“ 12 Haziran 2011 seçimlerini si-
yasal açıdan önemli kılan unsur, se-
çimlerle belirlenecek yeni Meclis’in 
çok-partili siyasal yaşamın ilk sivil ana-
yasasını yazacak olmasıdır.
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temsil edilen siyasal geleneğin listelerine hâkim 
olan coğrafi, kültürel ve siyasal gerilim, bu se-
çimler	için	de	geçerliliğini	koruyor.	BDP’nin	ilk	
gerilimini, Türkiyelilik-bölgesellik bağlamın-
daki	coğrafi	gerilim	teşkil	ediyor.	BDP,	temel	si-
yasal öncüllerine ve tabanın beklentilerine ters 
gelmeyecek şekilde, S. S. Önder, E. Kürkçü, A. 
Birdal, vb. isimler üzerinden bu gerilimi aşmış 
görünmektedir.
BDP’nin	ikinci	gerilimini,	kadroların	ideolojik	
formasyonu ile destek bulduğu tabanın inanç-
ları arasındaki makası ifade eden taban-tavan 
gerilimi veya kültürel gerilim teşkil ediyor. 
BDP,	 geleneksel-muhafazakâr	 kesimlere	 hitap	
edebilecek Ş. Elçi ve dindar kesimlere hitap 
edebilecek A.
Tan isimleriyle bugüne kadar temsil olanağı 
vermediği inançlı-geleneksel toplum kesim-
lerine	 el	 uzatmış	 görünüyor.	 BDP’nin	 son	 ge-
rilimini, listelerdeki isimlerin dağova, milita-

rizm-siyaset denklemindeki konumları teşkil 
ediyor.	BDP’nin	siyaset	dili,	BDP’li	milletvekil-
lerinin	 siyasal	 eğilimlerinden	öte,	BDP’yi	 çev-
releyen yapısal dinamiklerle belirlendiğinden, 
oluşturulan liste, Türkiye’nin Kürt meselesini 
tartışma düzeyine bağımlı olarak her iki dili de 
rahatlıkla kapsayabilecek bir dinamiğe sahip 
gözüküyor.
Sonuç	 olarak,	 BDP,	 seçimlerden	 sonra	 siyasal	
gündemin ilk sırasına oturması beklenen yeni 
anayasa tartışmalarına, kronik temsil bagajları-
nı aşmasına yardımcı olabilecek bir milletvekili 
aday	 listesi	 ile	katılma	niyetini	gösteriyor.	Lis-
telerle aşma niyetini gösterdiği temsil sorun-
larını,	 seçimlerden	 sonra	 KCK-Kandil-İmralı	
üçgeni karşısında edilgin bir pozisyonda ka-
larak yeniden üretip üretmeyeceğini bekleyip 
görmek gerekiyor.
Sabah, 16 Nisan 2011
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Yüksek Seçim Kurulu yurtdışında yaşayan 
milyonlarca vatandaşın oy kullanma hakkını 
engellediğinde, Başbakan Erdoğan YSK’ya 
“sabote mi ediyorsunuz?” diye seslenmişti. 
Pazartesi	günü	başlayıp	perşembeye	kadar	de-
vam eden gerilimi görünce aynı soruyu sor-
maktan	başka	çaremiz	kalmadı.	Lakin	bu	sefer	
“sabote	edenlere”	bir	aktör	daha	eklendi:	BDP.	
YSK gerekçesini henüz bildirmeden açıkladığı 
kararının üzerinden yarım saat bile geçmeden 
öyle hesapsız tepkiler verildi ki, bir anda 
YSK ile sokaklar karşı karşıya geldiler. Tür-
kiye demokratikleşmesini ve normalleşmesini 
kemale erdirmeye çalışan bir ülke. 
Demokratikleşme konusunda büyük mesafel-
er almış olmakla birlikte ciddi sorun alanları 
varlığını sürdürüyor. Hâlâ yargının, militariz-
min ve bürokrasinin vesayeti ülkenin üzerinde 
yer yer hükmünü sürüyor. Ama bütün bu so-
runlara rağmen şunu iddia etmek ya naiflikle ya 
da siyasaldan kopuşla açıklanabilir: 1990’ların 
siyasi ve sosyal atmosferinde yaşıyoruz. Son 
üç yılda politik psikolojinin şekillendirdiği si-
yasal	bir	kopuş	ya	da	kırılma	yaşıyoruz.	Israrlı	
bir şekilde diktatörlük altında yaşadığımızı, 
ülkenin en kısa zamanda bölüneceğini, Doğu 
ve Güneydoğu’nun zulüm altında inlediğini ve 
hatta ara rejim yaşadığımızı dillendirenler var.

Bütün bunlar birer siyasi pozisyona denk 
geliyor elbette. Dolayısıyla da sadece birer 
değerlendirme sınıfına girmeyip, aynı zaman-
da iktidar mücadelesinin birer enstrümanı da 
oluyorlar. Buraya kadar pek fazla bir sorun yok. 
Sorun iddia ile hakikat, algı ile olgu arasındaki 
farktan kaynaklanıyor. Bütün iddiaları veya 
algıları yok saymak ne kadar siyasaldan ve sa-
hici bir politik mücadeleden kopuşsa, büyük 
bir çoğunluğunu gerçek kabul etmek de o ka-
dar naifliğe saplanmayı beraberinde getiriyor. 
Yukarıdaki travmanın en yoğun yaşandığı alan 
Kürt	meselesi	 ve	 onun	 siyasal	 temsilcisi	 BDP	
açısından geçerli. Anlaşılabilir olan mağduriyet 
söylemi her yeni tepkileriyle biraz daha 
anlaşılabilir olmaktan uzaklaşıyor. Devlet nez-
dinde yaşanan anlayışsızlıktan söz etmiyoruz. 
Siyasal bir sorunun hızla toplumsallaşmasına 
yol açan çıkışlardan bahsediyoruz. Kürt sorunu 
çözülecekse milletin devlet aygıtı eliyle çözül-
ecek. Türkiye’nin tamamının sindiremediği bir 
çözüm, imkânsızı arzulamaktan başka bir an-
lam ifade etmiyor. Çelişkileri derinleştirmek sol 
anakronik fanatizm için güzel bir fantezi olabil-
ir. Ancak bu yaklaşım tarzının ortaya çıkardığı 
maliyet, 1990’ların şiddet ortamının ürettiği 
maliyetin yanında bir detaya dönüşebilir. On 
binlerce insanın hayatını kaybettiği bir soru-

SETA		YORUM

“Sabote mi Ediyorsunuz?”
Siyasal aktörler, umutların makule, endişelerin teskine dönüşeceği noktayı toplum-
sala bırakmadıkları ölçüde aktör olabilirler.

TAHA ÖZHAN
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nun siyasal düzeyde çözümü için mücadele 
yerine meseleyi toplumsallaştırmak ne Türklere 
ne de Kürtlere hiçbir şey kazandırmayacaktır. 
Kürtler nezdinde mağduriyet algısını sürekli 
canlı tutmanın maliyeti Türkler nezdinde 
öfkenin canlı tutulmasından başka bir anlam 
ifade etmiyor çünkü. Eğer sokaklar bu kadar 
yoğun bir şekilde dolu kalacaksa, siyasetin 
merkezinde temsilcilerin bulunmasının anlamı 
o kadar zayıf kalmaya devam edecektir. Siyas-
eten güç kazanmanın yolu sokağın arkasında 
değil önünde durmaktan geçmektedir. Bu-
rada sokak meselenin gayri resmi ve gayri 
meşru bütün aktörlerini içermektedir. Öyle ki 
sadece YSK operasyonunda değil, son birkaç 
yılda her kritik dönemeçte benzer bir döngü 
yaşanmıştır. Geldiğimiz nokta itibariyle, Kürt 
meselesinin çözümüne dair umutlanmak için 
üç dinamiğe ihtiyacımız var. Birincisi siyaset 
nezdinde meseleye el atacak olan bir iradenin 
varlığı. İkincisi ise toplumsal düzeyde soru-
nun hal yoluna konulabilmesi için barışçı bir 
atmosfer.	Üçüncüsü	 ise	 2011’de,	 Türkiye’de	 ve	
bölgemizde yaşanan gelişmelerin ortasında 
elinde silah olan bir örgütün var olmaya de-
vam	 etmesinin	 imkânsızlığının	 bizzat	 PKK	
tarafından görülmesi ihtiyacı. Siyaset nezdin-
den	demokratik	açılım	süreciyle	AK	Parti	eliyle	
ülke halinde siyasi bir pedagojiye maruz kaldık. 
Siyasal	kesimler	tartışıl(	a)mayan	Kürt	mesele-
sini enine boyuna tartıştılar. Büyük bir kısmı 
ilk kez yüzleşti ve yoğun bir öğrenme süreci 
yaşandı. Hem iktidar ve muhalefet partileri 
hem de bürokrasi düne göre bugün çok daha 

olgun bir noktadalar. Açılım süreci ile toplum-
sal farkındalık da arttı. Doğuda umut, Batıda 
şaşkınlık ve endişe. Bu iki zıt toplumsal atmos-
ferin aynı anda yönetilmesinin sorumluluğu da 
siyasetin görevidir. Siyasal aktörler, umutların 
makule, endişelerin teskine dönüşeceği noktayı 
toplumsala bırakmadıkları ölçüde aktör ola-
bilirler.	 Son	 olarak,	 PKK	 neredeyse	 hiçbir	 şart	
altında silahsızlanmayacak algısına kendisini 
inandırmış durumdadır. Bu algı onlar açısından 
sorun	olmayabilir.	Lakin	BDP	de	aynı	düzeyde	
kaldığı sürece bütün süreçler anlamsız bir tekr-
ara dönüşmek durumundadır. Geçen hafta 
boyunca yaşananlar da bu kısır döngünün en 
çarpıcı	örneklerinden	birisi	oldu.	BDP,	sokaklara	
devrettiği siyasi sermayesini yine başkalarının 
tüketerek güç devşirmesine fırsat verdi. 
Doğrudur	 sonuç	 alındı.	 Lakin	 alınan	 sonuç,	
BDP’nin	 bir	 siyasi	 parti	 olması	 için	 gereken	
gücünden, toplumsal gerilim ve çözümden bir 
adım daha uzaklaşmak maliyetine kaybetmesini 
sağlamaktadır. YSK, tipik bir üst yargı organı 
olarak Türkiye’ye dair ya en ufak bir fikri olma-
yan ya da en ufak bir fikri olan kurum olduğunu 
ispatlamış oldu. Benzer bir kaderi siyasal aktörl-
erin de paylaşması gerekmiyor.
Sabah, 23 Nisan 2011

“ BDP, sokaklara devrettiği siyasi 
sermayesini yine başkalarının tükete-
rek güç devşirmesine fırsat verdi.

A
A
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AK	Parti,	CHP	 ve	MHP	 12	Haziran	 2011	 se-
çimlerine yönelik beyannamelerini geçen hafta 
peşpeşe açıkladılar. Beyannamelerde ortak olan 
nokta, her üç partinin de 2023’ü göz önünde 
bulundurarak 12 yıllık bir perspektifle projeler 
hazırlamaları oldu. Bu nokta ile ilişkili bir diğer 
ortak özellik, her üç partinin de ekonomik ve 
sosyal politikaları siyasal projelerini gölgede bı-
rakacak şekilde detaylı hazırlamış olmalarıdır. 
12 yıl vadeli kalkınma projelerinin öne çıkma-
sı, siyasal gerilimleri asgari düzeye düşürmüş 
bir Türkiye’de entelektüel ve siyasal enerjinin 
nasıl daha iyi alanlara kanalize edilebildiğinin 
iyi bir örneğini oluşturuyor. Siyasi partilerin 
ekonomi konusunda uygulayacakları politika-
lar değerlendirildiğinde ilginç tespitler ortaya 
çıkmaktadır.	Yeni	dönemde	AK	Parti’nin	temel	
amacı, ülkede refahı artırmak, refah artışı için 

büyüme potansiyelini yükseltmek ve istihdamı 
artırmaktır. 
Bu yüzden ihracat hedefi yükseltilmiş, ihracat 
odaklı, sermaye hareketlerinin ve ticaretin ser-
best olması gerektiği ve rekabeti artırıcı politi-
kalar	uygulanacağı	ifade	edilmektedir.	Ülkenin	
en önemli problemlerinden biri olan, işsizlik 
konusunda kalıcı çözüm bulmak adına ulusal 
istihdam stratejisi hazırlanmıştır. Bu amaçla, 
eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, pi-
yasaların esnekleştirilmesi, özellikle kadınlar, 
gençler ve dezavantajlı grupların istihdamının 
artırılması	 hedeflenmektedir.	 AK	 Parti	 eko-
nomik kalkınmayı özel sektör öncülüğünde 
gerçekleştirmeyi öngörmektedir. Ekonomik ve 
sosyal altyapı alanlarında özel sektör tarafın-
dan gerçekleştirilemeyen yatırımların kamu 
tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmek-

SETA		YORUM

Partilerin Ekonomi Politikası
Siyasi partilerin ekonomi konusunda uygulayacakları politikalar değerlendirildiğinde 
ilginç tespitler ortaya çıkmaktadır.

ERDAL TANAS KARAGÖL

ekonomi politikaları

NİSAN2011 -    Ekonomik kararlar şüphesiz siyasi istikrarın varlığı ile hayat bulur. Türkiye’de 
son on yılda alınan ekonomi kararları başarılı bir şekilde uygulandı. Türkiye bu dönemde yeni-
likçi ve atağa kalkan bir yapıya büründü;  ülke ekonomisi devamlı büyüyen ve enflasyon oran-
ları tek haneli rakamlarda seyreden bir ülke konumuna geldi. Hiç kuşkusuz bu durum istikrarlı 
siyasi güç ile gelen ekonomi politikalarının bilinçli bir şekilde uygulanmasının sonucu. Partiler 
farklı ekonomi politikalarıyla karşımıza çıktı. AK Parti hükümeti hedef ve beklentilerini proje 
bazlı çalışmalarla güçlendirerek netice alma yoluna başvurdu. Diğer partilerden CHP ekonomiyi 
dönüştürmek yerine kamu vasıtasıyla ekonomiye hakim olacağını belirtirken, MHP ise özelleş-
tirmeye karşı bir duruş sergiledi.
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tedir. Yine özel sektörün, yönetim ve finansal 
imkânlarından yararlanmak amacıyla kamu-
özel sektör işbirliği ile önemli altyapı yatırımla-
rının gerçekleştirileceği ve özel sektörün öncü 
rolü için, özelleştirme uygulamalarına karar-
lılıkla	 devam	 edileceği	 belirtilmiştir.	 Uygula-
nacak ekonomi politikaları ile mali disiplinin 
sağlanacağı, ekonomik büyüme ve rekabet gü-
cünü artıran politika reformları ve politikaların 
devamlılığı konusunda kararlı olunacağı açık-
ça beyan edilmektedir. Yoksullukla mücadele 
kapsamında, sosyal yardım ve sosyal hizmet 
alanındaki kurumların daha etkin ve verimli 
olması için tek çatı altında toplanması planlan-
maktadır. Bu sayede gerçekten ihtiyaç sahibi 
kişilerin yardımlardan faydalanması, mükerrer 
yardımların önlenmesi, ihtiyaç sahibi kişilere 
daha fazla yardım verilmesi ve kaynak tasarru-
fu	 sağlanması	 beklenmektedir.	 CHP’nin	 eko-
nomi politikalarında ise ekonomiyi dönüştür-
me değil, kamu vasıtasıyla ekonomiye hâkim 
olma	amacı	görülmektedir.	Üretim	için	yurt	içi	
tasarruf düzeyini artıran yeni bir büyüme stra-
tejisine geçileceği ve bu büyüme stratejisi için 
öz kaynaklar kullanılacağı açıklanmış ama iç 
tasarrufların nasıl arttırılacağı konusunda bir 
açıklık	 getirilememiştir.	 Nitekim	 bu	 büyüme	
stratejisi etkin bir kamu yönetimi ve ciddi bir 
reform perspektifiyle de desteklenememekte-
dir. İstihdamın artırılmasında kamunun aktif 
bir rol üstlenmesi, bölgesel gelir farklılıklarının 
giderilmesinde özel kesimden yararlanma ola-
nağının olmaması nedeniyle, doğrudan yatırım 
ve üretim yapan bir aktör olarak devletin görev 
alması gerektiği tasarlanmaktadır. Bu politika 
aslında kamunun ekonomideki rolünün cid-
di şekilde pekişmesine ve özel sektör ile kamu 
sektörünün zaten düşük olan tasarruflar için 
rekabet etmelerine yol açacaktır. Bu da özel 
sektörün yapacağı yatırımların azalmasına ve 
ekonominin 1990’lı yıllarda olduğu gibi yüksek 
faiz ve enflasyon sarmalına geri dönüşüne ne-
den olacaktır. Kamu bankaları olan Ziraat Ban-
kası ve Halk Bankası’nın kaynakları ile çiftçi ve 
esnafın popülist politikalar ile desteklenmeleri, 

her aileye Aile Sigortası kapsamında ayda en az 
600	TL	aktarma	düşüncesi	aslında	eski	alışkan-
lıkların tezahürü ve bu cephede değişen bir şey 
olmadığının göstergesi olarak algılanmaktadır. 
Ayrıca, bu harcamaların finansmanı için orta-
ya çıkan kaynağa ve kamu borcunun sürdürü-
lebilirliğine dikkat edilecek olması ama kurallı 
maliye politikası uygulanacak denilmesi kendi 
içinde birçok çelişkiye yol açmaktadır. Kurallı 
maliye politikası, atılım içerisinde olan Türkiye 
ekonomisi için bir nevi pranga olacak ve koşul-
lara göre uyarlanacak maliye politikasının uy-
gulanmasını engelleyecektir. Bununla beraber, 
ekonominin geleceğine yönelik yeni fikirler 
üretme	 noktasında,	 CHP	 üzerindeki	 ürkekli-
ği, ataleti ve kısırlığı atmaya başlamış gözük-
mektedir. Yurtdışı doğrudan yatırımlardan da 
yararlanarak yeni üretim kapasiteleri yaratma 
isteği, sanayi sektörüne ve yerli üretime özel 
önem verilmesi, bazı kentleri yeni cazibe mer-
kezi haline getirme çabası, bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarını azaltmak için Doğu ve Güney-
doğu bölgeleri için farklı ekonomik büyüme 
oranlarının dile getirilmesi ve yoksulluğun 
ciddi şekilde tartışılmaya başlanılması olumlu 
gelişmeler olarak alınabilir. Her ne kadar bu 
adımlar önemli gelişmeler olsa da bunların 
nasıl yapılacağı konusu da açıklanmaya muh-
taç	gözükmektedir.	MHP	ise	ekonomide	piyasa	
ekonomisi kurallarının kamunun ekonomideki 
rolünün yol gösterici, düzenleyici ve denetleyici 
faaliyetler ile sınırlandırarak, özel sektör dina-
mizminin ve teşebbüs gücünün desteklendiği 
ve özelleştirmeye kuşku ile bakan, stratejik olan 
işletmelerin özelleştirilmesine karşı çıkan bir 
politika benimsemektedir. 
Sabah , 30.04.2011

“ Yeni dönemde AK Parti’nin temel 
amacı, ülkede refahı artırmak, refah ar-
tışı için büyüme potansiyelini yükselt-
mek ve istihdamı artırmaktır.



214

n i s a n  1 1

Tunus	ve	Mısır’da	yaşanan	değişimle	hareketle-
nen	Libya’da,	17	Şubat	2011’de	Beyda,	Derne	ve	
Tobruk’ta başlayan gösteriler suların durulma-
yacağının	işaretini	vermişti.	Mısır	ve	Tunus’tan	
ilhamla “17 Şubat Devrimi” diye adlandırılan 
hareket,	 kısa	 sürede	 Libya’nın	 siyasi	 ve	 sosyal	
farklılıkları karşısında zorlu bir sürecin başla-
yacağını	göstermişti.	Mısır	ve	Tunus’ta	muhalif	
aktörlerin başarılı olmasını sağlayan dört temel 
dinamik,	Libya	muhalefetinde	mevcut	değildi.	
1)	 Her	 iki	 ülkede	 de	 muhalefet,	 değişimi	 ör-
gütleyen aktörlerin farklılığını / kimliğini geri 
planda tutarak, değişim söylemini öne çıkaran 
bir	taktik	izlediler.	2)	Her	ne	kadar	kan	dökül-
müş olsa da, iç savaş görüntülerini anımsatan 
tabloların ortaya çıkmaması için, çatışmadan 
ziyade	sivil	direnişi	tercih	ettiler.	3)	Kendilerine	
teveccüh eden ordunun silahlarını değil siyasi 
desteğini talep ederek sistem içinde kendileri 
adına	 güçlü	 bir	 aktörü	 konumlandırdılar.	 4)	
Son olarak, dış mihrak algılamasına yol açacak 
her türlü yabancı müdahaleye karşı çıkarak, 
muhalefet ettikleri rejimin hem bahane üret-

mesini hem de ülke içerisinde meşrulaşma ihti-
malini engellediler.
Türkiye,	Libya’da	olayların	başladığı	ilk	günden	
bu	yana,	temel	yaklaşımlar	açısından,	Mısır	ve	
Tunus’ta değişimin önünü açan siyaset tarzına 
sadık	kalan	bir	politika	izledi.	Ancak,	Libya’da-
ki	muhalefet	ve	iktidar	dinamiklerinin	Mısır	ve	
Tunus’a nazaran taşıdığı farklılıklar, bu temel 
yaklaşımların pratiğe tezahüründe farklılaş-
mayı zorundu kıldı. Bu çerçevede Türkiye, özü 
itibariyle	 değişimi	 destekleyen	 ama	 Libya’nın	
kendine özgü dinamiklerini de hesaba katan bir 
anlayışla pozisyon almaya gayret etti.

Libya’ya askeri müdahale 
26	 Şubat	 2011’de	 1970	 sayılı,	 17	Mart	 2011’de	
de	 1973	 sayılı	BMGK	kararlarının	 çıkmasının	
ardından,	 Libya’da	 değişim	 taleplerinin	 Mısır	
ve Tunus’a benzer şekilde hayata geçme ihtima-
linin	 zayıfladığı	 belirginleşti.	 Libya’nın	 ateşkes	
talebini dile getirip, Türkiye’yi de denetlemek 
için	davet	ettiği	sırada,	19	Mart	2011’de	Fransa,	

SETA		YORUM

Batı ve Kaddafi Makasında 
Libya
Libya olayları, küresel düzensizlik tartışmalarına boyut kattı. Türkiye, değişim isteyen 
veya engelleyen aktörlere dayanan ülke olmamalı; adalet merkezli değişim talebine 
odaklanmalıdır. 

TAHA ÖZHAN

arap baharı ve türkiye
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Türkiye’yi ve bazı diğer paydaş ülkeleri bilgilen-
dirmeden,	BMGK	1973	sayılı	karara	yaslanarak	
Libya’ya	 saldırdı.	 Fransa’nın	 başlattığı	 saldırı-
ların üzerinden 24 saat geçmeden uluslararası 
bir mutabakatın olmadığı ortaya çıktı. ABD, 
Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya, saldırıla-
rın hedeflerine dair birbirine zıt açıklamalar 
yaptılar. Sarkozy’nin saldırılarını açıklamak 
veya karşı çıkmak için, uçuşa yasaklı bölgeden 
Kaddafi’nin	devrilmesine,	Libya’da	 rejim	deği-
şikliğinden muhalefetin güçlenmesine kadar 
farklı hedefler dile getirildi. Fransa’nın başına 
buyruk tavrının telafisi için ABD, İngiltere ve 
Türkiye	devreye	girdiler.	Londra	 toplantısında	
kurulan	Temas	Grubu,	Libya’daki	sürece	siyasi	

istişare mekanizmalarının işletilerek müdahil 
olunmasının önü açtı. Özünde, Fransız pro-
vokasyonunu telafi etmeye yönelik bu adım, 
Libya’ya	dair	hedefsiz	askeri	operasyonlara	göre	
daha olumlu bir tablonun ortaya çıkmasını sağ-
ladı. 

Türkiye’nin tutumu 
Yukarıda çok kısaca özetleme ihtiyacı hisset-
tiğimiz sürecin hızlı yön değişiklikleri devam 
ederken, Türkiye’nin kategorik bir tavır üzerine 
yaslanan sabit politika izlemesi beklenemez-
di.	 Türkiye,	 Afganistan’da,	 Irak’ta,	 Lübnan’da,	
Gürcistan’da, kısaca askeri seçeneğin masaya 

arap baharı ve türkiye

NİSAN 2011 -  Arap devrimleri Türkiye’nin Ortadoğu politikasına yeni bir boyut ekledi. 
Yaşanan gelişmeler bir yandan Türk dış politikası için yeni fırsat alanları açarken, diğer yandan 
Türkiye için zorlayıcı oldu. Gerek Batılı gerekse Doğulu platformlarda temel soru Türkiye’nin bu 
gelişmeler ışığında bölgenin geleceğinde nasıl bir rol üstleneceğine dairdi. Arap halkları nez-
dinde hatırı sayılır saygınlığı olan Türkiye’ye yönelik özellikle demokrasi talep eden Arap sokak-
larının destek beklentisi arttı. Ayrıca Türkiye’nin başarılı siyasi ve ekonomik tecrübesi bölgede 
geçiş sürecinde olan ülkeler için ilham kaynağı ya da model olarak sunuldu. Bunun yanı sıra 
Arap Baharı Türk dış politikası için zorlukları da beraberinde getirdi. Komşularla sıfır problem 
ilkesi çerçevesinde otoriter Arap rejimleriyle ilişkileri genişleten Türkiye, Ortadoğu’da yayılan 
isyan dalgasının baskısıyla dış politikasını halkların özgürlük talebini dikkate alacak şekilde ye-
niden revize etme ihtiyacını hissetti.

A
A
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geldiği her durumda, oldukça ihtiyatlı davran-
mayı tercih etmiş ve içinde yer aldığı uluslar 
arası güvenlik örgütlerinin geride durmasına 
yönelik	bir	tutum	takınmıştır.	Libya’da	da,	özün-
de benzer bir tavır sergileyerek, askeri ihtimalin 
pasif	 bir	 üyesi	 olmayı	 tercih	 etmiştir.	 Libya’da	
çatışmalar başladığından beri muhalefetin ve 
yabancı askeri müdahalenin sorunu, ortada 
yıkılacak müşahhas bir devlet mekanizmasının 
olmayışıydı. Kaddafi’nin aşiret yapısına yasla-
nan konvansiyel olmayan devlet örgütlenmesi, 
klasik müdahaleleri boşa çıkarmak veya uzun 
sürecek bir çatışmanın önünü açmaya uygun 
bir karakter taşıyordu. Bugün geldiğimiz nok-
tada, Kaddafi’nin kaybetmeyecek kadar, muha-
lefetin ise kazanamayacak kadar güçlü olduğu, 
çaresiz	bir	denklem	ile	karşı	karşıyayız.	Libya’ya	
kara harekâtı düzenlenmediği sürece muha-

lefete verilecek desteklerin de askeri bir nihai 
neticeyi üretmesi mümkün görünmemektedir. 
Başbakan	Erdoğan’ın	7	Nisan’da	yaptığı	açıkla-
ma ile Türkiye’nin pozisyonu ve yapabilecekle-
ri	 biraz	 daha	 netleşmiş	 durumdadır.	 Libya’da	
Türkiye aleyhtarı ve oldukça kurgu kokan gös-
terilerin ardından, uluslar arası kamuoyu nez-
dinde oluşturulmaya çalışılan havanın aksine 
Türkiye’nin aktörlerle süreçleri işletebilen tek 
ülke olduğu ortadadır. Son on gün boyunca, 
hem	Kaddafi’nin	 temsilcisi	Abdulati	El	Ubey-
di	hem	de	Libya	Ulusal	Geçiş	Konseyi	 başka-
nı Abdulcelil ile yapılan görüşmeler iç savaşın 
durmasına katkı sağlama ihtimaline işaret et-
mektedir.	 Liberal	 bir	müdahaleciliğin	 aciz	 bir	
örneği	olarak	da	okuyabileceğimiz	Libya	olay-
ları, küresel düzensizlik tartışmalarına yeni bir 
boyut katmış oldu. Türkiye, değişimi talep eden 
veya engelleyen aktörlere dayanan değil; bizati-
hi adalet merkezli değişim talebinin kendisine 
odaklanmak durumundadır. Geldiğimiz nok-
ta	 itibariyle	 ne	Kaddafi	 rejimi	 ne	 de	Mısır	 ve	
Tunus örneklerinden farklı olarak batılı askeri 
müdahaleyi	talep	eden	Libyalı	aşiret-muhalefet	
yapısı, değişim taleplerinden daha merkezi bir 
konumda değiller. Türkiye, değişim talepleri-
ni Kaddafi ile Batılı müdahalecilik makasın-
da anlamsızlaşmasına mani olabildiği ölçüde 
Libya’nın	 geleceğine	 katkı	 verebileceğini	 akıl-
dan çıkarmamalıdır.
Sabah, 09.04.2011
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Batı ve Kaddafi Çıkmazında Libya 14 NİSAN 20
11

SETA’nın 14 Nisan 2011 Perşembe günü düzenlediği oturum başkanlığını SETA Dış Politika 
Koordinatörü Prof. Dr. Talip Küçükcan’ın yaptığı “Batı ve Kaddafi Çıkmazında Libya” başlıklı 
panele Habertürk TV Dış Haberler Müdürü Ceyda Karan, SETA Dış Politika Uzmanı Selin M. 
Bölme ve Samanyolu Haber TV Dış Haberler Editörü Akın Emre Karagülle konuşmacı olarak 
katıldılar.
Ceyda Karan, Libya’nın Tunus ve Mısır’dan 
çok farklı bir ülke olduğunu, Libya’da henüz 
yerleşik bir ulus-devlet sisteminin olmaması 
sebebiyle buradaki karışıklığın bir iç savaşla 
ya da bölünmeyle sonuçlanmasının pekala 
mümkün olduğunu anlattı. Aşiretlerin 
öbekler halinde yaşadığı Libya’da bir ulus 
hissiyatını duymanın çok zor olduğunu 
söyleyen Karan, Kaddafi’nin böyle bir yapıda 
kendisini bir devlet başkanı gibi değil, bir 
rehber gibi konumlandırdığını ifade etti. 
Dışarıda, bilhassa sanal alemde, sanki Libya’daki muhaliflerin ülkedeki kontrolü ele geçirdiği 
ve Kaddafi’yi her an yıkabilecekleri yönünde bir izlenim oluştuğunu ancak bunun sahada hiç 
de öyle olmadığını söyleyen Ceyda Karan, kendisinin Libya’da bulunduğu günlerde bunu bizzat 
müşahede ettiğini de ekledi. Kaddafi’nin etrafındaki güvenlik gücünün küçümsenmemesi 
gerektiğine işaret eden Karan, muhaliflerin zayıf ve dağınık olmasının da önemli bir handikap 
olduğunu savundu. Liberal müdahalecilik anlayışıyla Batı’nın biraz da aceleci bir şekilde hava 
saldırılarına başladığını anlatan Ceyda Karan, Türkiye’nin en başından itibaren savaşsız ve 
diplomatik/siyasal bir çözümden yana olmasının önemine işaret etti.
Akın Emre Karagülle de olayların başlangıcında Libya’da bulunmuş gazetecilerden biri olarak 
bölgeye ilişkin somut gözlemlerini aktardı. Libya’daki başkaldırının ilk günleriyle gelinen 
noktadaki durumun çok farklı olduğunu anlatan Karagülle, ilk günlerde kendilerini muhalif 
olarak nitelendiren grupların son zamanlarda kendilerine isyancı dediklerine vurgu yaptı. Ayrıca 
ilk günlerde yoğun bir heyecan dalgası var iken Kaddafi güçlerinin atağa geçmeleriyle şu anda 
ümitsizliğin olduğunu anlatan Karagülle, ülkedeki gençlik hareketleriyle belli şehirlerde kurulan 
ulusal halk meclislerinin de birbiriyle tam olarak örtüşmediklerini ifade etti. Karagülle’ye göre 
Batı’nın ilk planı ülkeyi bölmek üzerineydi; ancak zaman içinde bu stratejiyi kolayca uygulamanın 
mümkün olmadığı görüldü ve planlar değişti. Sadece hava operasyonlarıyla Libya’da hiçbir 
şeyin yapılamayacağını vurgulayan Karagülle’ye göre kara operasyonu olmadan Libya’da Batılı 
güçlerin bir sonuca varmaları mümkün değil. Türkiye’nin pozisyonunu freni boşalmış bir araçta 
fren yapmaya çalışmaya benzeten Akın Emre Karagülle, başından beri Türkiye’nin savaşsız 
çözümden yana istikrarlı bir şekilde durmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Libya özelindeki süreci uluslararası aktörler açısından değerlendiren SETA dış politika uzmanı Dr. 
Selin M. Bölme ise Afrika’daki ABD-Çin rekabetine dikkat çekti. Libya’da 30 bin civarında Çinlinin 
çalıştığını anlatan Bölme, bu süreçte Çin ve Rusya’nın benzer mülahazalarla aslında arada 
kararsız kaldıklarını anlattı. Selin Bölme, Batı’nın müdahaleci yaklaşımını benimsememekle 
beraber doğrudan onun karşısında da yer almayan bir temkinli tavırla davranan Çin ve Rusya’nın, 
Libya’daki süreçte Batılı güçlerin kolay kolay bir sonuca varamayacağını düşündüğünü anlattı. 
Aynı süreçte Almanya’nın da tavrının biraz karışık olduğunu ifade eden Bölme, Almanya’nın 
her halükarda askeri müdahalesiz bir çözüm isteyen yaklaşımının hem içeride hem de Avrupa 
genelinde sorgulandığına dikkat çekti. İç içe geçmiş birçok ilişkinin olduğu Afrika denkleminin 
daha da zorlaştığına vurgu yapan Bölme’ye göre Batılı güçlerin Libya özelinde ve Ortadoğu/
Kuzey Afrika genelinde net pozisyonlar belirmeleri zaman alacaktır. Türkiye’nin en başından 
itibaren belirli ilkelerle hareket ettiğini ve tam da bu sebepten dolayı diplomatik bir çözüm 
söz konusu olduğunda hala en güçlü unsurlardan biri olacağını anlatan Bölme, devrimlerin 
gerçekleştiği bu ülkelere emperyalist gözle bakmayan bir Türkiye’nin bölge için bir şans 
olduğuna da vurgu yaptı. 
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yönetimler 
sarsılmaya başladığı günden beri dünyanın 
ve Türkiye’nin gündemi bu değişim sürecine 
odaklanmış durumdadır. Hiç şüphesiz bu süre-
cin	en	önemli	halkası	Mısır	olmuştur.	30	yıldır	
otokratik bir şekilde ülkeyi yöneten Hüsnü 
Mübarek,	 iki	hafta	baskılara	dayandıktan	son-
ra,	toplumsal	baskının	had	safhaya	ulaşmasıyla,	
11 Şubat 2011 tarihinde görevini bırakmak 
zorunda kalmıştır. Gücü ve otoriter yönetimi, 
arkasına	aldığı	ABD	ve	Mısır	ordusu	desteği	ile	
yıkılmaz	diye	bakılan	Mübarek’in	 18	 gün	gibi	
kısa sürede sonunun gelmesi şaşkınlık yaratsa 
da	aslında	Mısır’daki	devrim	süreci	Tunus’ta	Bin	
Ali	devrilmeden	ve	Tahrir	Meydanı’na	gösteri-
ciler inmeden çok önce başlamıştır. Başta 
Müslüman	 Kardeşler	 olmak	 üzere	 bu	 süreçte	
2000’lerden itibaren örgütlenmeye başlayan 
muhalefet, etkin teknoloji kullanımlarıyla or-
ganize olan gençlik hareketleri, 2004-2008 

arası binlerce grev gerçekleştiren işçiler ve 
protestoları bastırmayarak devrime destek 
veren	Mısır	ordusu	belirleyici	olmuştur.
Arap toplumlarındaki devrim süreçlerinin üç 
ana unsuru olan “ekmek”, “özgürlük” ve “onur”, 
Mısır’daki	ayaklanmanın	da	hiç	şüphesiz	temel	
talep	alanlarını	oluşturmaktadır.	Ülkenin	eko-
nomik gelişim sürecine balta vuran yapısal so-
runlar ve yıllardır otokratik yönetimin getirdiği 
kapalı	 devre	 paylaşım	 düzeni,	 Mısır’daki	
büyük çoğunluğun “ekmek” için isyanına 
zemin	 hazırlamıştır.	 Bu	 bakımdan	 Mısır’da	
yaşanmakta olan değişim sürecinde işçiler ve 
gençlerin ön saflarda yer alması tesadüf değildir. 
Olağanüstü hal yasasının dayanak sağladığı 
baskıcı düzen ve halkın taleplerini/eğilimlerini 
yansıtmaktan çok uzak olan anti-demokratik 
Mübarek	yönetimi,	Tahrir	Meydanı’nda	topla-
nan halk kitlelerinin “özgürlük” sloganlarının 

SETARAPOR

25 Ocak’tan Yeni Anayasa’ya: 
Mısır’da Dönüşümün 
Anatomisi
Mısır’da muhalif parti ve hareketleri rejim karşıtlığı etrafında birleştiren 2000’le-
rin başından itibaren başlayan süreç, 25 Ocak’ta sokaklarda tek bir hedef etrafında 
farklı kesimlerin güç birliği yapmasına önemli bir zemin hazırlamıştır. 

SELIN M. BÖLME, MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ, UFUK ULUTAŞ, TAHA 
ÖZHAN, NUH YILMAZ, YILMAZ ENSAROĞLU
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ne	 kadar	 haklı	 olduğunugöstermiştir.	 Camp	
David Anlaşması zemininde uzun yıllardır 
İsrail	 ile	 ılımlı	 ilişkileri	 olan	 Mısır	 yönetimi,	
halkın bu konudaki hoşnutsuzluğunu görmez-
den	gelirken	2003	yılında	başlayan	Irak	işgaline	
sessiz kalınması ise bardağı taşıran son damla 
olmuştur.	 Bunlara	 paralel	 olarak	 Mısır’da	 da	
son yıllarda artan gösteriler zemininde kenetle-
nen ve sosyal medyayı yoğun olarak kullanan 
genç kitleler, son aylardaki büyük gösteriler için 
de hareketli bir zemin teşkil etmişlerdir. 

“Yeni	 Mısır”	 şekillenirken	 ülkedeki	 her	 ana	
grubun kendi zaviyelerinden bir gelecek tasav-
vuru bulunmaktadır. Bu gelecek tasavvurunun 
oluşum sürecinde, içeride başta ordu olmak 
üzere İslamcı kesimin en örgütlü temsilcisi 
Müslüman	 Kardeşler’in,	 farklı	 toplumsal	 kes-
imleri	bir	araya	getiren	Kifâye,	6	Nisan	Hareketi	
gibi gençlik oluşumlarının ve işçi kesimlerini 
temsil eden unsurların etkin olacağı görülme-
ktedir.	Bu	genel	tablonun	yansımaları,	Mısır’da	
yeni bir siyasal aklın inşa edilmesi sürecinde 
hangi aktörün nasıl pozisyon alacağına ve ordu 
ile nasıl bir ilişki kuracağına göre değişiklik 
gösterecektir. 
Mısır’daki	 dönüşüme	 ilişkin	 öngörüde	 bulu-
namayan	ABD	 ise	 “Yeni	Mısır’ın”	 oluşumunu	
dışarıdan etkileyebilme çabasındadır. Ordu-
nun eliyle geçiş sürecini tamamlayacak olan 
Mısır’daki	 yeni	 siyasi	 oluşumun,	 ABD’nin	
bölgedeki çıkarlarıyla “olabildiğince” uyumlu 
ve İsrail’in güvenlik endişelerini “olabildiğince” 
gideren bir yönetim olması, ABD’nin temel 
öncelikleri	olarak	belirmektedir.	Uzun	yıllardır	
ABD ile yakın ilişkileri olan ordunun, bir anda 
ve tamamen siyaset sahnesinden çekilmesini 
beklemek	 elbette	 gerçekçi	 değildir.	 Mısır	 or-
dusunun halk tarafından sevildiği ve protesto-
lar sürecinde ordunun halka şiddet kullanarak 
müdahil olmadığı da hatırlanmalıdır. Hem 
sistem içindeki saygın ve güçlü pozisyonu, hem 
de ülke ekonomisindeki anlamlı yeri/rolü sebe-

biyle	Mısır’da	 ordu,	 yeni	 siyasal	 oluşumda	 da	
bir biçimde kendi etkinlik alanını muhafaza et-
mek	isteyecektir.	Bu	bakımdan	da	“yeni	Mısır”,	
büyük oranda ordu ile ülkedeki muhalif siyasal 
aktörler arasındaki “müzakere” sürecinin sonu-
cunda şekillenecektir. ABD’nin ise bu müza-
kere sürecini kendi yaklaşımı doğrultusunda 
yönlendirme çabası içinde olması, beklenen bir 
durumdur.	Bu	durumda	Mısır’ın	gerçek	anlam-
da demokrasiye geçiş sürecinin uzun ve zorlu 
olacağını söylemek mümkündür.
Mısır’da	geçici	Anayasa	için	19	Mart	2011	tari-
hinde yapılan referandum %77’lik evet oyuyla 
kabul edilmiştir. Önümüzdeki süreçte Haziran 
ayında	 Parlamento	 seçimlerinin,	 Eylül	 ayında	
da	 Cumhurbaşkanlığı	 seçimlerinin	 yapılması	
beklenmektedir. Son günlerde her ne kadar 
Cumhurbaşkanlığı	 için	 aday	 göstermeyecek	
olsa	 da	 Müslüman	 Kardeşler’in	 parlamento	
seçimleri için ağırlığını koymaya başladığı ve 
önemli bir toplumsal destek alacağı algısı ortaya 
çıkmıştır.	Bununla	birlikte	ABD’de	Müslüman	
Kardeşler ile “ılımlı” bir ilişki kurulabileceği 
yönündeki raporların yayımlanması, devrim 
sonrası oluşacak yeni siyasal rejimlerdeki 
muhtemel “İslamcı” unsurlara ABD’nin nasıl 
yaklaşabileceği konusunda fikir vermekte-
dir. Bugüne kadar birçok Ortadoğu ülkesinde 
otokratik liderlerle çalışan ABD’nin bundan 
sonra çok taraflı ve çok aktörlü siyasal yapılarla 
müzakere etmesi gerektiği aşikâr bir durumdur. 
Mısır	bu	durumun	tipik	bir	örneğini	teşkil	et-
mektedir.
ABD’nin başta muğlak olan pozisyonu zaman 
içinde netleşirken AB’nin protestocuların ta-
leplerinin karşılanması gerektiği yönünde-

“ Mısır’da insan hakları ihlal-
lerinin, arızi olarak ortaya çıkan bir 
sorun olmaktan çok, bir yönetim 
biçimine dönüştüğünü söylemek 
mümkündür. 
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ki açıklamaları dışında bu süreçte ciddi 
bir etkinliği gözlemlenmemiştir. Ancak 
İngiltere’nin	Mübarek-sonrası	Mısır	konusunda	
somut adımlar attığı ve kendine bir alan açma-
ya çalıştığı da hatırlanmalıdır. Arap Birliği’nin 
ve	İran’ın	Mısır’daki	değişim	süreci	konusunda	
“beklemede” oldukları bir dönemde Çin ve 
Rusya	gibi	önemli	oyuncuların	da	“temkinli	ve	
tedirgin” bir bekleyiş içinde oldukları söylene-
bilir. Ortadoğu devrimlerindeki değişimin yönü 
ve sonuçları henüz net olarak kestirilemediği 
için bilhassa Afrika’daki ekonomik adımlarının 
akamete uğramasını istemeyen Çin’in statüko-
dan	 yana	 tavır	 aldığı	 görülmektedir.	 Camp	

“ Gençlik hareketleri daha önce-
den yaptıkları hazırlıkların ve edindik-
leri tecrübelerin yardımı ile hem büyük 
çatışmaların önüne geçmeyi başarmış, 
hem de internetin bütün imkânlarını 
kullanarak seslerini kontrol altındaki 
Mısır medyasının dışında duyurmayı 
başarmışlardır. 

David düzeninde bölgedeki etkinliği sınırlı 
olan	Rusya’nın	Mısır’daki	değişimin	 istikameti	
konusundaki çekincesi ve ABD’nin yeni süreci 
belirleyen dış aktör olma ihtimali sebebiyle Çin 
gibi statükoyu tercih ettiği anlaşılmaktadır.
Ortadoğu’daki toplumsal patlamalara sebep 
teşkil eden demokratik talepler konusunda 
çoğu kez “ilham kaynağı” olarak görülen Tür-
kiye ise en başından itibaren yönetimlerin, 
halkın taleplerine kulak vermesi gerektiği 
yönünde bir yaklaşım içinde olmuştur. Hüsnü 
Mübarek’e	bu	yönde	ilk	tavsiyeyi	yapan	Türkiye,	
tüm Ortadoğu’daki değişim için ilkeli bir yol 
göstermiştir. Adalet ve demokrasi temelinde in-
san haklarına saygılı bir hukuk devletinin tüm 
Arap ve Afrika toplumlarının hakkı olduğunu 
ve bu kaçınılmaz değişim sürecinin kansız ve 
barışçıl yöntemlerle yönetilmesi gerektiğini 
vurgulayan Türkiye, bunun için gereken somut 
desteği vereceğini her platformda dile get-
irmektedir.	 2003’teki	 Irak	 işgaline	 destek	 ver-
meyerek diplomatik anlamda yükselişe geçen 
Türkiye’nin, Ortadoğu’daki devrimler sürecinde 
de olumlu, yapıcı ve inisiyatif alıcı yaklaşımı se-
bebiyle “yeni Ortadoğu’da” daha etkin bir aktör 
olacağı açıktır.
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Tunus’ta başlayan değişim hareketliliğinin son 
durağı Suriye. Suriye’nin güneybatısındaki De-
raa	kentinde	duvara	“Mısır	ve	Tunus’tan	mül-
hem” yazılar yazan çocukların gözaltına alın-
masıyla başlayan olaylar, yavaş ve küçük ölçekli 
de olsa Şam ve Halep’in de dâhil olduğu ülkenin 
diğer	kentlerine	sıçradı.	Cuma	günleri	ve	hafta	
sonları yoğunlaşan gösterilerde yolsuzlukların 
önlenmesinden Beşar Esad’ın görevi bırakma-
sına kadar uzanan geniş yelpazede talepler dile 
getirilmekte. Ortadoğu ülkeleriyle sosyoeko-
nomik ve siyasal alandaki tüm benzerliklerine 
rağmen Suriye’nin kendine has bir takım özel-
likleri, bu ülkedeki değişimin kaçınılmaz oldu-
ğunu; aynı zamanda da diğer bölge ülkelerin-
den farklı bir yol haritası izleme potansiyeline 
sahip olduğunu ortaya koymakta.

Esad “isterse” fark yaratır
Beşar Esad, bölgedeki diğer otoriter liderlerle 
kıyaslanamayacak kadar genç olmasının yanın-
da her ne kadar göreve geldiği 2000 senesinden 
itibaren zayıf bir reformcu profili ortaya koy-
duysa da hala halkın belli kesimleri (özellikle 
Nusayriler,	 diğer	 dini	 azınlıklar,	 bir	 kısım	 se-

külerler	ve	Sünni	burjuvazi)	nezdinde	itibarını	
korumaktadır. Belki de bu sebepten Suriye’deki 
gösteriler en başlarda Esad’ı hedef almazken; 
Esad özellikle büyük hayal kırıklığı yaratan 
ilk meclis konuşmasından sonra okları kendi 
üzerine çevirmiştir. Özellikle dış politika bağla-
mında Suriye’deki siyasal elitlerle halk arasında 
örneğin	Mübarek’in	Mısırı’ndakine	benzer	bir	
uçurum söz konusu değildir. Suriye’nin, ABD-
İsrail eksenli bölge politikaları doğrultusunda 
Mısır,	Ürdün	 ve	 Suudi	Arabistan	 gibi	 ülkeler-
le çatışmasının ve özellikle Filistinli gruplara 
ve Hizbullah’a verdiği destekle İsrail’e direniş 
kampında yer almasının halk nezdinde büyük 
karşılığı var. Ayrıca ABD’nin bölgede giriştiği 
“demokratikleştirme” faaliyetlerinin felaket-
le sonuçlanması da Suriye rejiminin “istikrar” 
güdümlü meşruiyetine hizmet etmektedir. 
Suriye’nin 2000’lerin ortasından itibaren Türki-
ye ve Avrupa ile geliştirdiği ilişkiler, bir yandan 
Suriye halkına ekonomik ve sosyal alanlarda 
bir hareket alanı sunarken; yönetime ise ulus-
lar arası izolasyondan kurtulma ve İran’la olan 
“mantık evliliğini” dengeleme imkânı verdi. İki 
ülke arasındaki ticaret hacmindeki patlama, 
Suriyelilerin Türkiye’ye rekor sayıdaki ziyaret-
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Beşar Esad’ın Seçimi
Esad, ya reformcu lider kişiliğini ön plana çıkarıp değişimin mimarı olacak, ya da 
değişimin yol haritasının şiddet ile tayinine göz yumacak.
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leri, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
çerçevesindeki siyasal ve ekonomik alışveriş ve 
etkileşim, belki de oğul Esad döneminin şim-
diye kadarki en önemli değişim projesi olarak 
kayda geçti.

Şiddet bitip reform başlamalı
Suriye’de gösterilerin nispeten geç başlamasın-
da yukarda anlatılan hususlar etkili olurken; 
Deraa’daki olaylardan bugüne kadar Suriye hü-
kümetinin ortaya koyduğu kötü performans, 
şiddetin tırmanmasına ve Esad’ın reformcu 
kişiliğinin ciddi olarak sorgulanmasına sebep 
oldu. Şiddetin sona erdirilememesi, mezhep 
çatışması kartının sürekli açık tutulması ve 
reform yönünde beklenen öncelikli adımların 
henüz atılmaması ülkede suların durulmasının 
önündeki en büyük engellerdir. Şiddetin tüm 
sorumluluğunu,	 Müslüman	 Kardeşler,	 Selefi-
ler,	 Lübnan’daki	Müstakbel	 Hareketi	 ve	 Suudi	
Arabistan’ın eski ABD büyükelçisi Bender bin 
Sultan’ın başını çektiği uluslar arası guruplara 
atma	 ve	 güvenlik	 güçlerini-	 özellikle	 Lazkiye	
çevresinde	 etkili,	 Nusayri	 gençlerden	 oluşan	
Şebbiha adı verilen çeteleritartışmalardan uzak 
tutma çabası, Esad’ın halk nezdinde inandırı-

cılığını kaybetmesine sebep oldu. Gösterilerde 
bu güne kadar mezhep vurgusu yapılmasa da 
özellikle ülkedeki imtiyazlı azınlık, bu imtiyaz-
larını koruma uğruna değişim taleplerini mez-
hepsel bir düzleme oturtma çabası içerisinde. 
Öte yandan gösteriler İslamcılıkla bağdaştırılıp 
seküler hayata bir tehdit olarak yansıtılmak-
ta ve bu yolla rejim değişikliğinden siyasal ve 
ekonomik olarak etkilenecek kesimlerin en-
dişeleri tırmandırılmaktadır. Esad’ın sözcüsü 
Buseyne Şaban’ın reform umutlarını artıran 
açıklamasının ardından Esad’ın yaptığı ilk ko-
nuşmanın ülkedeki tansiyonu düşürmesi umu-
lurken, aksine şiddet daha da tırmandı. Bunda 
halkın öncelikli taleplerinin karşılık bulmaması 
ve Esad’ın konuşmasındaki empati noksanlığı 
büyük rol oynadı. İkinci konuşma da tansiyonu 
düşürmeye yetmedi. Zira şiddetin sorumluları 
yargılanmadan, siyasi tutuklular serbest bıra-
kılmadan ve özellikle istihbarat örgütlerinin 
halk üzerindeki tahakkümü sona erdirilmeden 
yapılan reform beyanatları halk tarafından sa-
mimi bulunmamaktadır.
Esad, kritik bir seçim yapmak zorunda. Deği-
şimin kaçınılmaz olduğu Suriye’de ya reform-
cu, genç lider kişiliğini ön plana çıkarıp gerçek 
değişimin mimarı olacak; ya da ülkedeki de-
ğişimin yol haritasının şiddet tarafından tayin 
edilmesine göz yumacak. Eğer birinci yol ha-
ritası seçilecekse bunun vakit kaybetmeden, 
derhal hayata geçirilmesi lazım. Zira, her geçen 
gün hem Suriye halkının güvenliğinin hem de 
Esad’ın yönetebilme kapasitesinin altı oyul-
makta.	Eğer	daha	önce	Bin	Ali	ve	Mübarek’in	
de izlediği ikinci yol haritası tercih edilecekse 
dünya “sonu belli olan bir film” izleyecektir.
Sabah, 23 Nisan 2011

“ Beşar Esad, bölgedeki diğer 
otoriter liderlerle kıyaslanamayacak 
kadar genç olmasının yanında göre-
ve geldiği 2000 senesinden itibaren 
zayıf bir reformcu profili ortaya koy-
duysa da hala halkın belli kesimleri 
Esad’ı destekliyor.
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Libya’daki	 vatandaşlarını	 ve	 çıkarlarını	 koru-
maya çalışan ama aynı zamanda da krize dip-
lomatik bir çözüm bulmak için çaba gösteren 
Türkiye, ‘sivilleri koruma’ mazeretli askeri mü-
dahaleye karşı koyduğu için Batılı bazı çevre-
lerce Kaddafi karşıtı güçlere destek vermemek-
le	suçlandı.	Mısır	örneğinde	Mübarek’e	iktidarı	
bırakma çağrısı yapan ilk ülke olan Türkiye, 
Libya	 krizinde	 ülkenin	 siyasi	 ve	 ekonomik	 iç	
dengelerini hesaba katarak ‘sessiz diplomasi’ 
yolunu seçince çözüm adına yapmaya çalıştık-
larını özellikle yabancı kamuoyuna yeterince 
iyi anlatamadı. Bunun neticesinde Türkiye şu 
an	 hâlâ	 Libya	 halkının	 demokratik	 taleplerini	
önemsemeyen, yalnızca kendi çıkarlarını dü-
şünen ve tutarsız dış politika izleyen bir ülke 
olarak sunulmaya çalışılıyor.

Bu kriz Türkiye için oldukça özel zorluklar 
arz ediyor.
Siyasi istikrarı ve muhtemel bir iç savaşın ön-
lenmesini önceleyen Türkiye, hem Kaddafi ile 
diyalog kapısını açık tutmayı hem de muhalifle-
rin taleplerini haklı bulduğunu göstermeyi ter-
cih etti. Ancak Kaddafi’nin ilk isyan dalgasını 

atlatması, ülkenin batısında hakimiyetini nis-
peten kısa sürede sağlamlaştırması ve Bingazi’yi 
ele geçirmek üzere yola çıkması durumu Türki-
ye için oldukça karmaşık hale getirdi. 

Türkiye’nin diplomatik çözüm ısrarı 
Bu aşamada, ‘insani müdahale’ taraftarlarının 
gücü ‘sivillerin korunması’ için gereken her şe-
yin	yapılmasını	öngören	1973	nolu	BMGK	ka-
rarıyla	had	safhaya	ulaştı.	“Kaddafi	gitsin	de	na-
sıl olursa olsun” diyen ‘liberal’ müdahaleciler, 
demokratik halk hareketlerini kendine tehdit 
gören Körfez ülkeleri, krizden siyasi çıkar elde 
etme peşinde olan Fransa ve üçüncü bir işgal-
den kaçınmaya kararlı ama petrol fiyatlarının 
uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarından 
da rahatsız olan ABD, uçuşa yasak bölge ilan 
edilmesi konusunda fikir birliğine vardılar.
Bu	 noktada	 oylamada	 çekimser	 kalan	 Rus-
ya, Çin ve Almanya gibi güçler olmasına rağ-
men, askeri müdahale karşıtı net tavır yalnız-
ca Türkiye’den geldi. Bu süreçte Kaddafi’yle 
isyancılar arasında siyasi bir çözüm üretmeye 
çalışan Türkiye’nin çabaları Fransa’nın alelacele 
oluşturduğu koalisyon tarafından adeta sabo-
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Türkiye’nin Libya Sınavı
Libya krizi Türk dış politikası için 2003’teki Irak işgalinden bu yana verilen en önemli 
diplomasi sınavlarından birini teşkil ediyor.
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te edildi. Türkiye artık bir askeri operasyonun 
önüne geçemeyeceğini gördüğü aşamadan son-
ra Fransa liderliğinde kontrolsüzce yürütülen 
müdahalenin	NATO	çatısına	alınması	sürecin-
de operasyonun sınırlarının çizilmesi ve mü-
dahalenin tamamen insani amaçlı olması için 
çalıştı.
Askeri bir müdahalenin başlaması Türkiye’yi 
diplomatik yolları denemekten vazgeçirme-
di.	 Mübarek’e	 yaptığına	 benzer	 bir	 çağrının	
Libya’da	işe	yaramayacağının	farkında	olmasına	
karşın Türkiye ateşkesin bir an önce sağlanma-
sı için Kaddafi ile görüşmelerini sürdürürdü. 
Ancak bu Türkiye’nin halk egemenliği ilkesin-
den	 vazgeçtiği	 anlamına	 gelmiyordu.	 Libya’da	
Kaddafi’nin rızası olmayan bir çözümü dayat-
manın imkânsızlığını gören Türkiye, Kaddafi’ye 
yaptığı öneride iktidarını halk tarafından des-
teklenen	birine	bırakmasını	teklif	etti.	Nitekim	
Kaddafi’nin gücünün Batı medyasının yansıt-
tığı gibi yalnızca paralı askerlere dayanmadığı 
ve kolaylıkla devre dışı bırakılamayacağı çok 

geçmeden herkes tarafından kabul edilmeye 
başlandı. 

Türkiye kendini anlatamıyor 
Gerçek bir orta sınıfın yokluğunda gücünü bü-
yük oranda aşiretlerden alan Kaddafi bugün 
bile çözümün parçası olmak zorunda. Türkiye 
Kaddafi’nin	indirilmesinin	Mübarek	örneğinde-
ki	gibi	kolay	olmayacağını	fark	ederek,	Libya’nın	
uzun vadeli bir iç savaş veya bölünmeye gitme-
sini engellemeyi kendi çıkarları ve ilkeleri açısın-
dan	zorunlu	görüyor.	Bu	tehlike,	Libya	krizinin	
başlangıcına nazaran bugün çok daha güçlü. 
Diplomatik bir çözüm şansı da Türkiye’nin de-
vam eden çabalarına rağmen her geçen gün 
azalıyor. Çözümsüzlük, belirsizlik, iç savaş ve 
bölünme	 senaryoları	 Türkiye’nin	 yalnızca	 Lib-
ya’daki çıkarlarına değil Ortadoğu’ya ilişkin böl-
gesel istikrar vizyonuna da zarar veriyor.
Reel	 çıkarları,	 halk	 egemenliğini	 vurgulayan	
ilkeli duruşu, bölgeye ilişkin istikrar öngörüsü 
ve	NATO	gibi	uluslararası	platformlardaki	yü-
kümlülükleri arasında hassas bir denge kurmak 
durumunda	olan	Türkiye,	Libya	krizinde	hem	
sahadaki gerçekleri dikkate almak hem de de-
mokratik bir bölgesel güç vaadinden ödün ver-
memek zorundaydı. Böylesi bir sınav herhangi 
bir ülke için hem diplomatik hem de siyasi bir-
çok araç ve imkânın seferber edilmesini gerek-
tirir ki Türkiye’nin bunu büyük oranda başardı-
ğını söyleyebiliriz. 
Ancak Türkiye askeri müdahale taraftarı liberal 
söylemlerin	Libya	konusunda	gündemi	belirle-
melerine ve tartışmayı yönlendirmelerine engel 
olamamıştır.
Bir	an	önce	çözüme	ulaşma	gayretiyle	Libya’da-
ki yerli taraflar arasında bir anlaşmaya varılma-
sına çalışan Türkiye, uluslararası kamuoyuna ne 
yapmaya çalıştığını çok iyi anlatamadı. Türkiye, 
çözüm sürecine harcadığı mesainin bir benze-
rini, dış kamuoyunu yaptıklarının değerine ve 
rasyonalitesine ikna etmek için harcamalıdır.
Sabah, 16.04.2011

“ Libya’da Kaddafi’nin rıza-
sı olmayan bir çözümü dayatma-
nın imkânsızlığını gören Türkiye, 
Kaddafi’ye yaptığı öneride iktidarını 
halk tarafından desteklenen birine 
bırakmasını teklif etti.
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The	Middle	East	saluted	the	New	Year	with	re-
volts	 and	 political	 turmoil.	 Crises	 seem	 to	 be	
never-ending despite the earlier hopes that the 
wave of revolutions could be as smooth as they 
were in Tunisia and Egypt. How is Turkey sup-
posed	to	respond	to	turmoil	in	the	Middle	East	
to remain a relevant voice? The current crisis 
derives from the need for democratization and 
restructuring of the entire regional order in the 
Middle	East	and	North	Africa.	The	Arab	Spring	
has created new challenges for all the interna-
tional and regional actors involved. The chal-
lenges facing Turkey today, however, are not 
about “management” of the crisis but about 
Turkey’s increased stature in the region over the 
past	decade.	In	other	words,	how	Turkey	man-
ages the status and reputation it has already 
achieved and looks set to achieve in the future 
in the arena of foreign policy activism. This will 
determine whether the country is up to the task 
of	creating	a	new	regional	order.	In	this	endeav-
our, Turkey will be challenged intellectually to 
create an authentic political language. And this 

new language needs to find a way to accommo-
date certain ‘inconsistencies.’

The challenge
Three instances of crisis point to the main chal-
lenges	 of	 Turkish	 foreign	 policy.	 Confronted	
by a strong international liberal interventionist 
discourse	in	the	case	of	Libya,	Turkey	had	some	
difficulty	in	explaining	itself	cogently	in	its	at-
tempt	to	defend	the	Libyan	people	and	their	in-
terests.	While	the	AK	Party	government	is	used	
to dealing with the authoritarian republican 
language domestically, it found it harder to de-
velop a sustained response to the domestic and 
foreign	examples	of	liberal	interventionist	lan-
guage.	Liberal	 interventionism	can	be	 likened	
to authoritarian republicanism in Turkey in the 
way it claims to hold the moral high ground.
The Bahrain	 example	 carries	 with	 it	 risks	 in	
terms of relations with the Gulf countries and 
sectarian tensions. The chance for a Shiite ma-
jority hitherto politically under-represented to 
assume power is seriously feared in the Gulf 
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New Turkey and the Arab 
Spring?
Once Turkey considers and comes to terms with the challenge of formulating a new 
political language, it can rise to the level it aspires to as a new actor in a new region 
and in a new global order. 
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due	 to	 gathering	 concern	 at	 growing	 Iranian	
influence.	Turkey’s	non-sectarian	approach,	ex-
emplified	in	the	Turkish	Prime	Minister’s	visit	
to	 Iraq’s	 Shiite	 sites	 ,	 following	US-supported	
Saudi involvement in Bahraini affairs, was met 
with unease by the Gulf countries.
In	the	Syrian	example,	Turkey	was	forced	to	of-
fer a concrete solution, as the crisis there was 
much closer to home in many ways. Turkey had 
to	consider	the	crisis	in	Syria	in	the	context	of	
its close economic relationship with Syria, Sun-
ni-Alawite tensions, democratization, regional 
balance, and also more urgently the Kurdish 
question.

Urgent need for a new language
Having to deal simultaneously with such dis-
connected and diverse issues will be Turkey’s 
greatest challenge. A range of problems with 
very different types of actors from Yemen to 
Syria,	from	Libya	to	Iran	will	knock	on	Turkey’s	
door.	 It	 will	 get	more	 complicated	 in	 time,	 if	
not impossible, to deal with all these issues in 
a ‘consistent’ manner. While Turkey will have 
to pursue a consistent foreign policy, it will also 
have to produce ‘creative’ solutions simultane-
ously. The dilemma for Turkey will be the ten-
sion between challenging the authoritarian and 
universalist moral discourse of liberal interven-
tionism and surrendering to an authoritarian, 
self-serving, utilitarian language. How will it be 
possible for Turkey to produce a position that 
takes an ethical stance consistent with values it 
shares with other political actors without being 
locked into phony moralising? The solution to 
this political dilemma will define the ‘middle’ 
position	for	Turkish	foreign	policy.	It	will	give	
its	name	to	the	New	Turkey’s	language.
The biggest challenge for ‘mid-size powers’ 
such as Turkey, who attempt to determine 
their political position independently, is often 

the very urgency of problems too complicated 
to be brushed away with a moralising stance. 
Turkey	will	find	it	harder	to	explain	its	position	
as	it	refuses	to	pick	one	of	the	Yes/No	choices	
on the ‘menu’ while questioning the ‘menu’ 
itself. Turkey, as an independent political sub-
ject, has been able to analyze the situation in its 
own terms to provide a genuine solution during 
previous	crises.	It	was	able	to	construct	a	genu-
inely	independent	political	stance,	for	example,	
in its meeting with Hamas leaders in 2006, in 
the	Davos	crisis,	the	Iranian	nuclear	issue,	the	
Russian-Georgian	 war	 of	 2008,	 and	 the	Mavi	
Marmara	 incident.	But	now	multiple	complex	
problems loom that require a coterminous re-
sponse. Such a coordination is trying even for 
global	powers	such	as	the	US.

Limits and opportunities
During previous crises, Turkey was somewhat 
familiar with the issues and actors involved 
as	a	result	of	 its	neighborhood	experience,	bi-
lateral relations, and multilateral engagements. 
By	 contrast,	 Bahrain,	 Yemen,	 and	 Libya	 pose	
unique and novel challenges, where the neces-
sary	experience	and	knowledge	of	the	field	has	
not	yet	been	acquired.	In	the	short	term,	this	is	
a problem.
The current turmoil tends to be lumped to-
gether under the generalized heading, ‘democ-
ratization	 in	 the	 Middle	 East’.	 Domestic	 and	
foreign	observers	expect	a	consistent	response.	
They can compare and contrast Turkey’s ap-
proach	 in	 multiple	 contexts,	 using	 the	 same	
terms to scrutinize each. This, after all, is what 
has made Turkey’s ‘soft power’ so reverberant in 
the region over recent times.
Turkey claims to find alternative solutions bal-
ancing the requirements of international law 
and its own international commitments. How-
ever, the ability to create authentic or custom-
made solutions is not about the tools at one 
country’s disposal such as its military might 
and	diplomatic	maneuvering	capabilities.	Rath-
er, that ability derives from its intellectual re-
sources and political depth. Turkey has already 
consumed most of its intellectual resources in 
diplomatic and political initiatives in all the 
future	of	current	developments.	Now,	it	is	time	
for Turkey to take a step back, assess the situ-

“ A range of problems with very 
different types of actors from Yemen 
to Syria, from Libya to Iran will knock 
on Turkey’s door.
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ation and look for ways to devise an authentic 
intellectual response for each fresh situation.
Even if these challenges are overcome, the 
prevalent liberal/moralist language widely uti-
lized by activists in the region will continue to 
be an issue. The overwhelming welcome given 
to	Libya’s	bombing	by	the	haphazardly	put	to-
gether international coalition proved that this 
language is popular among a generation of 
political actors and activists whose political 
knowledge	and	experience	are	often	based	on	
their virtual interactions. Such actors are not at 
a point where they can imagine a unified and 
creative solution coming from the indigenous 
dynamics	of	the	region.	Nor	do	they	have	a	po-
litical stance based on a profound awareness 
of	regional	history.	It	will	be	difficult	to	debate	
such alternatives with these actors who are 
unwilling	 to	 question	 the	Yes/No	menu	 itself.	
This problem can be overcome only through 
the creation of an authentic political language, 
which would help diversify potential areas of 
cooperation and mark out alternative routes in 
the region.
Turkey will meanwhile continue to face do-
mestic issues such as the Kurdish problem, 
democratization, and freedom of the press, all 
of which directly impact on Turkey’s foreign 
policy outlook. Turkey will have to mobilize 
and coordinate its economic, military, civil so-
ciety,	 and	 human	 capital	 resources	 to	 extract	

concrete policies from the minimalist princi-
ples it favours – principles, for instance such as 
“not pointing guns at the indigenous peoples” 
or “opposition to foreign intervention” which 
will sooner rather than later have to be couched 
within a broader political language. What will 
this language look like? How effective will it be?
These are questions Turkish foreign policy has 
not encountered until now. But Turkey does 
not	have	 the	 luxury	 to	avoid	 these	 issues.	The	
same danger looms for big powers such as the 
US,	France,	China,	 and	Russia.	None	of	 these	
has the necessary resources or the human capi-
tal for such an enormous task. But if Turkey, by 
creating its own language, can help construct 
a	new	 regional	 order	 in	 the	Middle	East,	 this	
would in return elevate Turkey to the place it 
aspires	to	in	a	new	global	order.	If	it	fails,	Tur-
key will have to continue to subsist as a regional 
actor in a game whose rules are set by others.
In	the	middle	of	making	its	move	from	an	in-
ward-turned country to a regional player, Tur-
key was caught unawares by the Arab spring. 
Turkey needed at least a couple more years to 
develop its economic, military, diplomatic, and 
cultural tools and capacities. Yet, history does 
not wait for anyone to catch up and it certainly 
won’t wait for Turkey either. So far, however, 
Turkey, as a stable, democratic force with a pos-
itive image is still ahead of the game.
opendemocracy, 20.04.2011
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Tanzimat’tan beri Türkiye’de eğitim sistemi, fır-
sat eşitliği ilkesini yaşatmaya çalışmış, fakat bu 
eşitlik için gerekli alt yapının kurulması konu-
sunda nicel ve nitel olarak istikrarlı bir büyüme 
ve olgunlaşma seyri izleyemediği için, popüler 
eleştirinin odağı olmuştur. Eğitim sistemini yö-
netenler, günübirlik politikalar izlemek ve eği-
tim sistemini bir yapboz tahtasına çevirmekle 
eleştirilmiştir.	 Neredeyse	 gelen	 her	 hükümet,	
bu eleştirileri haklı çıkarmak için, ellerinden 
geleni yapmışlardır. Daha kötüsü, 28 Şubat sü-
recinde görüldüğü üzere, sisteme dışarıdan ya-
pılan bürokratik müdahaleler, eğitim sistemini 
ciddi bir krize sürüklemiştir.
1998 yılında Kemal Gürüz’ün başkanlığında-
ki Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı kararlar 
doğrultusunda, üniversite giriş sistemi 1999’da 
değiştirilmiştir. Böylece, bilgi ölçen ÖYS kal-

dırılmış,	 Ağırlıklı	 Ortaöğretim	 Başarı	 Puanı	
(AOBP)	ve	farklı	katsayı	uygulamaları	başlatıl-
mıştır. Bu değişiklikler, öğrencilerin üniversite-
ye daha az hazırlıklı gelmelerine neden olmuş, 
mesleki eğitimi doğal mecrasından çıkarmış 
ve eğitimde sınıfsal tabakalaşmayı artırmıştır. 
Daha kötüsü, değişiklikler, üniversite girişte 
lise türünü öne çıkarmış ve öğrencileri nor-
malde üniversite giriş çağındaki etkisi altına 
alan baskıyı liseye giriş düzeylerine çekmiştir. 
Türkiye’nin geçen on yıldan fazla bir süresi, bu 
hataların fark edilmesi ve kademeli olarak ve 
ancak kısmen düzeltilmesiyle heba edilmiştir. 
Mahkeme	kararlarıyla	da	pekiştirilen	bir	siste-
min tam bir rehabilitasyonun daha uzun yıllar 
alacağını söylemek mümkündür.
Son yıllarda ortaöğretime geçiş sisteminde de 
bir	takım	düzenlemelere	gidilmiştir.	Liseye	ge-

SETA		YORUM

Ah Şu Sınavlar Olmasa Maarif’i 
Ne Güzel Idare Ederdik!
Erken yaşlarda sınava tabi tutmak toplumsal tabakalaşma riski taşıdığından, eğitim 
sistemi içinde sıralama ve ayrıştırma mümkün mertebe ertelenmelidir. Türkiye sosy-
al bir devlet olmak istiyorsa, her vatandaşına kaliteli bir eğitim fırsatı sunma idealini 
yaşatmalıdır.

BEKIR S. GÜR

eğitim sisteminde sınavların yeri ve niteliği

NİSAN 2011 -  Türkiye milli eğitiminde sınavlar, şüphesiz sistemin en sancılı taraflarıdır. 
Genç nüfus oranının yüksek olması ve okullaşmanın hızla artması, eğitim sisteminde sınavları 
zorunlu kılıyor. Bu sınavların uygulanma yöntemi ve eğitim sürecine ne zaman dâhil edileceği 
üzerinde özenle durulması gereken hususlardan. Bu bakımdan sınavların iyi bir yöntemle hazır-
lanması, özellikle eğitimde fırsat eşitsizliklerini engellemek adına büyük önem taşıyor. 



229

e ğ i t i m  s i s t e m i n d e  s ı n a v l a r ı n  y e r i  v e  n i t e l i ğ i

çiş için gerekli bir sınav; 2007 yılından itibaren 
üç yıla yayılarak daha erken yaşlarda sınav ya-
pılması yoluna gidilmiş, ardından tekrar 2010 
yılından itibaren bir sınav uygulamasına geri 
dönülmüştür. Bu, birçok açıdan önemlidir. Bi-
rincisi, alınan kararların ciddi bir teknik altya-
pısının ve isabetli bir öngörüsünün olmadığı 
ortaya çıkmıştır. İkincisi, politik mülahazalar-
dan bağımsız olarak, eğitim sisteminde yapılan 
değişikliklerin istikrarına ve verimliliğine olan 
toplumsal inancı azaltmıştır. Öğrenciler bir 
okula başladıktan sonra bitirene kadar sınav 
sisteminde birkaç değişikliğe şahit olmaktadır.

Sınavlar: Misyon krizi
Türkiye’de eğitim sistemi, sınav sistemi ve 
dershaneler arasında oldukça karmaşık ilişki-
ler vardır. Bu ilişkiler doğru bir şekilde ortaya 
konmadığı için, ortaya atılan öneriler de çoğu 
zaman sorunludur. Örneğin, çok yaygın ola-
rak şu dillendirilmektedir: Eğitim sistemindeki 
sorunların kaynağı, sınav sistemi ve bu siste-
min doğurduğu dershanelerdir. Oysa sadece 
sınavların kaldırılması ile özel ders≠hanelere 
olan yönelimin ortadan kalkacağını ya da ciddi 
boyutlarda azalacağını dü≠şünmek oldukça so-
runludur	(M.	Özoğlu,	“Özel	Dershaneler:	Göl-
ge Eğitim Sistemiyle Yüzleşmek”, SETA Analiz, 
Mart	2011).	Temel	sorun,	Türk	eğitim	sistemi-
nin kaliteli eğitimi herkese eşit bir şekilde su-
namamasıdır. Yani, eğitim sisteminin bizatihi 
kendisindeki eksikliklerdir. Dolayısıyla, nispe-
ten az sayıdaki nitelikli eğitim kurumuna giriş 
için ciddi bir rekabet vardır; bu rekabet, sınav-
ları ve dershaneleri önemli hale getirmektedir. 
Anlaşılabilir nedenlerle, özellikle istihdam edi-
lebilirliği yüksek olan alanlara ve üniversitelere 
giriş için rekabet yüksektir.
Sınav sistemlerine ilişkin olarak dikkat çekil-
mesi gereken belki de en önemli husus, mutlak 
olarak merkezi sınavların varlığının sorunlu 
olmadığıdır; aksine, merkezi sınavlar gayet 
olumlu bir işlev görebilirler veya görmektedir-
ler. Dünyada da birçok eğitim sistemi, sınavlara 
ciddi	bir	önem	atfetmektedir.	Nihayetinde	po-
zitivizmin eğitimdeki belki de en pozitif baki-
yesi, doğru bir şekilde ölçmeniz mümkün olan 
bir hususu ölçmeniz ve raporlamanızdır. Kaldı 
ki Türkiye gibi klientalist ve patronaj ağları-
nın gelişmiş olduğu yerlerde merkezi sınavlar, 
nesnel bir ölçme ve değerlendirme yapmaya 
yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, öze gelelim: 

Türkiye’de merkezi sınavlar bir sistem mantı-
ğından yoksun olduğu ölçüde sorunludur. Yani 
sorun, hem sınav sisteminde sürekli değişikliğe 
gidilmesi, hem de sınavların eğitimin diğer un-
surlarıyla ve özellikle müfredat ile bağının zayıf 
olmasıdır.
Hem liseye geçiş hem de üniversiteye geçişte 
sürekli bir değişikliğe gidilmesi, Türk eğitim 
sisteminde sınavlara ilişkin nasıl bir rol ve 
misyon biçildiğinin bir türlü netleşmediğinin 
en önemli göstergesidir. Sınavlara ilişkin bu 
misyon krizini çözmek yerine tam tersine de-
rinleştiren	 husus,	 hem	 YÖK’ün	 hem	 de	Milli	
Eğitim	 Bakanlığı	 (MEB)’nın	 sınav	 sisteminde	
değişikliğe giderken, her defasında dershane-
lere olan bağımlılığı ve öğrenciler üzerindeki 
stresi azaltmak gayesiyle hareket etmeleridir. 
Örneğin dershaneciliğe olan bağımlılığı da 
azaltmak gayesiyle, YÖK kararı doğrultusun-
da 1999’dan itibaren, üniversite giriş sınavında 
ağırlıklı olarak sadece lise birinci sınıfa kadar 
olan bilgiler sorulmaya başlandı. Böylece lise 
ikinci ve üçüncü sınıf konuları, üniversite gi-
riş sınavında sorulmamaya başlandı. Buradaki 
sorun, basitçe giriş sınavıyla okul müfredatı 
arasındaki uyumsuzluk değildir; bu değişiklik, 
lise eğitimini tamamen felç etmiştir. Böylece, 
öğrenciler, özellikle son sınıfta sınavın aylar ön-
cesinden okulu tamamen boşaltmış ve kronik 
devamsızlık göstermişlerdir. Sınav sisteminde-
ki sıkıntıların eğitim sistemine maliyetlerinin 
daha fazla katlanılamayacağını fark eden YÖK, 
2006 yılında bu sıkıntıları azaltacak bir takım 
kısmi düzenlemelere gitmiştir.
Yine	1999’dan	itibaren	uygulanan	AOBP,	bütün	
eğitim	 sistemini	 baskı	 altına	 almıştır.	 AOBP	
sayesinde, bir okul ne kadar başarılı olursa, 
o okuldaki öğrenciler o kadar fazladan puan 
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almaktadırlar.	 AOBP	 uygulaması,	 hem	 yük-
seköğretime seçilen öğrencilerin profilini de-
ğiştirmiş, hem de iyi bir liseye gitmeyi daha 
önemli hale getirdiği için, lise giriş sınavlarını 
daha	önemli	kılmıştır.	AOBP,	“başarılı”	okulla-
ra öğrenci yönelimini ve rekabeti daha da art-
tırmaktadır. Bu durum doğal olarak liselerarası 
tabakalaşmayı ve açık hiyerarşiyi derinleştir-
mektedir. Böylece, üniversite kazanmak açısın-
dan hangi liseye gidileceği Türkiye’de tarihinde 
hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Dola-
yısıyla, ilköğretimler yoğun bir baskı altında 
kalmaktadırlar. Çünkü öğrencinin üniversite 
giriş sınavındaki skoru okuduğu lise tarafından 
doğrudan belirlenmektedir! 1999’dan beri çe-
şitli	değişikliklerle	uygulanan	AOBP’nin	etkisi,	
2010 yılında YÖK’ün getirmiş olduğu yeni sı-
nav sistemiyle azaltılmıştır.
Ortaöğretime geçiş sistemi için de benzer bir 
sistemsizlik	söz	konusudur.	MEB	yıllarca	sınav-
lardan ve dershanelerden şikâyet ettiği halde, 
sözgelimi OKS içeriği ile müfredat arasında 
ciddi bir uyumlaştırma çabası göstermedi. Ay-
rıca, OKS döneminde okul notlarını bir şekil-
de liseye geçişte etkili kılacak mekanizmaları 
kurmadı. 2007 yılında OKS’den SBS’ye geçiş 
bu anlamda çok doğru bir hamleydi. SBS’lerle 
birlikte hem okul notları sistemle belli bir oran-
da bütünleştirildi hem de sınav içeriğiyle okul 
müfredatı arasında bir uyum gözetildi. Bunun-
la birlikte, SBS’lere geçilmesindeki en temel so-
run, sınavların daha erken yaşlara çekilmesi ve 
eğitim sistemindeki tabakalaşmanın artırılma-
sıydı.	Neyse	ki	2010	yılından	itibaren	artık	SBS	
yeniden sadece 8. sınıfta yapılacaktır. Söz ko-
nusu	soruna	yol	açan	en	temel	husus,	MEB’in	
sınava yüklediği misyonla ilişkilidir. Sınav, eği-
tim sistemini kalitesini artırmaya yardımcı olan 
ve sistemin eksiklikleri tespit etmeye yarayacak 
bir araç olmaktan ziyade, öğrencileri sıralamak 
ve ayrıştırmaya dönük bir mekanizma olarak 
kuruldu.	 MEB,	 sınavla	 öğrenci	 alan	 okullara	
sınavla öğretmen alma uygulamasında görüldü 

üzere, kendi lise türleri arasındaki farkları de-
rinleştirmek için elinden geleni yapmıştır.

Sistematik ahenk ihtiyacı
Amerikalı	eğitim	tarihçisi	Larry	Cuban’ın	eği-
tim reformlarıyla istenen amaçların neden 
gerçekleşmediğine ilişkin güzel bir benzetmesi 
vardır: “Her öptüğümüz kurbağa, prense dö-
nüşmez.”	Politika	yapıcılar	sınav	sisteminde	her	
bir değişiklik yaptıklarında, bundan mucize so-
nuçlar	beklememelidirler.	Nihayetinde,	 sadece	
sınavları veya dershaneleri hedef alan bir takım 
düzenlemelerin yapılması sakıncalıdır. Eğitim-
deki sistematik eksiklikler ve ahenksizlikler 
hedef alınmalıdır. Dahası, sistemde ani deği-
şikliklerden kaçınılmalı; küçük ve minör de-
ğişiklikler yapılmalıdır. Böylece değişikliklerin 
sonuçları daha iyi izlenebilir ve olası sorunlar 
kontrol edilebilir. Herhangi bir yeni bir düzen-
lemenin muhtemel komplikasyonları üzerine 
bağımsız araştırmalar yaptırıldıktan sonra dü-
zenleme kararı alınmalıdır.
Eğitimdeki sorunların kaynağı ile sonuçlarının 
birbirine karıştırılmaması lazım. Zira temel 
sorun eğitim sistemindeki eşitsizlik, az sayıda 
nitelikli eğitim ve buna yönelik aşırı taleptir. 
Bunun yanında, okul müfredatı ve sınavlar ara-
sında var olması gereken denge gözetilmelidir. 
Sistematik iyileştirmeler ve eğitimdeki kurum-
sal kapasitenin artırılması sonucunda, uzun va-
dede dershanelere olan talebin doğal mecrasına 
doğru akması beklenir. Zaten, son yıllarda hü-
kümetin yeni üniversiteler kurması ve YÖK’ün 
kontenjanları artırması sonucu, Türkiye gene-
linde ilk defa dershane sayısı azalmaya başla-
mıştır.
Türkiye sosyal bir devlet olmak istiyorsa, her 
vatandaşına kaliteli bir eğitim fırsatı sunma 
idealini yaşatmalıdır. Erken yaşlarda sınav yap-
ma toplumsal tabakalaşma riski taşıdığından, 
eğitim sistemi sıralama ve ayrıştırmayı müm-
kün mertebe ertelemelidir. Dahası, öğrencilerin 
zamanla, ilgi ve beklentileri değişebildiği için, 
özellikle üniversite giriş sınavı öncesi eğitim 
sistemi, öğrencinin bilahare çalışmasıyla telafisi 
mümkün olmayan uygulamalardan kaçınmalı-
dır.	 Dolayısıyla,	 AOBP	 gibi	 bireyin	 çabasını	
yansıtmayan ve hiçbir şekilde eşitlik ilkesiyle 
bağdaşmayan uygulamalar için alternatifler ge-
liştirilmelidir.
Star Açık Görüş, 24 Nisan 2011

“ AOBP, “başarılı” okullara öğrenci 
yönelimini ve rekabeti daha da arttır-
maktadır.
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Fransa Anayasa Konseyi’nin Eylül 2010’da ana-
yasaya uygun gördüğü kamuya açık yerlerde 
peçe takılmasını yasaklayan ve burka veya nikap 
tarzı örtüyle yüzünü tamamen kapatarak sokağa 
çıkanlara	cezayı	öngören	yasa,	11	Nisan	Pazar-
tesi günü uygulanmaya başlıyor. 2004’te türban-
lı, başörtülü veya dini inancı gösteren herhangi 
bir sembolü taşıyan öğrencilerin devlet okulla-
rına devamına yasak getiren de Fransa idi.
“Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik” sloganı ile uy-
garlık tarihinde yeni bir dönemi başlatan ve 
Osmanlı da dâhil birçok ülkede hürriyet ve re-
form hareketlerine ilham kaynağı olan Fransız 
Devrimiyasakçı anlayış ve siyasetin gölgesinde 
kalma riskiyle karşı karşıya. Kendi geçmişine 
yabancılaşan Fransa bir kimlik krizinin eşiğin-
de ve bu krizden kurtulma arayışında laiklik ve 
cumhuriyet değerlerini yaşatma bahanesiyle ya-
sakçılığa sığınıyor. Fransa’da yasa uygulanmaya 

başladığında	 peçe	 yasağına	 uymayan	 Müslü-
man kadınlara ve onları peçe takmaya zorladık-
ları düşünülenlere ceza yağacak. Otobüs, metro, 
okul ve hastane gibi kamuya açık yerlerde peçe 
takan	ve	çıkarmayı	reddeden	kadınlara	300	TL	
civarında para cezası kesilecek veya vatandaş-
lık kursuna gönderilecek. Kadını peçe takmaya 
zorlayan	kişiye	ise	yaklaşık	60	bin	TL	para	cezası	
ve bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Eğer peçe 
takmaya zorlanan kişi on sekiz yaşından küçük 
ise	söz	konusu	ceza	ikiye	katlanacak.	Laiklik	ve	
cumhuriyet değerlerinin korunması, güvenlik 
kaygılarının giderilmesi bahanesi ile çıkarılan 
ve	Müslümanları	 hedef	 haline	 getirme	 potan-
siyeli taşıyan yasa, cezalandırılmaktan endişe 
duyan kadınları eve hapsedecek. Önce devlet 
okullarında	(ilk	ve	ortaöğretim	düzeyinde)	tür-
ban ve başörtüsü yasağı başlatan, şimdi ise pe-
çeyle kamuya açık yerlerde dolaşmayı engelle-

SETA	YORUM

Fransız Laikliği Müslümanları 
Ötekileştiriyor 
Kimlik krizinden kurtulma arayışındaki Fransa laiklik ve cumhuriyet değerlerini ya-
şatma bahanesiyle yasakçılığa sığınıyor.

TALIP KÜÇÜKCAN

avrupa’nın müslümanlarla imtihanı 

11 NİSAN 2011 -  2010 yılının Eylül ayında Fransa Anayasa Konseyi, kamuya açık yer-
lerde yüzlerini peçe ile örten kadınlara 150 avro para cezası ve vatandaşlık kurslarına katılma 
zorunluluğu getiren bir yasa çıkardı. Kadınları peçe takmaya zorlayanlara ise daha ağır cezalar 
öngören bu yasa, 11 Nisan 2011 itibariyle yürürlüğe girdi. Hükümet, peçenin “toplumsal bir-
likteliğin” standardını düşürdüğü gerekçesini öne sürerken yasaya karşı çıkanlar yasanın insan 
haklarını ihlal ettiğini savundu. Yasanın çıkarılması, Avrupa genelinde artan sağcılığın bir yansı-
ması olarak görülmekle birlikte, Sarkozy’nin seçmeninin desteğini almak için yaptığı bir hamle 
olarak da değerlendirildi.
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yen yasağı uygulamaya sokacak olan Fransa’nın, 
1789 Devrimi’nin temellerinden “özgürlük ve 
eşitlik” ilkelerine sırt çevirdiği görülüyor. Zira 
Fransa’da	yaşayan	beş	milyon	Müslüman’ın	bü-
yük çoğunluğu Fransız vatandaşı olmasına kar-
şın,	Müslümanların	diğer	vatandaşlara	tanınan	
temel hak ve özgürlüklerden aynı ölçüde yarar-
landırılmadığı	 görülüyor.	 Fransa’da	Müslüman	
nüfusa yönelik yasakçı uygulama İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi ve Din ya da İnanca Dayalı Her 
Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırıl-
ması Bildirgesi’nin güvence altına aldığı din ve 
vicdan hürriyeti ve bireylerin dini inançlarının 
gerektirdiği pratikleri yerine getirme özgürlük-
leri ile taban tabana zıt. Fransa, taraf olduğu ve 
imza koyduğu uluslararası sözleşmeleri gör-
mezden geliyor. Başta ABD olmak üzere diğer 
Batılı ülkeler ile karşılaştırıldığında en katı, dış-
layıcı ve yasakçı laiklik anlayış ve uygulamasının 
Fransa’da olduğu görülür. Fransız siyasi tarihi ve 
toplumsal hafızasında, 1905’e kadar ülkede ta-
rihsel hegemonyasını tekrar kurmaya çalışan 
Katolik Kilisesi’ne karşı verilen uzun mücade-
lelerin derin izler bıraktığı anlaşılıyor. Hegemo-
nik dini yapıların olmadığı ülkelerde ise daha 
özgürlükçü, çoğulcu ve kapsayıcı bir laiklik ve 
din-devlet ilişkisi modelinin ortaya çıktığı göz-
lenmektedir. Dünya’daki yaygın eğilimin, din ve 
vicdan hürriyetinin korunması ve güçlendiril-
mesine yönelik politikalar geliştirilmesi yönün-
de olmasına karşın, Fransa’da bunun tam tersi 
yönde gelişmeler olduğu görülüyor. 

Müslümanlar kamusal alandan dışlanıyor 
Fransa’da yasağın uygulanması, Türkiye açısın-
dan da önemli bir konuyu tartışmaya açıyor. O 
da kimi zaman kamuya açık yer, kimi zaman ka-
musal alan, kimi zaman da devletin yetki sınır-
ları içindeki yer gibi anlaşılan veya yorumlanan 
“alan”ın ne olduğudur. Dünyanın diğer pek çok 
ülkesinde kamusal alan, farklı toplum kesimle-
rinin taleplerini dile getirebildiği, temsil edile-
bildiği özgür bir müzakere alanı olarak işlev gö-
rüyor. Fransa’da ise kamusal alan, çok geniş bir 
yorumlama ile otobüs, metro, banka, lokanta, 
banka, tiyatro, çarşı ve sokak gibi herkese açık 
yer veya okul, hastane, müze ve bakanlıklar gibi 
devlete ait bir yer olarak yorumlanıyor. Yani ka-
musal alan fiziki bir mekâna indirgeniyor. Hal 
böyle olunca devlet, baskın ideolojisini ve tek 
tipleştirici politikalarını söz konusu kamusal 
alanın belirleyici dayanağı yapıyor. Böylece, 
Fransa’da kamusal alan halkın tümüne ve toplu-
mun çeşitli kesimlerine açık bir özgürlük alanı 
olmaktan çıkıyor. Fransa, dini sembol ve talep-
lere olumsuz bakan katı bir laiklik anlayışının 
etkisinden kurtulamıyor. Gelecek yıl yapılacak 
olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için, şimdiden 
ırkçı, göçmen ve yabancı karşıtlarının oylarının 
peşine düşen Sarkozy’nin öncülüğünde çıkarı-
lan bu yasa ve yapılan tartışmalar, aynı zamanda 
İslamofobinin toplumsal taban bulmasına zım-
nen meşruiyet kazandırıyor. Dünyanın neresin-
de olursa olsun, çoğulculuk, dini hoşgörü, din 
ve vicdan özgürlüğü ile dini azınlık haklarının 
korunmasını önemseyen ve savunan aydınların 
Fransa’nın yasakçı politikalarına itirazı ahlaki 
ve vicdani bir sorumluluktur. Küresel vicdanın 

sesi olmaya özen gösteren Türkiye’nin, ulusla-
rarası kamuoyunu da yanına alarak Avrupalı 
Müslümanların	 selameti	 için	 Fransa’nın	 ay-
rımcı politikalarına karşı mücadelede öncü-
lük yapması bekleniyor. Çünkü kendi içinde 
özgürleşen Yeni Türkiye eşitlik, özgürlük ve 
dinle barışık laiklik konularında sadece İs-
lam dünyasına değil Batıya da örnek oluştu-
racak ilerlemelere ev sahipliği yapıyor.
Sabah, 09.04.2011
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Headscarf Ban and Labor 
Discrimination in Turkey 26 NİSAN 20

11

with Dilek Cindoglu (Bilkent University)
Discussant: Merve Kavakci Islam (George Washington University); Moderator: Kadir Ustun (The 
SETA Foundation) 

Dilek Cindoglu, describing herself as a 
“feminist sociologist,” said that she focuses 
her research on gender discrimination. 
Cindoglu situates the headscarf ban in Turkey 
within the broader frame of gender issues in 
Turkey. She pointed out that women’s labor 
market participation in Turkey has dropped 
to 22% from around 34% over the last two 
decades. Cindoglu’s latest report asked 
the question, “How does the headscarf ban in public sector affect professional headscarved 
women’s access to and promotion in the labor market in Turkey?” Cindoglu mentioned that 
women in Turkey have not had problems with headscarf as blue-collar workers; however, 
problems arose especially after 1980’s when headscarved women had some chances to attend 
higher education institutions and sought positions in the professional labor market. She argued 
that although patriarchal values played a significant role in women’s low participation in the 
labor market the headscarf ban is a significant cause as well.
Cindoglu described many challenges for a headscarved professional woman ranging from being 
eliminated from the applicant pool because of her portrait photo in the professional resume 
(photos are included in resumes in the Turkish system) to being eliminated at the interviews 
or accepting certain restrictions and away-from-the-public-eye positions. She gave examples 
of professional headscarved women such as pharmacists, lawyers, or even journalists who 
are often discriminated against in public and private sectors. In conclusion, her study shows 
the headscarf ban influences all women, even the non-headscarved ones, and professional 
headscarved women face discrimination in recruitments, promotions and dismissals.
Merve Kavakci Islam underlined that the headscarf ban has been in effect since the early 
1980’s although many people in the US academia and media think of it as a post-90s issue 
as it became a political issue. She mentioned that women’s rights in Turkey are an evolving 
matter that needs to be carefully analyzed. Kavakci Islam referred to the “Turkish puzzle” as 
an “explicable” matter having its roots in the construction of the originally Orientalist notion 
of “Turkish exceptionalism’. She explained that “Turkish exceptionalism” is predicated upon 
western democracies’ approach to Turkey in comparison to other Muslim countries and looking 
away from the human right violations. She said that Turkey has enjoyed this “exceptionality” 
and being shown as an exemplary Muslim democracy, while human rights, especially women’s 
rights issues of practicing Muslims have been overlooked. Kavakci Islam also added to root 
causes of “Turkish puzzle” the patriarchal nature of the Turkish state.
Kavakci Islam emphasized that the problems of headcarved women in Turkey start with 
educational institutions and she described the “persuasion rooms” in late 1990’s for 
headscarved students to give up their practices as “gas chambers for the soul.” She argued that 
such practices showed the conditionality of receiving citizenship rights based on a commitment 
to a particular interpretation of secularism, that is “Turkish secularism.” She gave examples of 
the use of wigs by not only students at universities but also by their family members to access 
university premises. She mentioned the ban forced some women to uncover their hair during 
work and to cover again after work. She tied such cases to lack of separation between the 
public and the private spheres in Turkey. She also mentioned that the headscarved women has 
become burden not only on themselves but also on their families as their husbands, brothers, 
sons are victimized or discriminated against in their very male jobs. She argued that there 
existed an “unsung pact” or “silent coalition” between the Kemalist initiators and promoters of 
the ban and the practicing Muslims.
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The	Young	Scholars	on	Turkey	(YSOT)	program,	co-sponsored	
by	 the	SETA	Foundation	at	Washington	D.C.	 and	 the	 Institute	
of	 Turkish	 Studies	 (ITS)	 at	 Georgetown	University,	 completed	
its first year with an international conference in April 15, 2011. 
This volume draws on articles submitted by scholars who have 
presented	their	work	to	the	Washington	D.C.	audience	as	part	of	
the YSOT program.
The main idea driving the conception of the program was mani-
fold. First, it aimed to bridge the gap between the academic world 
and the policy world in discussions on Turkey. Second, the pro-
gram was intended to contribute to the depth of policy discus-
sions on Turkey specifically in the think tank world by relying 

SETA Publications XVI , First Published in 2011 by SETA, 
ISBN: 978-605-4023-14-1

SETA		ARAŞTIRMA&KİTAP

History, Politics and Foreign 
Policy in Turkey
We hope the volume will be the first step in a long series of Young Scholars pro-
grams and lead to further collaboration of academia and think tank world in the 
field of Turkish studies.

EDITED BY KILIÇ BUĞRA KANAT, KADIR ÜSTÜN, AND NUH YILMAZ

young scholars on turkey (ysot) 2011 conference

15 NİSAN 2011 -   This collection of essays, which covers a wide range of issues related 
to Turkish politics, history and foreign policy, was written by a distinguished group of young 
scholars, most of whom presented their papers as part of the Young Scholars on Turkey Con-
ference. The selection of essays is intended to illuminate Turkey’s current politics and foreign 
policy as well as provide new insights into its historical background and identity debates. Both 
the Young Scholars on Turkey lecture series and its conference attracted the attention of an in-
formed and enthusiastic audience of both established professionals and other young scholars.
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on already accumulated academic knowledge. 
Third, it strove to offer fresh perspectives on 
Turkey by engaging academics at the beginning 
of their careers. 
This was definitely an ambitious project as it at-
tempted to engage early-career scholars in the 
policy conversation. This was a difficult chal-
lenge because of the rapid pace of policy dis-
cussions compared to longer-term academic 
endeavors. The scholars we engaged often re-
quired much longer deadlines than we were 
willing	 to	 offer	 them.	 It	 was	 our	 challenge	 to	
make often highly specialized academic knowl-
edge	“policy-relevant”	for	our	audience.	It	was	
also	a	highly	 rewarding	experience	as	we	wit-
nessed true contributions being made to the 
policy conversation on Turkey. 
As you will see in the content of this volume, we 
found that the academic research interests in 
various fields, including political science, inter-
national relations, history, sociology etc. are not 
necessarily far removed from the policy discus-
sions.	Many	 scholars	 focused	 on	 domestic	 is-
sues	such	as	Islamism	and	the	Kurdish	question	
and Turkish domestic policy discussions often 
address	these	topics	as	well.	In	terms	of	foreign	
policy, much of the academic discussions fo-
cused	on	Turkey’s	relations	with	the	EU	and	the	
EU	accession	process.	 It	proved	more	difficult	
to find scholars who were engaged in Turkish 
foreign policy with respect to Turkey’s relations 
with	 the	 U.S.	 or	 with	 the	 Middle	 East.	 This	
clearly correlates with Turkey’s foreign policy 
outlook	to	some	extent	as	its	relations	with	the	
U.S.	and	the	Middle	East	have	just	begun	to	be	
scrutinized over the past couple of years more 
closely. Especially after the Arab Spring, there 
has been a lot of policy discussion on Turkey’s 
policies	towards	Middle	Eastern	countries	and	
we	 can	 expect	more	 academic	 interest	 in	 this	
area in the near future.
Over the course of the 2010-2011 academic 
year, the YSOT program organized a total 
of nine individual sessions where individual 
scholars presented their research findings along 
with policy recommendations in Washington 
D.C.	The	year	2010	was	not	a	particularly	easy	
one	for	U.S.-Turkey	relations,	which	made	the	
program even more interesting and relevant for 
the	U.S.	audience.	We	have	received	a	lot	of	en-
couragement and feedback from our co-spon-
sors, presenters, conference participants as well 

as the broader audience. Based on the reaction 
so far, we can claim that the Young Scholars on 
Turkey	Program	reached	its	goals	to	a	great	ex-
tent in its first year. 
As we embark upon a new year of the YSOT 
program, we hope to build upon the success of 
the first year with a similar vision of enriching 
the policy discussions with in-depth academic 
knowledge through engaging early-career aca-
demics. We hope this endeavor will contribute 
to a deeper understanding of the realities of 
Turkey and better relations with its allies and 
neighbors.  
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Young Scholars on Turkey (YSOT) 
2011 Conference 15 NİSAN 20
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8:30 - 9:00 | Registration
 
Introductory Remarks by Nuh Yilmaz (SETA Foundation at Washington DC)
 
9:30 - 10:30 | Keynote Address by Ambassador Ross Wilson (The Atlantic Council)
 
10:30 - 12:00 | Panel I - National Identity, Religion and Democracy in Contemporary Turkey
Moderator: Kadir Ustun (SETA Foundation at Washington DC)
Discussant: Burhanettin Duran (Istanbul Sehir University)
Matthew deTar (Northwestern University) “Figures of Nationalist Speech in Atatürk’s Great Speech”
Sarah Fischer (American University) “The Politics of Education Policy in Turkey: Secularism and 
Gender in Turkey’s Primary Education System”
Neslihan Cevik (University of Virginia) “Re-theorizing Contemporary Islam in Turkey: Muslimism and 
Sites of Hybridity”
 
12:00 - 1:00 | Lunch Break
 
1:00 - 2:45 | Panel II - Turkey and the EU: Partners at Odds?
Moderator: Cemil Aydin (George Mason University)
Discussant: Emiliano Alessandri (The German Marshall Fund of the United States)
Ravza Kavakci Kan (Howard University) “Turkish Challenge to the Orientalist Narrative of the EU”
Selcen Oner (Bahcesehir University) “The Place of the EU in Multi-Dimensional Turkish Foreign 
Policy”
Juliette Tolay (University of Delaware) “Turkey’s “Europeanness”: Evidence from Turkey’s 
Immigration Policies”
 
2:45 - 3:00 | Coffee Break
 
3:00 - 4:45 | Panel III - Turkish Foreign Policy
Moderator: David Cuthell (Institute of Turkish Studies)
Discussant: Omer Taspinar (Brookings Institution)
Nick Danforth (Georgetown University) “US Attitude toward Turkish Democracy during the Cold War”
Ryan Kennedy & Matthew Dickenson (University of Houston) “Turkish Neocons? Popular 
Perceptions of Foreign Policy in Turkey”
Ali Balci (Sakarya University) “Turkish-Israeli Relations: The Role of Securitization in Turkish Foreign 
Policy”
 
4:45 - 5:00 | Concluding Remarks by David Cuthell (Institute of Turkish Studies)
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Bosna-Hersek’te, 1995’te savaşa son veren Day-
ton Anlaşması’yla oluşturulan sistem çatırdıyor. 
Aliya İzzetbegoviç’in “içime sinmedi ama başka 
çaremiz yoktu” sözleriyle ifade ettiği Dayton’ın 
kalıcı çözüme uzak yapısı esasen Bosna-
Hersek’te iki entiteli, karmaşık ve işlevsellikten 
uzak bir idari sistem yarattı. 3 Ekim’de gerçek-
leşen seçimlerden beri ana devlet nezdinde 
hükümet	 kurulamaması,	 Sırp	 Cumhuriyeti	 ile	
Bosna-Hersek federasyonundaki siyasi aktörler 
arasında bir türlü anlaşma sağlanamamasıyla 
alakalı.	Merkezi	idareye	sahip	Sırp	Cumhuriyeti	
daha kolay bir şekilde hükümetini tesis ederken, 
10 kantonlu, 81 belediyeli federasyonun çok par-
çalı	yapısı	sebebiyle	hükümet	ancak	17	Mart’ta,	
dört partinin katılımıyla kurulabildi. Ancak 
sorunun büyüğü hâlâ aşılmış değil; zira ana 
devleti oluşturmak için Ekim’den beri bir arpa 
boyu	yol	alınamadı.	Üstelik	sorunu	çözmek	için	

sıraya giren uluslararası aktörlerin gün geçtikçe 
artan sayısı ve yapıcılıktan uzak taraflı müdaha-
leleri meseleyi daha da güçleştiriyor. Şimdilerde 
en büyük sıkıntı ise asıl amaçlarının önce ayrı 
bir entite yaratmak ve sonra Hırvatistan’la bir-
leşmek olduğu söylenen Hırvat milliyetçileri bu 
emellerinden vazgeçirmek...
Hükümet kurmak için devreye giren Bosna’daki 
Yüksek	Temsilci	Valentin	Inzko’nun	Hırvatlara	
verdiği tavizler de onları iknaya yetmedi. Hırvat-
lar üçlü bir desteği arkalarına almış gibi görünü-
yor. En büyük desteğin Hırvatistan’dan geldiğini 
tahmin etmek zor değil. Hırvatistan Devlet Baş-
kanı	Josipovic’in	Arap	dünyasındaki	gelişmeler-
den bahsederken sözü Bosna-Hersek’e getirmesi 
ve	bu	süreçte	Bosna-Hersek’teki	Müslümanların	
radikalleşmesinden korktuğunu söylemesi, Hır-
vatların bölünme arzularını “bu korkuya” bağ-
lamalarının çabası olarak yorumlanıyor. Her ne 

SETA		YORUM

Bosna-Hersek’te Sıkıntılı 
Günler
Sırp Cumhuriyeti ile Bosna siyasi aktörleri anlaşamadığı için 3 Ekim seçimlerinden 
beri Bosna’da hükümet kurulamıyor.

FATMA SEL TURHAN

bosna-hersek’te siyasi kriz

NİSAN 2011 - 3 Ekim 2010’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından 2011 yılı boyunca 
anlaşmazlıklar nedeniyle Bosna Hersek’te devlet düzeyinde hükümet kurulamadı. Dayton Ba-
rış Anlaşmasının tesis ettiği karmaşık sistemin artık işlevsellikten tamamen uzaklaştığının en iyi 
göstergesi olan bu durum, ülkede ivedilikle yapılması öngörülen reformların önünde bir engel 
olarak görülmekteydi. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık halk nezdinde ciddi sıkıntılara neden oldu. 
Avrupa fonları ile uluslararası finans kurumları tarafından yapılan yardımların kesilmesi ve ülke 
içerisindeki malî ve ekonomik krizin ciddi bir boyuta ulaşması Bosna Hersekli siyasi aktörlerin 
bu konuda ancak yıl sonunda bir karara varmalarını sağladı. Seçimlerden yaklaşık 15 ay sonra 
28 Aralık günü, barajı aşan altı partinin lideri merkezî hükümetin kurulması konusunda uzlaştı.
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kadar	 Josipovic	 yanlış	 anlaşıldığını	 söylese	 de,	
Avrupa basınında bugünlerde Bosna ve radi-
kalizm kelimelerinin eskisinden daha fazla yer 
bulması bir rastlantı olmasa gerek. İkinci des-
teğin	adresinin	Sırp	Cumhuriyeti	olması,	bölge	
üzerindeki endişeleri daha da artırıyor; zira bu 
destekle	asıl	hedeflenenin	Sırp	Cumhuriyeti’nin	
ayrılmasını meşrulaştırmak olduğu tahminler-
den	 uzak	 değil.	 Sırp	 Cumhuriyeti’nin	 yardım	
dağıttığı elli kuruluş arasında ayrılıkçı Hır-
vat özgürlük hareketinin de olması bu desteği 
açıkça ortaya koyuyor. Seçimlerden beri Hırvat 
tarafıyla sık sık bir araya gelen Alman yetkili-
lerin görünüşte bütün müdahalelerine rağmen 
Hırvatları bir türlü ikna edememeleri, Alman-
ların güç kaybetmesine mi, yoksa bölgede artan 
etkisine mi bağlanmalı? Herhalde ikincisi... Ge-
çen	haftalarda	 Sırp	Lider	Dodik	 ile	Hırvat	Li-
der	 Covic’in	 Brüksel’i	 ziyaretlerinin	 ardından,	
medyada son on yılın en ciddi politik krizinin 
aşılması noktasında sona gelindiği haberleri yer 
aldı. Öyle anlaşılıyor ki AB, krizi aşmak için “pa-
rayı” konuşturmaya karar verdi ve krize sebep 
olan taraflara, Bosna-Hersek’te devlet düzeyin-
de bir hükümet tesis edilinceye kadar ülkenin 
Avrupa fon-

ları ve uluslararası finans kurumlarından yar-
dım alamayacağını bildirdi. Entite bütçelerinin 
felaket durumda olduğu ülkede tek çıkar yolun 
dış yardımlar olduğu düşünülürse, bu yaptırı-
mın büyüklüğü de anlaşılır. Ancak kriz, geçen 
hafta	 Sırp	 Cumhuriyeti	 meclisinin	 ülkedeki	
Yüksek Temsilcilik tarafından vazedilen kanun-
ları referanduma götürme kararı almasıyla iyice 
içinden çıkılmaz bir hal aldı. Saraybosna’dan ve 
uluslararası camiadan büyük tepki alan bu karar 
yürürlükteki Dayton Anlaşması’nın ihlali olarak 
yorumlanıyor. Özellikle ABD ve AB’li yetkililer 
Sırp	 Cumhuriyeti	 liderlerine	 yaptırımda	 bu-
lunabilecekleri uyarısında bulunuyorlar. İsmi 
zikredilmese de böylesi bir yaptırım kararında 
hedefteki ilk kişinin Dodik olacağı açık. Dodik’e 
göre ise bunu başka referandumların, mesela 
Sırp	Cumhuriyeti’nin	statüsüne	yönelik	bir	refe-
randumun izleyip izlemeyeceği, Sırp tarafından 
çok uluslararası aktörlerin takınacağı tavra bağ-
lı. Sırp lider Bosna-Hersek söz konusu olduğun-
da her politik adımın riskleri olduğunu söyleye-
rek karşı tarafa gözdağı veriyor. Öte yandan son 
günlerde söylemini iyice sertleştiren Dodik’in 
bu	 gücü	 Moskova’dan	 aldığı	 telaffuz	 ediliyor.	
Geçenlerde	Belgrad’ı	ziyarete	gelen	Putin’le	gö-
rüşmelerde	bulunan	Dodik’in	NATO’nun	ülke-
deki	varlığına	direnmesi	karşılığında	Rusya’dan	
ayrılıkçı harekete destek sözü aldığı; bu Dayton 
karşıtı	 söylemin	 arkasında	 Rusya	merkezli	 bir	
siyasi yönlendirmenin olduğu konuşuluyor. 
Boşnak siyasi çevreler daha önce Amerika’nın 
terörizmle savaşına destek sözü veren ve Bos-

na-	 Hersek’in	 NATO	 üyeliğine	 karşı	 çık-
mayacağını belirten Dodik’in aslında ki-
min etkisi altında olduğunun artık ortaya 
çıktığı görüşündeler. Geçen yıl Türkiye’nin 
girişimiyle başlatılan, Türkiye, Sırbistan ve 
Bosna-Hersek’in	dahil	olduğu	Üçlü	Balkan	
Zirvesi’nin önemi, bütün bu tartışmaların 
ışığında daha net ortaya çıkıyor. İkincisi 
Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül’ün	 katı-
lımıyla bu hafta Sırbistan’da gerçekleşen 
zirveden “hiçbir ülkenin başka bir ülke-
nin iç işlerine karışmaması” konusunda 
bir prensip kararı çıkması; akabinde Sır-
bistan	 Lideri	 Tadiç’in	 “Bosna-Hersek’in	
dağılmasına yol açacak hiçbir referandu-
mu desteklemeyeceğiz” açıklamasında 
bulunması, proaktif stratejilerin bölge 
barışını tesis etmede ne kadar etkili ola-
bileceğini bir kez daha gösteriyor. 
Sabah, 30.04.2011

“ Sırp lider Bosna-Hersek söz ko-
nusu olduğunda her politik adımın 
riskleri olduğunu söyleyerek karşı tara-
fa gözdağı veriyor.
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A	wave	of	change	has	been	shaking	the	Arab	Middle	East	led	by	Tunisia	and	Egypt,	spreading	to	
Libya,	Bahrain,	Yemen	and	Syria.	We	are	witnessing	what	is	apparently	the	emergence	of	“people	
power”	in	the	Middle	East.	Whether	it	will	be	institutionalized	in	
the	form	of	democracy	is	yet	to	be	seen.	It	may	still	be	too	early	to	
come	to	the	conclusion	that	people	power	will	reign	in	the	Middle	
East, but the pressure is on. 
At this juncture, it is time to question the old Orientalist frame of 
mind,	which	prevails	in	some	Western	circles	that	people	of	Mid-
dle East are not ready for democracy. With this state of mind they 
have	exempted	the	Middle	East	from	the	global	drive	for	democra-
tization	and	supported	suppressive	regimes.	It	would	be	a	welcome	
change	that	instead	of	siding	with	dictators	in	the	Middle	East,	the	
West would take up the cause of the people. For decades a policy 
of	supporting	despotic	regimes	in	the	Middle	East	was	excused	to	
hinder	the	rise	of	radical	Islamic	governments	even	if	this	meant	
oppression, violence, and poverty. The last popular demonstra-
tions in Tunisia and Egypt that led to non-violent revolutions were 
initially met by Western hesitation, as the main question asked was 
“who	will	succeed	the	dictators?	The	Islamists?”	

INSIGHT	TURKEY

Debating “Turkish Model” in the 
Middle East 
Arab Uprisings: Towards Democracy? 
American and Turkish Views on the 
Kurds

EDITOR: IHSAN DAĞI

insight turkey volume 13 number 2

SPRING 2011 Marina Ottaway The Middle East is in Transition—to What? / Asef Bayat 
Arab Revolts: Islamists aren’t Coming! / Nader Hashemi The Arab Revolution of 2011: Reflec-
tions on Religion and Politics / Alper Y. Dede The Arab Uprisings: Debating the “Turkish Model” 
/ Kemal Kirişci Turkey’s “Demonstrative Effect” and the Transformation of the Middle East / 
Mohammed Ayoob The Middle East’s Turko-Persian Future / Mesut Özcan Turkish Policy to-
wards the Middle East, Iraq and Iraqi Kurds / Michael M.Gunter The Five Stages of American 
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This position is all the more ironic because 
these suppressive and corrupt governments of 
the	Middle	East	used	the	“threat	of	Islamism”	as	
a scapegoat to secure the support of the West, 
turning the threat into a “strategic asset” for 
their survival. 
As a result, democratization was viewed a risk 
the West was not willing to take. At best, a grad-
ual liberalization policy was advocated by out-
side observers and policy makers. 
However, the real story on the ground is that 
this is a grass roots movement of “people power. 
”	The	“Islamist”	debate	seems	outdated.	It	is	not	
radical	 Islamists	 but	 the	 population	 of	 these	
countries that will benefit from democratiza-
tion.	 It	 has	 been	 fundamentally	misconstrued	
to	equate	democratization	with	Islamization	in	
the	Middle	East.	What	people	want	 is	a	repre-
sentative	and	accountable	government.	It	 is	an	
Orientalist	 reductionism	 to	 assume	 that	Mus-
lims	 would	 blindly	 vote	 for	 an	 Islamist	 party,	
disregarding their program and performance. 
Nevertheless,	inclusion	of	Islamists	in	the	politi-
cal process is absolutely necessary to establish 
representative	governments	in	the	Middle	East.	
The people of Tunisia, Egypt, Yemen and others 
in	the	Middle	East	are	capable	of	electing	their	
representatives and holding them responsible 
for what they do and what they do not while 
in	 government.	 In	 the	 long	 run,	 the	West	will	
also benefit from governments that are elected 
by their own people and represent their needs. 
Representative	 governments	 founded	 on	 the	
solid bed rock of democracy would do much 
more to foster stability and contentment in the 
region. 
Discontent can no longer be contained. There 
is a moment when the cost of oppression out-
weighs the cost of tolerating democratic change. 
The	Middle	 East	 is	 at	 such	 a	 crossroads.	The	
international community needs to decide: will 
they stand for the sustainable stability of de-
mocracies or the fragile stability of dictators? 
For	 years	 the	 people	 of	 the	Middle	 East	 were	

squeezed between “two ways.” They were told to 
put up with repressive regimes, or the alterna-
tive	was	 a	 totalitarian	 Islamist	 state.	The	 latest	
uprisings in Tunisia and Egypt open the door 
to	 a	 “third	way”	 for	 the	Middle	East,	which	 is	
democracy. 
In	this	context	the	“Turkish	experience”	shows	
that	people	of	 the	Middle	East	do	not	have	 to	
choose between an authoritarian government 
and	an	Islamist	regime.	There	is	a	third	option,	
which is a representative and accountable gov-
ernment with free and fair elections. 
Thus a new debate has been launched on the rel-
evance	of	the	Turkish	experience	to	the	changes	
in	the	Middle	East.	The	“new	Turkey”	may	in-
deed	present	a	“third	way”	for	the	Middle	East	
with its advancing democracy and flourishing 
economy with a free market and an open soci-
ety.	The	ruling	AK	Party	with	its	“conservative”	
social and cultural outlook but “liberal” politi-
cal and economic program stands out as a novel 
model.	 It	 demonstrates	 that	 Islamic	 identity	
is not in contradiction to democracy and that 
there	 is	 no	 inevitable	 clash	 between	 Islamic	
identity and the West, globalization, and the 
market	economy.	The	story	of	 the	AK	Party	 is	
the	one	that	demonstrates	what	a	reformed	Is-
lamic party can achieve through democracy. 
It	adopted	a	language	of	human	rights	and	de-
mocracy, mobilized popular support as a form 
of democratic legitimacy, and built a liberal-
democratic coalition with modern/secular sec-
tors at home and abroad. All these have resulted 
in speedier democratization, higher economic 
growth, and freer civil society. Thus, Turkey and 
the	AK	Party	can	offer	a	new	way	of	 thinking	
about	 Islam,	 democracy,	 and	 the	West	 in	 the	
“new”	Middle	East.	
Insight Turkey, in its current issue, discusses 
with	renowned	experts	on	the	region	the	“Turk-
ish model” as well and historic movements of 
change	 in	 the	Arab	Middle	East,	 among	other	
topics	that	I	hope	you	will	find	of	interest	to	you	
all. 
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1 Mayıs 2011
•	TÜRK-İŞ,	 DİSK,	 KESK	 ve	 HAK-İŞ	 işçi	 ve	 memur	

konfederasyonlarının öncülüğünde Taksim 
Meydanı’nda	düzenlenen	1	Mayıs	Emek	ve	Dayanışma	
Günü kutlama programının sona ermesinin ardından 
alan	boşaltıldı.	Coşku	içinde	geçen	kutlamalar	sırasında	
önemli bir olay yaşanmadı.

•	Anayasa	 Mahkemesi,	 basılmış	 eserler	 yoluyla	 işlenen	
suçlarda ceza davalarının günlük süreli yayınlar 
yönünden iki ay içinde açılmasını zorunlu kılan “Basın 
Kanunu” hükmünü iptal etti.

•	Libya	Lideri	Muammer	Kaddafi’nin	konutu,	NATO’ya	
ateşkes çağrısı yaptıktan bir gün sonra bombalandı. 
NATO	yaptığı	 açıklamada,	 yapılan	hava	 saldırılarında	
hedefin askeri noktalar olduğunu, kişilerin hedef 
alınmadığını bildirdi.

2 Mayıs 2011
•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama,	 Beyaz	 Saray’da	 yaptığı	
açıklamada,	 El	Kaide	 lideri	Usame	Bin	 Ladin’in	ABD	
güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü 
belirterek, operasyonda hiçbir Amerikalının hayatını 
yitirmediğini ve sivil kayıpların meydana gelmemesine 
de dikkat edildiğini söyledi.

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 hükümete,	 bazı	
konularda	 kanun	 hükmünde	 kararname	 (KHK)	
çıkarma yetkisi veren kanunu onayladı.

3 Mayıs 2011
•	 Irak	Cumhurbaşkanı	Yardımcısı	 ve	 Irak	 İslam	Yüksek	
Konseyi	 (IİYK)	 liderlerinden	 Adil	 Abdülmehdi,	
Türkiye’yi	ziyaret	etti.	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül	ve	
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. 

•	Van	Cumhuriyet	 eski	 Savcısı	 Ferhat	 Sarıkaya,	Ankara	
Cumhuriyet	Savcılığına	atandı.

•	Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 (TÜİK),	 Nisan	 ayında	
tüketici	fiyatları	endeksinin	(TÜFE)	yüzde	0,87,	üretici	
fiyatları	 endeksinin	 (ÜFE)	 ise	 yüzde	 0,61	 arttığını	
açıkladı.

4 Mayıs 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 Kastamonu	

mitinginin ardından Ankara’ya dönen Başbakanlık ve 
AK	Parti	görevlilerinin	bulunduğu	konvoya	Ilgaz	Dağı	
eteklerinde saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 polis 
şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

•	Filistinliler	 arasındaki	 uzlaşma	 anlaşması,	 El	 Fetih	
ile Hamas’ın yanı sıra 11 siyasi grubun katılımıyla 
Mısır’ın	başkenti	Kahire’de	 imzalandı.	Dışişleri	Bakanı	
Ahmet Davutoğlu ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr 

Musa’nın	da	katıldığı	 imza	 töreninde	konuşan	Hamas	
Lideri	 Halid	 Meşal,	 “Amacımız	 Batı	 Şeria	 ve	 Gazze	
Şeridi’nde başkenti Kudüs olan tamamen egemen bir 
Filistin devletinin kurulmasıdır.” dedi.

5 Mayıs 2011
•	 İHD	 “demokratik	 çözüm	 çadırları	 ve	 sivil	 itaatsizlik	

eylemlerine yapılan müdahaleler raporu” açıklandı.
•	Libya	Temas	Grubu’nun	 ikinci	 toplantısında,	Dışişleri	

Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen ABD Dışişleri 
Bakanı	 Hillary	 Clinton	 Türkiye’nin	 Libya	 için	
hazırladığı yol haritasını desteklediklerini ve Türkiye ile 
yakın işbirliği yapmak istediklerini belirtti. 

6 Mayıs 2011
•	 İmralı’da	çarptırıldığı	ömür	boyu	hapis	cezasını	 çeken	
PKK’nın	 elebaşı	 Abdullah	 Öcalan,	 “15	 Haziran	 son	
tarihtir. 15 Haziran’dan sonra ya anlamlı bir müzakere 
dönemi başlar ya da büyük bir savaş başlar, kıyamet 
kopar” diye tehditte bulundu.

•	 İzmir	 Büyükşehir	 Belediyesindeki	 operasyon	
kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 17’si 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

7 Mayıs 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 “Her	 yavrumuza	

bir elektronik kitap vereceğiz. Bütün müfredat bunun 
içerisinde var. İcabında bununla gidip geleceksin, 
başka bir şeye gerek yok. Bunlardan ücret almayacağız, 
ücretsiz olarak biz bunları sizlere vereceğiz” dedi.

8 Mayıs 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 seçimden	 sonra	

nüfusu 750 binin üzerinde olan illerin büyükşehir 
olması için kanun tasarısı hazırladıklarını belirterek, şu 
anda 11 ilin bu hakkı kazandığını bildirdi.

•	Mısır’ın	 başkenti	Kahire’de	 dün	 yaşanan	 ve	 10	 kişinin	
hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olayların ardından 
protesto gösterilerine başlayan Hristiyan Kıptiler, Batılı 
ülkelerden güvenliklerinin sağlanmasını istedi.

9 Mayıs 2011
•	Türkiye’nin	ev	sahipliği	yaptığı	4.	BM	En	Az	Gelişmiş	
Ülkeler	(EAGÜ)	Konferansı,	İstanbul’da	başladı.

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 14	 üniversiteye	 yeni	
rektör atadı.

10 Mayıs 2011
•	 İsveç	Dışişleri	Bakanı	Carl	Bildt	ve	Avrupa	İlişkilerinden	

Sorumlu Bakan Birgitta Ohlsson’un Avrupa Günü 
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dolayısıyla “Demokratik Türkiye’nin Yeri AB’dir” 
başlıklı bir açıklama yayınladı.

•	BM	 Genel	 Sekreteri’nin	 insani	 işlerden	 sorumlu	
yardımcısı	Valerie	Amos	Güvenlik	Konseyinde	yaptığı	
açıklamada,	Muammer	Kaddafi	güçlerinin	muhaliflere	
saldırmasından	 bu	 yana	 Libya’dan	 yaklaşık	 750	 bin	
kişinin	kaçtığını	bildirdi.	Amos,	5	bin	kişinin	de	Mısır,	
Tunus	 ve	 Nijer	 sınırında	 beklediğini,	 ayrıca	 58	 bin	
kişinin de ülkenin doğu bölgelerinde çeşitli tesislere 
sığındıklarını söyledi.

11 Mayıs 2011
•	 İHOP	“Festus	Okey	davası	gözlem	raporu”	açıklandı.
•	Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	YGS	sınavındaki	şifre	

iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 
YGS sınavında kopya olmadığına karar veren savcılık, 
ÖSYM	 Başkanı	 Ali	 Demir	 hakkında	 ‘görevi	 kötüye	
kullanma’ iddiasıyla soruşturma istedi.

•	Türkiye’nin	ev	sahipliğinde	düzenlenen	Avrupa	Konseyi	
Bakanlar Komitesi 121. Toplantısı İstanbul’da başladı. 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu açılış konuşmasında, 
Avrupa’da aşırıcılık ve ayrımcılığın tırmanışta olduğu 
uyarısı yaptı.

12 Mayıs 2011
•	Başbakan	 Tayyip	 Erdoğan,	 Hamas’ı	 bir	 terör	 örgütü	

olarak görmediğini söyledi. İsrail ve Türkiye arasında 
süren diplomatik gerginliğe de değinen Erdoğan, “bizim 
tavrımız	 kesindir.	Üç	 şey	 istiyoruz:	Özür,	 tazminat	 ve	
Gazze’ye uygulanan ambargonun kaldırılması” dedi.

•	YÖK	 Başkanı	 Yusuf	 Ziya	 Özcan,	 YGS’de	 şifre	
iddialarının	 ardından	 ÖSYM	 Başkanı	 Ali	 Demir’e	
ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar herhangi bir 
öğrencinin hakkının yenildiğine dair en ufacık bir delil 
yok. Hiç kimse bugüne kadar, ‘öğrencilerin hakkının 
yenmesi noktasında’ Ali Bey’in bir kusuru olduğunu 
gösterememiştir. Bu sebepten dolayı istifa etmesine 
gerek yoktur. Ali Bey sadece bu krizi iyi yönetememiştir.” 
dedi.

•	 İstanbul	Beyazıt	Meydanı’nda	6	yıl	önce	8	Mart	Dünya	
Kadınlar Günü kapsamında yapılan izinsiz gösteriye 
müdahale eden 54 polisten 6’sı, “kasten yaralamak” ve 
“aşırı şiddet kullanmak” suçlarından 5 ay ile 1 yıl 9 ay 
arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

•	Suriye	Devlet	Başkanı	Beşar	Esad’a	bağlı	güçlerin	Halep	
ve Humus’u tanklarla vurması sonucu çıkan olaylarda, 
18 kişi öldü. Halep’te binlerce öğrenci sokaklara 
dökülüp, gösteri yaptı.

14 Mayıs 2011
•	Güvenlik	 güçlerince,	 Şırnak’ın	 Uludere	 ilçesinde	

yürütülen iki ayrı operasyonda, toplam 12 terörist 
etkisiz hale getirildi.

•	Pakistan	 parlamentosu,	 ülke	 topraklarında	 ABD’nin	
düzenlediği,	Usame	Bin	Ladin’in	öldürüldüğü	saldırıyı	
kınadı ve baskının soruşturulması için bağımsız bir 
komisyon kurulması çağrısında bulundu.

15 Mayıs 2011
•	 İHAD	“2010	Yılı	Türkiye	iltica	ve	sığınma	hakkı	izleme	

raporu” açıklandı.
•	 İnternet	 kullanıcıları,	 “İnternetime	 Dokunma”	 adını	

verdikleri eylemle Bilgi Teknolojileri Kurulunun 
“İnternetin	 Güvenli	 Kullanımına	 İlişkin	 Usul	 ve	
Esasları”nı belirleyen kararını Ankara’da ve İstanbul’da 
düzenledikleri eylemlerle protesto etti.

•	Mısır’ın	 başkenti	 Kahire’de	Hıristiyan	 azınlığa	 yönelik	
Selefi saldırılarını protesto eden Kıptilere “Baltacı” diye 
adlandırılan	Müslüman	grupların	düzenlediği	saldırıda,	
78 kişi yaralandı.

•	Filistinlilerin	 topraklarından	 sürgün	 edilişinin	 63.	
Anma Yıldönümü dolayısıyla yapılan eylemlerde en 
az 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de 
yaralandı.

16 Mayıs 2011
•	Cinsel	taciz	suçlamasıyla	gözaltına	alınan	IMF	Başkanı	

Dominique Strauss-Kahn, bir sonraki duruşmaya kadar 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

•	Şırnak’ın	 Silopi	 İlçesi	 Emniyet	Müdürü	 Selim	 Kan’ın,	
Şırnak	 Valiliği	 tarafından	 görevden	 alınmasının	
ardından İçişleri Bakanlığı terör saldırısı sonucu 2 polis 
memurunun şehit olmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

•	Türkiye	 İstatistik	 Kurumunun	 (TÜİK)	 Hanehalkı	
İşgücü Araştırması, “2011 Şubat Dönemi Sonuçlarına 
(Şubat	2010,	Ocak,	Şubat	Mart	2011)”	göre,	Türkiye’de	
2011 yılı şubat döneminde işsizlik oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 2,9 puan düşerek, yüzde 11,5 
oldu. İşsizlik oranı 2010 şubat döneminde yüzde 14,4 
seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 14,2 olurken, 
genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

•	 İslam	 Konferansı	 Teşkilatı	 (İKT)	 Genel	 Sekreteri	
Ekmeleddin	 İhsanoğlu,	 Nakba’nın	 yıldönümünde	
gerçekleştirilen gösterilerde İsrail’in yaptığı saldırıları 
kınadı.

17 Mayıs 2011
•	MHP’li	 bazı	 yöneticilere	 ait	 yeni	 görüntüler	 internet	
sitelerinde	yer	aldı.	MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli	
“kimin elinde ne kaset varsa kamuoyuna duyursunlar” 
dedi.	 Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 MHP	 Genel	
Başkanı Devlet Bahçeli’ye istifa etmemesi durumunda 
yeni kasetler yayımlayacağı tehdidinde bulunan 
“farklıülkücülük.com” sitesi hakkında soruşturma 
başlattı.
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•	Filistin	 Devlet	 Başkanı	 Mahmud	 Abbas’ın	 Amerikan	
New	York	Times	gazetesinde	yayımlanan	makalesinde,	
BM’ye	çağrıda	bulunarak	Filistin	devletinin	eylül	ayında	
alacağı bağımsızlık kararını tanımasını istedi. Abbas, 
bu	 şekilde	BM’nin	1947’de	aldığı	karar	doğrultusunda	
yürürlüğe girmesi gereken “iki devlet” planının da 
yerine gelmiş olacağını ifade etti.

18 Mayıs 2011
•	Türkiye,	 BM	 Güvenlik	 Konseyi	 (BMGK)	 2015-2016	

dönemi geçici üyeliğine tekrar aday olduğunu açıkladı.
•	Rusya	Devlet	Başkanı	Dimitriy	Medvedev,	Skolkovo’da	

düzenlediği basın toplantısında, füze kalkanı konusunda 
NATO	 ile	 Avrupa	 füze	 savunma	 projesinde	 işbirliği	
sağlanamaması durumunda, nükleer kapasitelerini 
artıracaklarını belirtti.

•	Yemen’de	 yaklaşık	 100	 gündür	 istifası	 istenen	 Devlet	
Başkanı Ali Abdullah Salih ve muhalefet, Körfez İşbirliği 
Konseyinin	 (KİK)	 hazırladığı	 iktidar	 değişimiyle	 ilgili	
anlaşmaya vardı.

19 Mayıs 2011
•	Manisa	 4.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi	 tarafından,	

hâkim veya savcıların kararıyla şüpheli veya sanığın 
telefonlarının dinlenebilmesine izin veren hükmün 
iptali	için	yapılan	başvuru,	Yüksek	Mahkeme	tarafından	
reddedildi.

•	Yunanistan	 Hükümet	 Sözcüsü	 Yorgo	 Petalotis,	
Yunanistan’ın borcunun konsolide edilmesi yönündeki 
senaryoların gerçeği yansıtmadığını, kamuda işten 
çıkarma olmayacağını söyledi.

20 Mayıs 2011
•	NATO	 savaş	 uçaklarının	 Libya	 Devlet	 Başkanı	
Muammer	Kaddafi’ye	bağlı	güçlere	ait	8	savaş	gemisini	
batırdığı bildirildi.

•	Suriye’nin	 Banyas	 kentinde	 düzenlenen	 protesto	
gösterisi sırasında güvenlik güçleri tarafından 
göstericilerin üzerine ateş açıldı. Olaylarda 34 kişi 
hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2011
•	 ‘Kaset	 skandalında’	 adı	 geçen	 MHP	 Genel	 Başkan	
Yardımcısı	Prof.	Dr.	Osman	Çakır,	MHP	Genel	Başkan	
yardımcısı	Mehmet	Ekici,	MHP	Genel	sekreteri	Cihan	
Paçacı,	 MHP	 Genel	 Başkan	 Yardımcısı	 Ümit	 Şafak,	
Mehmet	 Taytak	 ve	 MHP	 Genel	 Başkan	 Yardımcısı	
Deniz	Bölükbaşı	 görevinden	 istifa	 etti.	 10	Mayıs’ta	 da	
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent 
Didinmez,	 Milletvekili	 adayı	 İhsan	 Barutçu,	 Recai	

Yıldırım ve	Metin	 Çobanoğlu	 da	 Bahçeli’nin	 isteğiyle	
partiden, görevlerinden ve milletvekili adaylığından 
istifa	etmişlerdi.	MHP’de	kaset	skandalı	yüzünden	istifa	
edenlerin sayısı 10 oldu.

22 Mayıs 2011
•	Suriye	 güvenlik	 güçlerinin	 cumartesi	 günü	 yapılan	

cenaze törenlerinde ateş açmasıyla öldürülen sivillerle 
birlikte, bu ülkedeki ayaklanmaların başlamasından 
bugüne kadar öldürülenlerin sayısı, muhalif grupların 
verdiği rakamlara göre 900’ü aştı.

•	ABD	Başkanı	Barack	Obama,	İsrail	yanlısı	lobi	kuruluşu	
AIPAC’in	konferansında	Filistin’de	El	 Fetih	 ve	Hamas	
arasındaki anlaşmanın barış sürecine büyük bir engel 
oluşturduğunu belirterek, “Hiçbir ülkenin bir terör 
örgütüyle müzakere edemeyeceğini” ifade etti.

•	Kıbrıs	 Rum	 Meclisinin	 56	 üyesinin	 belirlenmesi	
amacıyla dün yapılan genel seçimi, sağcı Demokratik 
Seferberlik	 Partisi	 (DİSİ)	 yüzde	 34.27	 oy	 oranıyla	 1.	
tamamladı.

23 Mayıs 2011
•	Resmi	ziyarette	bulunmak	üzere	Türkiye’ye	gelen	Libya	
Ulusal	 Geçiş	 Konseyi	 Başkanı	 Mustafa	 Abdülcelil,	
Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül	 ve	 Başbakan	 Recep	
Tayyip Erdoğan ile ayrı ayrı görüştü.

•	AB	 Dışişleri	 Bakanları,	 Suriye’deki	 göstericilerin	
öldürülmesinden sorumlu tutulan Suriye Devlet 
Başkanı Beşar Esad’a yaptırım uygulama kararı aldı.

•	Basra	Körfezi’nde	kıyısı	bulunan	6	ülkenin	oluşturduğu	
Körfez	 İşbirliği	 Konseyi’nin	 (KİK),	 Suudi	Arabistan’ın	
başkenti	Riyad’da	yapılan	 toplantısında,	Yemen	Devlet	
Başkanı Ali Abdullah Salih’in imzalamaması üzerine 
iktidarın devri planı askıya alındı.

24 Mayıs 2011
•	Merkez	Bankası,	mayıs	ayında	imalat	sanayi	genelinde	

kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, kapasite 
kullanımı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 1.9 puan, 
bir önceki aya göre ise 0.3 puan artarak, yüzde 75.2 
seviyesinde gerçekleşti. En yüksek kapasite kullanım 
oranı, yüzde 86.8 ile kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatında görüldü.

25 Mayıs 2011
•	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 MHP’de	 10	

yöneticinin kaset görüntülerini yayımlayanlar hakkında 
yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi.

•	Akademik	Personel	ve	Lisansüstü	Eğitimi	Giriş	Sınavı	
(ALES)	 sonuçları açıklandı. Sınava başvuran 272 bin 
496 adaydan 23 bin 24 kişinin sınavı geçersiz sayıldı.

kronoloji
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•	Mısır	Yüksek	Askeri	Konseyi,	2007’den	bu	yana	kapalı	
olan	 Refah	 sınırını	 Filistinlilerin	 kullanımına	 resmi	
olarak açma kararı aldı.

•	Yemen’de	 geçen	 pazartesi	 günü	 başlayan	 rejim	 karşıtı	
aşiret mensuplarıyla güvenlik güçleri arasındaki 
çatışmalarda 48 kişi hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2011
•	 İstanbul	 Etiler’de	 Akmerkez	 ve	 Etiler	 Polis	 Meslek	

Yüksek Okulu yakınında bir patlama meydana geldi. 
Patlamada	2’si	ağır	7	kişi	yaralanırken	İstanbul	Emniyet	
Müdürü	 Hüseyin	 Çapkın,	 bombanın	 bir	 elektrikli	
bisikletin	üzerinde	patlatıldığını	açıkladı.	Saldırıyı	PKK	
üstlendi.

•	Sırbistan	Cumhurbaşkanı	Boris	Tadiç	başkent	Belgrad’da	
düzenlediği basın toplantısında, Bosna Savaşı sırasında 
Bosna Sırp ordusunun komutanı olan ve Srebrenitsa 
katliamında	binlerce	Müslüman’ın	öldürülmesinde	baş	
sorumlu	olarak	görülen	Ratko	Mladiç’in	yakalandığını	
açıkladı.

27 Mayıs 2011
•	YÖK’ün	 düzenlediği	 “Uluslararası	 Yükseköğretim	

Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar” konulu kongreyi 
protesto eden gruba panzerlerden su sıkarak ve göz 
yaşartıcı gazla müdahale eden polis, bazı kişileri 
gözaltına aldı.

•	G8	Zirvesi’nin	ikinci	ve	son	gününde	imzalanan	sonuç	
bildirgesinde,	“Kaddafi	ve	rejiminin	Libya	halkına	karşı	
ağır suçlar işlediği ve meşruiyetini yitirdiği açıktır. 
Kaddafi’nin	 özgür	 ve	 demokratik	 Libya’da	 yeri	 yok.	
Gitmesi gerek.” denildi.

28 Mayıs 2011
•	Uluslararası	Af	Örgütü	2010	Türkiye	raporu	açıklandı.
•	Suriye	 İnsan	 Hakları	 İzleme	 Örgütü’nün,	 ülkede	

iki aydan uzun süredir devam eden olaylarda hem 
devletin hem de protestocuların uyguladığı şiddetin 
durdurulması çağrısı yaptığı bildirildi.

•	Mısır,	 Gazze	 sınırındaki	 Refah	 sınır	 kapısını	 daimi	
olarak açtı.

29 Mayıs 2011
•	NATO	 savaş	 uçakları	 Afganistan’ın	 güneybatısındaki	

Helmand vilayetinde düzenledikleri hava saldırısında, 
14 kadın ve çocuğu öldürdü, 6 kişi de yaralandı.

30 Mayıs 2011
•	Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	“12	Eylül	darbesi”yle	

ilgili soruşturmada, dönemin Genelkurmay Başkanı 
Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin 

Şahinkaya’ya “şüpheli” sıfatıyla ifadelerinin alınması 
için davette bulundu.

•	 ‘Balyoz	 Planı’	 soruşturması	 kapsamında	 Beşiktaş’taki	
İstanbul Adliyesine gelerek ifade veren Harp 
Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, 
tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece 
tutuklandı. Balanlı, Orgeneral düzeyinde tutuklanan ilk 
muvazzaf.

•	Sırbistan	 hükümet	 sözcüsü	 ve	 Adalet	 Bakanlığı	
Sekreteri Slobodan Homen, başkent Belgrad’da yaptığı 
açıklamada, savaş suçlusu olarak yakalanan Bosnalı 
Sırpların	 eski	 komutanı	 Ratko	 Mladiç’in,	 bugünden	
itibaren	en	geç	4,	en	erken	2	gün	içerisinde	Lahey’deki	
savaş suçları mahkemesine sevk edileceğini açıkladı.

•	Yunanistan’da	kemer	sıkma	reformları,	çalışma	koşulları	
ve yaşam kalitesi gibi konularda hükümeti protesto 
eylemleri düzenlendi.

•	ÖSYM,	 adaya	 özel	 soru	 kitapçığı	 uygulamasından	
vazgeçildiğini	 ve	 2011-LYS’lerde	 dağıtılacak	 soru	
kitapçıkları üzerinde adaya ait kimlik bilgileri yer 
almayacağını duyurdu.

•	Yemen’in	başkenti	Sana’nın	güneyindeki	Taiz	kentinde,	
güvenlik güçlerinin, Yemen Devlet Başkanı Ali 
Abdullah Salih’in koltuğunu bırakması için “Özgürlük 
Meydanı”nda	 4	 aydır	 oturma	 eylemi	 düzenleyenlerin	
kampına saldırması sonucu, 20 kişinin öldürüldüğü 
bildirildi.

31 Mayıs 2011
•	Hopa’da	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	mitingine	

çıkan olaylar damgasını vurdu. İlçe savaş alanına 
dönerken olaylarda polisin sıktığı gazdan etkilenen 
emekli	öğretmen	Metin	Lokumcu	hayatını	kaybetti.	

•	Suriye	 Devlet	 Başkanı	 Beşşar	 Esad,	 genel	 af	 yasasını	
onayladı. Suriye devlet televizyonunun bildirdiğine 
göre, protesto gösterileriyle karşı karşıya bulunan Beşşar 
Essad,	“Müslüman	Kardeşler”	örgütü	dahil	birçok	örgüt	
elemanı	için	af	ilan	etti.	Genel	af	31	Mayıs	2011’e	kadar	
işlenen suçları kapsıyor.

•	Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TÜİK),	Nisan	ayı	geçici	dış	
ticaret	verilerini	açıkladı.	Nisan	ayında,	dış	ticaret	açığı,	
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,4 artarak 9 milyar 
52 milyon dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama 
oranı, yüzde 62,9’dan yüzde 56,8’e düştü.
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ÖZET Legal	ve	 illegal	Kürt	siyasi	oluşumlarıy-
la var olan bağı ve Kürt meselesiyle doğrudan 
ilişkisi	 dolayısıyla,	 BDP	 tartışmasının	 BDP’yi	
aşarak, hem Kürt meselesinin siyasal bağlamı-
nı hem de bu meseleyle ilişkili yasadışı ve yasal 
aktörleri de göz önüne alarak yapılması tarih-
sel bir zorunluluktur. Bu açıdan bakıldığında, 
BDP’nin	12	Haziran	seçimleri	gündemini	KCK	
Operasyonları, İmralı’da süren görüşmeler, si-
vil itaatsizlik eylemleri, demokratik açılım gibi 
çeşitli dinamikler belirlemektedir. Bu unsurlar 
BDP	için	birçok	avantaj	barındırırken	pek	çok	
dezavantaja da yol açmaktadır.
BDP,	 seçmenin,	 kendisinin	 dışında	 neden	AK	
Parti’yi	tercih	ettiğini	doğru	analiz	edememek-
te, Türkiye’nin siyasal haritasındaki değişimi 
anlamakta	 zorlanmakta,	PKK	 tabanının	dışına	
açılarak Türkiye partisi haline gelememekte ve 
örgütün stratejilerinden bağımsız, hatta özerk 
politikalar geliştirememektedir. 
Öte yandan, Türkiye siyasal hayatının son iki 
yılına	damga	vuran	gelişmeler,	BDP’nin	potan-
siyel tabanıyla buluşmak için geliştirdiği yeni 
stratejiler ve bağımsız aday gösterme konusun-

da edindiği tecrübeler, normal şartlarda otuza 
yakın	milletvekiliyle	TBMM’de	grup	kurmasını	
mümkün kılmış gözükmektedir. 12 Haziran’da 
oluşacak	olan	TBMM’nin	“yeni	bir	anayasa”	için	
bir tür “kurucu meclis” gibi çalışacak olması 
BDP’nin	kuracağı	grubun	ve	izleyeceği	strateji-
nin önemini daha da artırmaktadır.
Elinizdeki analiz bu çerçevede, 12 Haziran 2011 
genel	 seçimlerine	 hazırlanan	 BDP’nin	 ne	 tür	
seçim stratejileri izlemekte olduğu ve izleyebi-
leceği;	 bu	 seçimlerin	 BDP’nin	 geleceğine	 nasıl	
etkide bulunabileceği gibi soruları tartışmayı 
hedeflemektedir.	 Analiz,	 BDP’nin	 Kürt	 siyasi	
hareketi içindeki bilinen gidişatı tersine çevir-
me ihtimali olup olmadığını, bu bağlamda 12 
Haziran 2011 genel seçimlerinin nasıl bir önem 
taşıdığını ele almaktadır. 
SONUÇ	VE	ÖNERİLER 2007 seçimlerinde ba-
ğımsız aday gösterme konusunda belli bir tec-
rübe	edinmiş	olan	BDP’lilerin,	normal	şartlarda	
30’a	 yakın	 milletvekiliyle	 TBMM’de	 yeniden	
grup kurmaları şaşırtıcı olmayacaktır. Emek Öz-
gürlük ve Demokrasi Bloğu’nun aday listesi, 4 yıl 
öncesine kıyasla çok daha güçlü ve iddialı isim-

SETA		ANALİZ

12 Eylül’den 22 Haziran’a 
Siyasi Partiler: BDP
TBMM’nin “yeni ve sivil bir anayasa” için bir tür “kurucu meclis” gibi çalışması veya 
ayrı bir kurucu meclis oluşsa dahi yeni anayasanın yapımında kritik bir rol oynaması 
kuvvetle muhtemel olduğu için BDP Grubu’nun rolü ve önemi daha da artacaktır. 

RUŞEN ÇAKIR

seçimlere doğru siyasi partiler
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seçimlere doğru siyasi partiler

MAYIS 2011 - 12 Haziran 2011’de gerçekleşecek olan genel seçim, 2007-2011 döneminde 
Meclis’te temsil edilen partiler açısından farklı imtihanları temsil ediyordu. Sekiz yılı aşkın süredir 
Türkiye’yi yöneten ve sergilediği ekonomi ve demokratikleşme performansını seçmene teminat 
gösteren AK Parti için seçim süreci, halkın nabzını ölçmek ve kalıcılık sağlamak anlamına geli-
yordu. Lider değişimi sonrasında 12 Eylül Referandumu’ndan istediğini alamayan ana muhalefet 
partisi, değişim-statüko mücadelesinin kazananını belirleyecek bir sürece girdi. Siyasal geleceğini 
Kürt Sorunu’na endeksleyen iki partiden MHP, referandum sürecinde küstürdüğü ülkücü oylarını 
yeniden kazanarak Meclis vizesi almayı hedeflerken; geçmiş seçim kampanyalarının tecrübesini 
sandığa yansıtmak isteyen BDP, Kürt aydınları ve sosyalistlerle kurduğu ittifaklar sayesinde Anaya-
sa yapacak kurucu Meclis’te etkili olmak amacıyla hareket etti. Seçimden önce son düzlüğe giril-
diği bir ortamda ülkeyi dolaşarak seçmenlere kendilerini anlatan partiler, 12 Haziran’ı Türkiye’nin 
gündemine yerleştirdi.

A
A
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lerden	 oluşuyor.	 Listede	 seçilme	 şansı	 yüksek	
olan adaylara baktığımızda “teknokratlar”dan 
ziyade siyasal profilleri yüksek olan isimler dik-
kat	 çekiyor.	 Buradan	 hareketle	 Meclis’in	 yeni	
yasama döneminde Kürt sorununun çok daha 
fazla ön plana çıkacağı öngörülebilir.
12	 Haziran’da	 oluşacak	 olan	 TBMM’nin	 “yeni	
ve sivil bir anayasa” için bir tür “kurucu meclis” 
gibi çalışması veya ayrı bir kurucu meclis oluşsa 
dahi yeni anayasanın yapımında kritik bir rol 
oynaması	kuvvetle	muhtemel	olduğu	için	BDP	
Grubu’nun rolü ve önemi daha da artacaktır. 
Dolayısıyla YKSH’nin, 12 Haziran’dan sonra, 
tarihi boyunca uzağında durduğu bir fırsatı ya-
kalamak	üzere	olduğunu	söyleyebiliriz.	Ne	var	
ki	bu	fırsatın	varlığı,	BDP’nin	bunu	isabetli	bir	
şekilde değerlendireceği anlamına gelmiyor. 
Herşeyden	önce,	yukardıda	“BDP’nin	açmazla-
rı” başlığı altında saydığımız sorunlar, bu parti-
nin önüne tekrar tekrar çıkacaktır. 
Bunlara ek olarak, aday listelerinden siyasi açı-
dan son derece güçlü olacağı yolunda işaretler al-
dığımız	BDP’nin	muhtemel	TBMM	Grubu’nun	
tam anlamıyla bir koalisyon olması işleri iyice 
zorlaştırabilir. “Koalisyon” derken sadece Şe-
rafettin	Elçi,	Altan	Tan	gibi	PKK	geleneğinden	
olmayan Kürt aydınlarını veya Ertuğrul Kürkçü, 
Sırrı	Süreyya	Önder,	Levent	Tüzel	gibi	sosyalist	
solun	 temsilcilerini	 kastetmiyoruz.	 BDP’nin	
muhtemel	 TBMM	 Grubu’nda,	 Kürt	 sorununa	
bakışları arasındaki farklılıklar “güvercin-şahin” 
ikilemine indirgenemeyecek kadar büyük olan 
Kürt siyasetçiler de yer alacak. 2007 seçimle-
rinden	 sonra	 oluşan	 DTP	 Grubu’nda	 Ahmet	
Türk-Sırrı Sakık-Aysel Tuğluk gibi daha ılımlı 
ve realist isimlerin Emine Ayna ve benzerleri-
nin başını çektiği grup tarafından nasıl pasifize 
edildiklerine tanık olmuştuk. 12 Haziran’dan 

sonra bu türden çekişme ve gerilimlerin, yeni 
anayasa gibi son derece kritik bir konunun gün-
deme gelmesiyle çok daha derinleşip tırmanma-
sı	muhtemeldir.	Bu	bağlamda	gelecekteki	BDP	
Grubu’nda	 Leyla	 Zana	 ile	 Hatip	 Dicle’nin	 et-
raflarında, tabii eğer milletvekili seçilirlerse, iki 
ayrı ve yer yer zıt odağın oluşabileceğini, erken 
bir öngörü olarak kayda geçirebiliriz. Özellikle 
Leyla	Zana’nın	20	yıl	sonra	yeniden	TBMM’ye	
dönme ihtimali hem Türkiye demokrasisi, hem 
de Kürt siyasi hareketinin gelişimi açısından 
başlı başına bir sınav olacaktır.
BDP’nin	12	Haziran	sonrasının	 fırsatlarını	de-
ğerlendirebilmede belirleyici öğe, her zaman 
olduğu	gibi	 İmralı	 (Öcalan)	ve	Kandil’e	 (PKK)	
karşı takınılacak tavır olacaktır. Kuşkusuz, kim-
ler	milletvekili	seçilirse	seçilsin,	parti	ve	TBMM	
grup yönetimi nasıl şekillenirse şekillensin, 
BDP’lilerin	 yeni	 dönemde	 Öcalan	 ve	 PKK’ya	
meydan okumaları diye bir şey kesinlikle söz 
konusu olamayacaktır. Fakat Öcalan’ın devletin 
kimi temsilcileriyle görüşmelerinde somut bir-
takım ilerlemeler kaydedilirse, yani Kürt soru-
nunun barışçıl yollarla kalıcı çözümü için bazı 
kapılar aralanabilirse, böylesi bir süreçte doğal 
olarak	PKK’nın	etkisi	azalıp	BDP’ninki	artacak-
tır.	Dolayısıyla	BDP’liler	eğer	ürkek	davranmaz-
larsa, hükümetin 12 Haziran’dan sonra kaldığı 
yerden yeniden gündeme sokmasını bekledi-
ğimiz “demokratik açılım”ın ayrılmaz ve yapıcı 
bir	 parçası	 olabilirler.	 BDP	 listeleri,	 YKSH’de	
“dağ”ın küçülmek, “düz ova”nınsa büyümek is-
tediğinin işaretlerini vermektedir. 
BDP’nin	ve	buradan	hareketle	Kürt	siyasi	hare-
ketinin geleceği sadece kendilerine bağlı değil-
dir.	Öncelikle	12	Haziran’da	nasıl	bir	TBMM’nin	
oluşacağını görmek gerekecek. Bu noktada bir 
dizi soruyu sıralayabiliriz. Örneğin:
•	 MHP	yüzde	10	barajını	aşabilecek	mi?	Aşar-

sa	 yeni	MHP	Grubu’nun	 Kürt	 sorununa	 ve	
karşılarına	çıkacak	yeni	BDP	milletvekilleri-
ne	yaklaşımları	nasıl	olacak?	MHP’nin	barajı	
aşamaması	durumunda,	BDP’nin	olduğu	bir	
Meclis’te	Türk	milliyetçilerinin	bulunmaması	
yeni Anayasa sürecini ve açılımı nasıl etkile-
yecek?

•	 AK	Parti	Güneydoğu’da	nasıl	bir	performans	
gösterecek?	 AK	 Parti’den	 seçilecek	 millet-
vekilleri Kürt sorunu konusunda nasıl bir 
inisiyatif	geliştirecekler?	AK	Parti	 eğer	yeni-
den tek başına iktidara gelirse “demokratik 
açılım”ı eskisinden daha büyük bir şevkle 12 
Haziran’dan sonra, kaldığı yerden devam etti-
recek	mi?	Yoksa	tüm	enerjisini	PKK’nın	silah-
sızlandırılmasına mı verecek?
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•	 CHP,	yeni	anayasa	tartışmalarında,	Kürt	kim-
liğinin ve Kürtlerin bazı taleplerinin tanın-
ması noktasında nasıl bir tutum takınacak? 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimideki yeni 
CHP’nin	Güneydoğu	 performansı	 nasıl	 ola-

cak	ve	burada	oluşabilecek	bir	ivme	CHP’nin	
yaklaşımını nasıl belirleyecek?

Tabii esas soru hep aynı: Abdullah Öcalan, 12 
Haziran’dan	sonra	BDP’nin	kendi	ayakları	üzerin-
de durmasını isteyecek mi, buna izin verecek mi?

12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasal Partiler: BDP 4 MAYIS 20

11

SETA’nın düzenlediği “12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler: BDP” başlıklı panelin oturum 
başkanlığını SETA Hukuk ve İnsan Hakları Koordinatörü Yılmaz Ensaroğlu yaptı. Panele konuşmacı 
olarak Vatan Gazetesi yazarı Ruşen Çakır, eski HEP başkanı Feridun Yazar ve Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve SETA uzmanı Hüseyin Yayman katıldılar.
Panelde Ruşen Çakır, 12 Haziran seçimlerinin Kürt 
meselesinin çözümü noktasında gerçekten tarihi 
bir fırsat ve zemin olabileceğine inandığını ifade 
etti. Kürt meselesine ilişkin sıkça dile getirilen 
“dönüm noktası” benzeri tabirleri kendisinin 
pek kullanmadığını, ama ilk kez bu nitelemeyi bu 
kadar sahici bir şekilde kullanabildiğini anlatan 
Çakır, seçimlerden sonra ortaya çıkacak tabloyu 
hükümetin iyi değerlendirmesi durumunda 
Kürt meselesinin gerçekten bir çıkış yolu 
bulabileceğine işaret etti. Bu süreçte kilit meselenin devletin Öcalan ile görüşme sürecinden çıkacak 
sonuçlar olduğunu anlatan Ruşen Çakır, Öcalan’ın mevcut konjonktürde en iyi “müzakere edilebilir 
aktör” olduğuna da dikkat çekti. Çakır’a göre AK Parti seçimlerden sonra demokratik açılıma mutlaka 
devam etmeli. Başbakan’ın da bu yönde bir anlayışa sahip olduğuna inandığını söyleyen Ruşen 
Çakır, aksi yöndeki bir tercihin Kürt meselesini daha da içinden çıkılmaz bir hale getireceğine vurgu 
yaptı. BDP’nin aday listesini çok başarılı bulduğunu söyleyen Ruşen Çakır’a göre bu durum, seçimler 
sonrasında daha sağlıklı “müzakere edilebilir bir BDP” için de ümit vaat etmektedir.  
Eski HEP başkanı ve uzun yıllar Kürt siyasetinde ön sıralarda yer almış Feridun Yazar ise HEP’in Kürtler 
için siyaset üretmesi amacıyla kurulmuş bir Kürt partisi olmadığını anlatarak konuşmasına başladı. 
Dönemin SHP’sinde birtakım gerekçelerle kesin ihraç kararıyla ihraç edilen 7 milletvekiliyle birlikte 
partiden ayrıldıklarını anlatan Yazar, tamamen o günkü durumdan dolayı yeni bir parti kurmak 
durumunda olduklarını savundu. Dolayısıyla Kürt siyaseti yürütmek ya da kendilerine ait topraklar 
elde etmek hayaliyle HEP’i kurmadıklarını anlatan Feridun Yazar, o günkü içinde bulundukları partinin 
kendilerini bu noktaya ittiğine işaret etti. Yazar’a göre Kürt meselesi şu anda hala bir “Kürdistan” 
sorununa dönüşmüş değil; yeni bir Anayasa ve vatandaşlık hakları temelinde doğru politikalarla 
da Kürt meselesi gerçekten çözülebilir. Bu bakımdan hala şans ve ümit vardır ve Kürt meselesinin 
çözümü noktasında 12 Haziran seçimleri de önemli bir ümit kaynağıdır. BDP’nin aday listesini 
başarılı bulduğunu ifade eden Yazar, 12 Haziran seçimlerinde bu partinin 25-30 civarında milletvekili 
çıkaracağına inandığını söyledi. Demokratik açılımı desteklediğini ama yetersiz bulduğunu ifade eden 
Yazar, istemesi halinde devletin de hükümetin de daha büyük adımlar atabileceğini söyledi. Öcalan 
ile görüşmesinin devletin bu meseleye olan bakış açısını değiştirmesinin bir işareti olarak gördüğünü 
söyleyen Yazar, Öcalan’ın müzakere edilebilir ve rasyonel bir aktör olduğuna işaret etti.  
Hüseyin Yayman ise Türkiye’deki Kürt siyasi hareketinin temelleri üzerinde durdu. Zamanında 
HEP’in doğal zorunluluklar sonucunda kurulduğunu ifade eden Yayman, Kürtlerin bu partiyi “devlet 
güdümünde”, Türklerin ise bir “Kürt partisi” şeklinde gördüklerini anlattı. Yayman’a göre Kürt siyasi 
hareketi zaman içinde yerleşik hale geldi ve bugünkü özgül ağırlığını kazandı. Yayman, Kürt partilerinin 
ve bugün için BDP’nin siyasi özgül ağırlığının, her zaman aldığı oy ve sahip olduğu milletvekili sayısından 
daha fazlasına tekabül ettiğini söyledi. Hüseyin Yayman, BDP’nin bugün kimlik siyasetini yapan ve 
Kürt gençlerin yoğun olarak destekledikleri bir parti konumuna geldiğine işaret etti. Yayman’a göre 
bu seçimlere BDP, Kürt meselesinin farklı kesimlerini olabildiğince kucaklayan bir geniş tabanlı liste 
ile giriyor. 12 Haziran seçimlerinin Kürt meselesinin çözümü noktasında çok önemli bir dönemeç 
olabileceğine işaret eden Hüseyin Yayman, devletin bu konuda kararlı olduğuna inandığını ifade etti.
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ÖZET Milliyetçi	 Hareket	 Partisi	 (MHP)	 42	
yıldır Türk siyasetinde faaliyet göstermesine 
karşın, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan 
köklü bir ideolojik altyapıya sahiptir. Bu yarım 
asra	yaklaşan	serüven	boyunca,	MHP,	Türkiye	
siyasetinde yaşanan kırılmalardan etkilenerek 
hem söylem hem de taban itibariyle köklü 
değişimler geçirmiştir. 1980’den önce, soğuk 
savaşın anlamlandırdığı siyasal atmosferde, 
varlığını komünizm karşıtlığına hasrederek 
silahlı mücadeleyi içeren bir politika benim-
seyen	MHP,	 12	Eylül	 askeri	 darbesinden	 son-
ra, varlığını terör ve etnik ayrışmaya karşıtlık 
üzerine bina ederek, ülkücü gençleri sokaklar-
dan uzak tutmuştur. 
2002	seçimlerinde	Meclis-dışında	kalan	MHP,	
2007	 seçimlerinde	 yeniden	 Meclise	 girmeyi	
başarmıştır. Seçim atmosferinde ve seçimlerden 
sonraki ilk bir-iki yıllık dönemde, çözümün 
parçası olma iddiasıyla kronik birçok meselede 
anahtar	 rolü	 oynayan	 MHP,	 AK	 Parti’nin	
başlattığı demokratik açılım politikasıyla bu 
tavrını sona erdirmiş ve negatif bir siyaset izle-
meye başlamıştır. 

MHP,	 milliyetçi	 gençleri	 sokaklardan uzak 
tutma konusunda yapıcı bir siyaset üretse de, 
Kürt meselesinde tepkisel ve negatif bir siya-
set dili benimsemiştir. İç Anadolu’daki taban 
kaybını Batı Anadolu’daki ulusalcı tabanla telafi 
etmek üzere benimsediği bu tepkisel-milliyetçi 
politikanın	 bir	 sonucu	 olarak	 MHP,	 12	 Eylül	
2010’daki anayasa değişikliği referandumunda 
takındığı “hayır” tutumuyla ciddi bir kimlik 
krizine girmiş ve tabanının önemli bir kesimini 
küstürmüştür. 
Bu	kriz,	MHP’yi	baraj	 sorunuyla	karşı	karşıya	
bırakmıştır. 12 Haziran 2011 seçimleri, 
MHP’nin	 süregelen	 kimlik	 krizini	 aşması	
için ciddi fırsatlar sunmaktadır. Ancak, mil-
letvekili aday tercihi ve seçim kampanyasının 
ilk örnekleri, bu fırsatı yeterince verimli 
değerlendirmediğini göstermektedir. 
Bu	analiz,	MHP’nin	Türkiye	siyasetindeki	yeri-
ni, söylem ve politika açmazlarını ve seçimlerin 
MHP	açısından	içerdiği	imkân	ve	riskleri	tarih-
sel bir perspektifle değerlendirmektedir. 
GİRİŞ	 Milliyetçi	 Hareket	 Partisi	 (MHP),	 tar-
ihi kökleri ve siyasal-toplumsal etkinliğiyle, 

SETA	ANSLİZ

12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasal Partiler: MHP
MHP Türk siyasetinin önemli partilerinden birisidir. Türkiye’nin siyasi şartlarında 
pozitif milliyetçiliği benimsemiş, barışçı, demokrat bir MHP’ye her zaman ihtiyaç 
vardır. MHP’nin varlığıyla Türkiye sosyolojisini düzenleyici ve dengeleyici bir rol 
oynadığını söylemek mümkündür. 

HÜSEYIN KOCABIYIK
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Türkiye’nin en güçlü siyasi hareketlerinden biri-
dir. Bir siyasi parti olarak resmi kuruluşu 9 Şubat 
1969	tarihinde	olsa	da,	MHP’nin	geçmişini	ve	
beslendiği kaynakları 20. yüzyılın başındaki 
canlı fikir hareketleriyle ilişkilendirmek müm-
kündür.	 Mustafa	 Celalettin	 Paşa’dan	 Fuat	
Köprülü’ye,	 Ömer	 Seyfettin’den	 Nihal	 Atsız’a,	
Sadri	 Maksudi	 Arsal’dan	 Zeki	 Velidi	 Togan’a	
ve tabii Erol Güngör’e kadar modern milliy-
etçilik düşüncesinin zihni altyapısını oluşturan 
önemli	 isimler,	 MHP’nin	 üzerinde	 siyaset	
yaptığı siyasal, kültürel ve toplumsal alanın 
oluşmasına önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
Bu kuvvetli alt yapıdır ki, milliyetçiliğin si-
yasi alana taşınması ve partileşmesi ile birlikte, 
söz konusu fikri zemin üzerinde soğuk savaş 
dünyasının en muhkem anti-komünist milliy-
etçi örgütlenmelerden birisinin ortaya çıkması 
mümkün hale gelmiştir.
Soğuk savaş döneminin Türkiye izdüşümü, 
ideolojik mücadelenin sokakları teslim aldığı 
bir vasatın ortaya çıkması olmuştur. Bu ortam 
MHP	 ve	 ülkücü	 hareketin	 şiddet	 sarmalının	
bir parçası haline gelmesiyle kanlı bir sürece 
dönüşmüştür. 1980 öncesi şiddetin bir parçası 
haline	gelme,	bir	yandan	MHPye	yönelik	halk	
desteğini	artırırken	diğer	yandan	MHP’nin	ge-
nel kamuoyu gözündeki meşru imajında ciddi 
hasarlara yol açmıştır. 12 Eylül 1980 darbesi 
sonrasında	 cuntanın	MHP	 ve	Ülkücülerin	 de	
üzerine gitmesinde bu imajın etkisi büyüktür.
12	Eylül	darbesinden	sonra	sol	ile	birlikte	MHP	
ve ülkücüler de çok derin etkiler bırakan acılar 
yaşamışlardır. 12 Eylül sonrasında demokra-
tik	düzenin	yeniden	başlamasıyla	MHP	ve	ül-
kücüler kutsal bir değer atfettikleri devlete daha 
mesafeli yaklaşmışlar ve daha toplum merkezli 
bir milliyetçiliği benimsemişlerdir. Bu tercih 
MHP’yi	1987	seçimlerinde	alınan	yüzde	2,9’luk	
oydan, 1999 seçimlerinde kesin bir seçim zaf-
erini ifade eden yüzde 18’lik bir oya taşımıştır. 
Bu	 sıçrama	 MHP’yi	 iktidar	 ortağı	 yapmıştır.	
Mayıs	 1999-Kasım	 2002	 tarihleri	 arasındaki	
üç buçuk yıllık iktidar ortaklığı deneyiminin 
pek	de	başarılı	geçmediği,	başta	MHP’liler	ol-
mak üzere herkesçe kabul edilen bir gerçektir. 
Nitekim	iktidar	ortaklığı	ardından	gelen	erken	
seçim	 MHP’yi	 10	 puanlık	 bir	 düşüşle	 baraj	
altına itmiştir. 
Ancak	 bu	 süreç	 içerisinde	MHP’nin	Alpaslan	
Türkeş’ten sonraki lideri Devlet Bahçeli, özel-

likle ülkücülerin siyaset ve toplumsal hayat 
içerisindeki rollerini belirlemek bakımından, 
çok önemli kararlar almış ve uygulamıştır. 
Bunların	 başında,	 Ülkücü	 gençlerin	 sokak	
hareketlerinden uzak durmasının sağlanması 
yer almaktadır. Etnik çatışma potansiyeli 
taşıyan bir ülkede bu kararı almak son derece 
önemlidir. 
Bugün	 yurt	 sathında	 MHP	 kontrolünde	 tam	
2500 tane ülkü ocağının olduğunu ve bu yer-
lerde heyecanlı gençlerin kümelendiğini 
düşünürsek, Devlet Bahçeli’nin “Silah kulla-
nan	değil	bilgisayar	kullanan	Ülkücü	istiyoruz”	
çağrısının büyük bir sorumluluk örneği olduğu 
anlaşılır. Türkiye onca kışkırtma karşısında bir 
kardeş kavgası yaşamamışsa, etnik bir çatışma 
batağına saplanmamışsa, bunda Devlet Bahçeli 
ve	 MHP	 yöneticilerinin	 de	 ciddi	 paylarının	
bulunduğunun altını tekrar özenle çizmekte 
yarar vardır.
Ancak, 1999 seçimlerinden 3 Kasım 2002 
seçimlerine, 2004 mahalli seçimlerinden 2007 
genel seçimlerine kadar geçen süreçte, inişli 
çıkışlı	 bir	 seyir	 takip	 eden	 MHP	 oyları,	 12	
Haziran 2011 seçimlerine giderken tartışmaya 
açık bir takım tahminlerin konusu olabilme-
ktedir. Son dönemlerde yapılan kamuoyu 
araştırmalarının	 birçoğu	 MHP’yi	 %	 10’luk	
baraj çizgisinde göstermektedir. Hiç şüphe yok 
ki,	MHP	çok	dinamik	bir	teşkilat	yapısına	sahip	
ve konjonktürel gelişmelerden doğrudan etkile-
nen	 bir	 partidir.	 Bu	 nedenle,	MHP’nin	 barajı	
geçip geçmeyeceğine dair tahminlerde bulu-
nurken temkinli olmak daha doğru olacaktır. 
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MHP’nin	 “milliyetçilik, demokrasi, devlet, 
AB” gibi konularda özgün tanımlamalar ve 
davranışlar geliştirememiş olması, bu par-
tinin sistem içerisindeki “pozitif rol”ünü gi-
derek	 zayıflatmaktadır.	 MHP’de	 bugün	 fi-
kri manada bir savrukluk hali mevcuttur ki, 
bunun giderilmesi için belki yüzyıl geriye 
giderek köklü bir değerlendirme yapmak 
gerekecektir. Örneğin, Türk milliyetçiliğini et-
kileyen insanların birçoğunun Asya kaynaklı 
dış	 Türkler	 olmasının	 MHP’nin	 istikrarlı	 bir	
fikir çizgisi ortaya koyamamasında rolü ne-
dir? gibi bir soru, çok ilginç cevaplara kapı 
aralamaktadır.
Aynı şekilde, bir siyasal hareket olarak 
milliyetçiliğin bir ihtilalci asker tarafından 
başlatılmasının	MHP’nin	 devlet	 kaynaklı	mil-
liyetçilik ile toplum kaynaklı milliyetçilik 
arasında gidip gelmesindeki rolü nedir? sorusu 
da aynı şekilde üzerinde durulması gereken bir 
konudur.	MHP,	bu	ve	benzeri	soruları	cesaretle	
cevaplama ve tartışma çabası içine girdiğinde 
kronik sorunlarını çözme konusunda epey me-
safe kat edecektir.

SONUÇ	 VE	 ÖNERİLER	 MHP,	 sözcülüğünü	
üstlendiği siyasi fikriyatla, Türk siyasetin-
de varlığını şu veya bu biçimde sürdürecek 
olan bir partidir. Yaşanan sosyal değişim 
süreçlerinin eseri olan bu siyasi hareket, kend-
isini büyütecek, toplumun geniş kesimlerini 
kucaklamasını sağlayacak ve hatta iktidara 
taşıyacak yeni değişim süreçlerine şaşırtıcı 
bir biçimde kayıtsız kalmıştır. Kürt meselesi, 
AB meselesi gibi konularda çözümden yana 
bir tutum benimseme ve çözüme katkı yapma 
gücünü devreye sokma yerine, reaksiyoner tu-
tumlar	benimsemesi	MHP’yi	giderek bir bölge 
partisi hüviyetine büründürmüştür. 

MHP	bugün,	klasik	milliyetçi	muhafazakâr	oy	
tabanını	önemli	ölçüde	AK	Parti’ye	kaptırmış,	
çareyi	Marmara,	Ege	ve	Akdeniz	gibi	bölgelerde	
normalde	 CHP	 seçmeni	 olan	 kesimlerden	 oy	
devşirmekte bulmuş bir parti görünümündedir. 
Bu stratejiyle devşirdiği oyları da Kılıçdaroğlu 
rüzgârıyla neredeyse bir günde kaybetmiştir.
Diğer taraftan 12 Eylül referandumunda 
“hayır” cephesinde yer almasının getirdiği 
sarsıntı, bugün genel seçime giderken hâlâ de-
vam etmektedir. Kendi tabanındaki çözülme 
bir	yana	bugün	MHP	ciddi	bir	baraj	sorunuyla	
karşı karşıyadır. 

Bu gelişmeler bütün sonuçlarıyla ortadayken 
MHP	yönetimi	kararında	ısrar	etmektedir.	Er-
genekon sanığı Engin Alan’ı aday göstermesini, 
kullandığı muhalefet dilini, sürdürdüğü reak-
siyoner gerilim siyasetini bu hatalı siyasetin 
göstergeleri olarak hatırlamak mümkündür.
MHP	 kendi	 tarihine,	 yapısına	 ve	 Türkiye’nin	
özgün şartlarına uygun uzun vadeli stratejiler 
geliştirmek yerine, kısa vadeli kestirme sonuç-
lar elde etmeyi amaçlayan taktik hamlelerle 
meşgul olmuştur. Ancak taktik hamlelerin mi-
syon sahibi siyasi hareketleri kalıcı başarıların 
sahibi yapamayacağı da bilinen bir gerçektir.
MHP	 seçim	 sonunda,	 baraj	 altında	 kalsa	 da	
kalmasa da, başta ideolojik yapılanmasını ve 
tercihlerini yeniden gözden geçirmeli, esaslı 
değerlendirmeler yapmalıdır. 
Seçim coğrafyasını ülke geneline yayamayan 
bir	MHP’nin	 Türkiye	 partisi	 olması	mümkün	
değildir. Bunun için geniş, kucaklayıcı, dar mil-
liyetçilikten kapsayıcı milliyetçiliğe yönelmiş 
bir parti olması zaruridir.
12	 Haziran	 seçimleri	 MHP	 için	 zor	 geçecek	
bir	 seçim	 olacaktır	 ve	 bu	 seçimler	 MHP’nin	
geleceğini önemli ölçüde şekillendirecektir.

“ MHP’nin “milliyetçilik, demok-
rasi, devlet, AB” gibi konularda özgün 
tanımlamalar ve davranışlar geliştire-
memiş olması, bu partinin sistem içe-
risindeki “pozitif rol”ünü giderek zayıf-
latmaktadır. 
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12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasal Partiler: MHP 11 MAYIS 20

11

SETA’nın düzenlediği “12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler: MHP” başlıklı panelin oturum 
başkanlığını SETA Hukuk ve İnsan Hakları Koordinatörü Yılmaz Ensaroğlu yaptı. Panele konuşmacı 
olarak Yeni Asır gazetesi yazarı Hüseyin Kocabıyık, eski MHP milletvekili ve gazeteci Nazif Okumuş ve 
Radikal gazetesi yazarı Avni Özgürel katıldılar.
SETA için “12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi 
Partiler: MHP” başlıklı bir analiz hazırlamış olan 
Hüseyin Kocabıyık, öncelikle milliyetçi hareketin 
fikri temellerinden bahsetti ve Erol Güngör’den 
sonra bu hareketin entelektüel yetiştiremediğini, 
fikri açıdan çorak kaldığını ifade etti. Kocabıyık, 
Türkeş önderliğinde toplum-merkezli milliyetçilik 
yapması sonucunda oylarını %3’ten %18’e 
kadar çıkaran MHP’nin 12 Eylül referandumuyla 
birlikte bu yaklaşımı terk ederek devlet-merkezli milliyetçilik anlayışına yaklaştığını savundu. 22 
Temmuz seçimleri sürecinde MHP’nin iyi sınavlar verdiğini savunan Kocabıyık, hem Cumhurbaşkanı 
seçimi hem de başörtüsüyle ilgili kanunun Meclis’ten geçmesi süreçlerinde MHP’nin olumlu işler 
yaptığını ve halkın sempatisini kazandığını ifade etti. 2003-4 yıllarında planlanan darbe girişimlerine 
MHP’nin hiçbir şekilde bulaşmamış olmasının da ayrıca anlamlı olduğunu belirten Kocabıyık, MHP’nin 
Ergenekoncu yapılanmaya geçit vermediğini anlattı. 12 Haziran seçimlerine hazırlanan yeni MHP’nin 
Kürt meselesini iki farklı şekilde yorumladığını anlatan Kocabıyık, kullanılmaya ve sokağa inmeye hazır 
binlerce genci kontrol altında tutarak süreci olumlu götüren MHP’nin aynı zamanda kontrollü bir 
gerginlik stratejisiyle Kürt meselesini kendisine bir çıpa haline getirdiğini ifade etti. Baykal döneminde 
MHP’nin oylarının arttığına dikkat çeken Kocabıyık, Kılıçdaroğlu döneminde ise MHP’nin oylarının 
düşüşe geçtiğini ve burada Baykal-Kılıçdaroğlu değişikliğinin doğrudan etkili olduğunu anlattı. MHP’nin 
bu seçimlerde Meclis’e girmesi gerektiğine inandığını söyleyen Kocabıyık, hem MHP’nin Anayasa ile 
ilgili taahhütlerini beğendiğini, hem de Meclis dışında kalmış bir MHP’nin gençlerini zaptetmesinin 
zor olacağını ifade etti.
Nazif Okumuş ise Alpaslan Türkeş’i MHP’yi kurması ve verdiği mücadeleler üzerinden anlattı. 
Milliyetçi hareketin fikri temellerinden ve 1950’lerdeki partileşme sürecinden bahseden Okumuş, 
Türkeş’in asker kökenli olmasına rağmen her zaman sivil bir zihniyete sahip olduğunu ve her 
platformda demokrasi mücadelesi verdiğini anlattı. Türkeş’in Türk siyasi hareketindeki en samimi 
liderlerden biri olduğunu ve bu özelliği sebebiyle çok sevildiğini ifade eden Okumuş’a göre MHP’nin 
en büyük talihsizliklerinden biri, bu partiyi MHP karşıtlarının anlatmış olmasıdır. Devlet Bahçeli’nin 
çok önemli bir lider olduğunu savunan Okumuş’a göre Bahçeli’nin en önemli eksiği, az konuşan bir 
insan olmasıdır. MHP’nin 2002 seçimlerinden sonraki tüm siyasi kriz anlarında olumlu işler yaptığını 
anlatan Okumuş’a göre MHP taktiğe dayalı bir siyaset yapmayacağı için 12 Eylül’deki adımını farklı 
değerlendirmek gerekmektedir.
Avni Özgürel ise milliyetçi hareketin bir düşünce hareketi olarak doğduğunu ancak bugünkü MHP’nin 
bu milliyetçi düşünceden çok uzak olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. Dokuz Işık doktrininin 
bu anlamda herhangi bir şeye tekabül etmediğini söyleyen Özgürel, 1944 yılında devlete kalkışma 
suçuyla yargılanmış bir subayın (Türkeş) ordudan atılmayıp ileride kurmay subay olabilmesinin başlı 
başına bir muamma olduğunu dile getirdi. MHP’nin 28 Şubat sürecinde başarılı bir sınav veremediğini 
ifade eden Özgürel, Bahçeli’yi 12 Eylül referandumuna kadar savunduğunu söyledi. Ancak MHP’nin 
referandumda “hayır” oyu vermesinin bir izahı olmadığını savunan Özgürel’e göre ulusalcı bir çizgiye 
kaymasının MHP’ye anlamlı bir sonucu olmayacaktır. Bahçeli’nin Baykal ile işbirliği yaparak AK 
Parti’yi yenme sürecine girdiğini ifade eden Özgürel, Baykal’ın saf dışı kalıp Kılıçdaroğlu’nun işbaşına 
gelmesiyle MHP’nin ne yapacağını bilemeyen bir parti konumuna düştüğünü anlattı. Milliyetçi-
muhafazakâr MHP’nin muhafazakâr bölümü atılınca geriye sadece ulusalcı bir MHP’nin kaldığını 
savunan Avni Özgürel, bu MHP’nin yeni şeyler üretemeyen ve düşünemeyen bir parti haline geldiğine 
dikkat çekti. Son kaset olayı ile MHP’nin ne kadar savrulduğunun görüldüğünü söyleyen Özgürel’e 
göre MHP’nin barajı aşması ve mutlaka kendini yenilemesi gerekmektedir. Ancak MHP’nin olduğu bir 
Meclis’te Kürt meselesinin çözülebileceğini söyleyen Özgürel, Türk milliyetçilerinin, Kürt meselesinin 
asıl kendi meseleleri olduğunu farkında olmadığını da not etti.



256

m a y ı s  1 1

ÖZET Cumhuriyet	 Halk	 Partisi,	 Cum-
huriyetle yaşıt bir parti. Bu tarihsel ve si-
yasal	 bağ	 dolayısıyla	 CHP,	 Türkiye	 siyasal	
hayatında yaşanan kırılmalardan etkilenmiş, 
bu kırılmalara paralel veya karşıt tepkiler 
vermiştir.	Bu	tepkiler,	CHP’yi	hemen	hemen	her	
dönemde “değişim-statüko” cepheleri arasında 
bir	mücadeleye	maruz	bırakmıştır.	Cumhuriy-
etle	 yaşıt	 bir	 parti	 olması,	 CHP’deki	 değişim	
algısının sürekli var kalmasını ancak köklü 
olmamasını	 sağlamıştır.	 CHP’nin	 barındırdığı	
tarihsel birikim ve hafıza, köklü değişim ham-
lelerini zorlaştıran bir işlev görmüştür. Böyle 
olduğu	 için	 de	 CHP’yi	 CHP	 yapan	 6	 oka	 hiç	
dokunmadan, hukuk, insan hakları, adalet 
gibi yeni kavramları programına almış, an-
cak bunları hayata geçirmekte aynı kararlılığı 
göstermemiştir. Köklü değişimden uzak dur-
ma, durumu idare edecek kadar değişime razı 
olma	durumu,	CHP’nin	toplumla	buluşmasını	
engellemiştir. 
CHP	 neredeyse	 tarihinin	 her	 sıkışma	
noktasında sihirli bir formül gibi “değişim”e 

başvurdu. Çok partili sisteme giderken, 1947’de 
ilk adım “12 Temmuz Bildirisi”yle atıldı, onu 
1958’deki “İlk Hedefler Beyannamesi” izledi, 
ardından 1966’da “Ortanın solu”, 1973 yılında 
ise “demokratik sol” açılımı geldi. 1990’ların 
ortasında başlayan “Yeni sol” ve “Anadolu solu” 
çıkışları pek etkili olmasa da önemli değişim 
hamleleriydi. 
Şimdi	 2010’lar	 dünyasında	CHP	bir	 kez	 daha	
“değişim” sancıları çekiyor. Geçmişten farklı 
olarak bu değişim dışarıdan müdahaleyle 
başladı	 ve	 ilk	kez	CHP’nin	ötekileştirdiği	kes-
imlerden gelen siyasi aktörlerin öncülüğünde 
sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt-Alevi, 
Gürsel	Tekin’in	ise	Kürt	kimliği	CHP	gibi	elit-
bürokratik bir partide farklı bir değişim deney-
imi yaşanacağına işaret ediyor. 
Kaset komplosunu devreye sokan siyaset 
mühendislerinin	hedefi	ne	olursa	olsun,	CHP,	
Türkiye toplumunun değişim arzusunu da 
hesaba katarak temel sorunlara dokunmaya 
çalışıyor.	 Kuşkusuz	 CHP’deki	 bu	 arayışların	

SETA	ANSLİZ

12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasal Partiler: CHP
Devleti ve rejimi koruma üzerine kurulan, ara ara halka yaklaşan CHP, tarihinde ilk 
kez ötekileştirdiği kesimlerin içinden gelenler tarafından “değişim” sürecine soku-
luyor. 

MAHMUT ÖVÜR
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nasıl göründüğünden daha çok nereye gideceği 
merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz 
Baykal’ın yerine gelmesiyle başlayan bu süreç, 
acaba	bu	kez	CHP’yi	toplumla	buluşturabilecek	
mi? 
Elinizdeki	 analizde,	 	 “Yeni	 CHP”ye,	 tarih-
sel süreç içinde bakılmaya çalışılmaktadır. 
Bugünkü değişimin kalıcı mı yoksa geçici mi 
olduğu, bu tarihsel perspektif ışığında çok daha 
net anlaşılacaktır.

GİRİŞ	 Cumhuriyet	 Halk	 Partisi,	 Cum-
huriyetle yaşıt bir parti. Bu tarihsel ve si-
yasal	 bağ	 dolayısıyla	 CHP,	 Türkiye	 siyasal	
hayatında yaşanan kırılmalardan etkilenmiş, 
bu kırılmalara paralel veya karşıt tepkiler 
vermiştir.	Bu	tepkiler,	CHP’yi	hemen	hemen	her	
dönemde “değişim-statüko” cepheleri arasında 
bir	mücadeleye	maruz	bırakmıştır.	Cumhuriy-
etle	 yaşıt	 bir	 parti	 olması,	 CHP’deki	 değişim	
algısının sürekli var kalmasını ancak köklü 
olmamasını	 sağlamıştır.	 CHP’nin	 barındırdığı	
tarihsel birikim ve hafıza, köklü değişim ham-
lelerini	 zorlaştıran	 bir	 işlev	 görmüştür.	 CHP,	
Ankara	 Valisi	 Nevzat	 Tandoğan’ın	 “bu	 ülkeye	
komünizm gelecekse onu da biz getiririz” zi-
hniyetiyle hareket etmiş ve değişimi araçsal 
görmüştür.	Böyle	olduğu	 için	de	CHP’yi	CHP	
yapan 6 oka hiç dokunmadan, hukuk, insan 
hakları, adalet gibi yeni kavramları programına 
almış, ancak bunları hayata geçirmekte aynı 
kararlılığı göstermemiştir. Köklü değişimden 
uzak durma, durumu idare edecek kadar 
değişime	razı	olma	durumu,	CHP’nin	toplumla	
buluşmasını engellemiştir. 
CHP	tarihinde,	bu	kısırdöngüyü	aşarak,	döne-
min siyasal koşullarının gerektirdiği köklü 
değişim hamlesini göstermeye cesaret eden 
tek lider Bülent Ecevit olmuş ve bu cesaretin 
karşılığını	 da	 CHP’yi	 toplumla	 buluşturmayı	
başararak	almıştır.	CHP,	son	bir	yıldır,	bir	kez	
daha “değişim” sloganıyla toplumun karşısına 
çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz 
Baykal’ın yerine gelmesiyle başlayan bu süreç, 
acaba	bu	kez	CHP’yi	toplumla	buluşturabilecek	
mi? 
Elinizdeki analizde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
“Yeni	CHP”sine,	tarihsel	süreç	içinde	CHP’deki	
bu “değişim” süreçleri izlenerek bakılmaya 
çalışılacaktır. Bugünkü değişimin kalıcı mı 

yoksa geçici mi olduğu, bu tarihsel perspektif 
ışığında çok daha net anlaşılacaktır.

SONUÇ	 VE	 ÖNERİLER	 CHP,	 cumhuriy-
etle yaşıt devletçi, milliyetçi, laik ve sosyal de-
mokrat olduğunu söyleyen bir parti. Tabanı da, 
farklı siyasal kimliklerden ve bu kimliklerin 
dillendirdiği taleplerden endişe duyan orta 
sınıftan	 oluşuyor.	 Parti,	 “laik-Kemalist,	 dev-
letçi” ve kendini yenilemeyen dar bir ideolojik 
alana sıkışırken, kendisini besleyen kitle tabanı 
da kent merkezleri ve kıyılara hapsolmuş du-
rumda. Türkiye’nin yaklaşık 35 ilinden millet-
vekili	 çıkarmayan	 CHP,	 özellikle	 Güneydoğu	
illerindeki Kürtlerden tarihinin en düşük 
oyunu	 alıyor.	 CHP’nin	 bu	 durumu	 “değişimi”	
zorunlu	 kılıyordu.	 AK	 Parti	 karşısında	 her	
seçimi	 kaybeden	 bir	 CHP,	 vesayet	 rejimine	
de, o rejimin gücüyle palazlanan sermayeye ve 
medyaya da güven vermiyordu. İşte bu nok-
tada devreye Baykal’a düzenlenen komplo ka-
seti	girdi.	CHP’de	bu	kez	eski	kadroların	tasfiye	
edildiği yeni bir “değişim” dönemi başladı. 
CHP	 neredeyse	 tarihinin	 her	 sıkışma	
noktasında sihirli bir formül gibi “değişim”e 
başvurdu. Çok partili sisteme giderken, 1947’de 
ilk adım “12 Temmuz Bildirisi”yle atıldı, onu 
1958’deki “İlk Hedefler Beyannamesi” izledi, 
ardından 1966’da “Ortanın solu”, 1973 yılında 
ise “demokratik sol” açılımı geldi. 1990’ların 
ortasında başlayan “Yeni sol” ve “Anadolu solu” 
çıkışları pek etkili olmasa da önemli değişim 
hamleleriydi. 
Şimdi	 2010’lar	 dünyasında	CHP	bir	 kez	 daha	
“değişim” sancıları çekiyor. Geçmişten farklı 
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olarak bu değişim dışarıdan müdahaleyle 
başladı	 ve	 ilk	kez	CHP’nin	ötekileştirdiği	kes-
imlerden gelen siyasi aktörlerin öncülüğünde 
sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt-Alevi, 
Gürsel	Tekin’in	 ise	Kürt	kimliği	CHP	gibi	 elit	
bürokratik bir partide farklı bir değişim deney-
imi yaşanacağına işaret ediyor. Kaset komplo-
sunu devreye sokan siyaset mühendislerinin 
hedefi	ne	olursa	olsun,	CHP,	Türkiye	toplumu-
nun değişim arzusunu da hesaba katarak temel 
sorunlara dokunmaya çalışıyor. 

Muhammet	 Çakmak’ın	 Fethullah	 Gülen	
yaklaşımı, Sezgin Tanrıkulu’nun “Hakikatler 
Komisyonu”	önerisi,	en	son	parti	Meclisi	üyesi	
Bülent Kuşoğlu’nun “takke ve zaviyeler yeniden 
açılmalı” çıkışı bu siyasi geleneğin kırmızı 
çizgilerini değiştiriyor. Kılıçdaroğlu’nun Kürt 
ve Alevi kimliğine vurgusu, Avrupa Konseyi 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye’nin 
koyduğu şerhleri kaldırma sözü vermesi 
değişimin yönünü belirlediği gibi, siyasetin 
normalleşmesine de katkı sunuyor. 
Kuşkusuz	 CHP’deki	 bu	 arayışların	 nasıl	
göründüğünden daha çok nereye gideceği 
merak	 ediliyor.	 Kimi	 CHP’nin	 çağdaş	 sosyal	

demokrat parti, kimi sol Kemalist bir parti 
olmasını	 istiyor;	 ama	 görünen	 o	 ki	 CHP,	 12	
Haziran seçimlerine kadar sol, sosyal demokrat 
ve Kemalistleri de ihmal etmeden, eski merkez 
sağı ve tüm muhalif unsurları içine alan bir 
“merkez” parti gibi hareket ediyor ve edecek. Bu 
yüzden asıl değişim, 12 Haziran seçimlerinden 
sonra yaşanacak. Bu sürecin nasıl geçeceğini de 
seçimlerde alınacak oy tayin edecek. 
CHP	 tıpkı	 1989	 yılında	 yerel	 seçimlerinde	
yaşandığı gibi bir patlama mı yapacak, yoksa 
Ergenekon bagajı altında ezilip eski oyu yüz-
de 25’lerin bile altında mı kalacak? Yüzde 25 
civarı	 alınacak	 bir	 oy	 CHP	 yönetimini	 yerin-
den edeceği veya bölünme yaratacağı gibi yeni 
“sol ve demokrat” bir partiye gidişin yolunu da 
açabilir.
Şimdiden	görünün	o	ki,	CHP	ikisinin	ortasında	
bir yerde duracak. Yüzde 30’lar civarındaki bir 
oy, değişimi başlatan Kemal Kılıçdaroğlu ve 
ekibini rahatlatırken, iç gerginlikleri de en aza 
indirecek. Seçim sonrası eski kadroların par-
tiden kopma ihtimali de çok zayıf. Kopsalar 
bile	oy	koparamayacaklar.	Çünkü	CHP	için	ik-
tidar şansı ancak bu başarıdan sonra mümkün 
görünüyor. 
CHP	 kendini	 değiştiriyor	 ve	 cumhuriyetin	
başından beri var olan, kendi yarattığı temel so-
runlara dokunuyor. 12 Haziran seçimlerinden 
sonra da dar bir alana sıkışan anti Kürt, anti 
siyasal	 İslamcı	 tabanını	 da,	 tıpkı	AK	Parti’nin	
“milli görüşçü” çizgideki tabanını AB yanlısı 
yaptığı	 gibi	 değiştirmek	 zorunda.	CHP,	 ancak	
bunu yaparak iktidarın güçlü alternatifi ola-
bilir; aksi halde “bürokratik cumhuriyet” gibi o 
da tarih olur.

“ Yeni CHP aslında sadece Kürt 
meselesinde değil, sivil-asker, yargı ve 
AB’ye bakış konusunda da yeni yakla-
şımlar ortaya koyuyor. Hâlâ açık ve net 
politikalar görülmese de eski CHP ile 
kıyaslandığında Yeni CHP’nin daha açı-
lımcı siyaset izlediği açık. 
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12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasal Partiler: CHP 18 MAYIS 20
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SETA’nın düzenlediği “12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler: CHP” başlıklı panele SETA Dış Politika 
Koordinatörü Talip Küçükcan oturum başkanlığı yaparken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, 
Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin ve SETA Siyaset Araştırmaları Koordinatörü Hatem Ete 
konuşmacı olarak katıldılar. 
Panelde 12 Haziran seçimleri öncesinde Kemal 
Kılıçdaroğlu liderliğindeki “yeni CHP” tartışıldı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir parti olan 
CHP’nin tarihi değişim süreçlerini analiz eden 
Mahmut Övür, dönüşüm halindeki bir Türkiye’de 
değişimi yakalamış bir CHP’nin çok önemli 
olacağını anlattı. 1947’de İsmet İnönü ile daha 
katı görüşlere sahip olan Recep Peker arasında 
başlayan değişim hattının 1958’deki İlk Hedefler Beyannamesi ile yeni bir merhaleye girdiğini anlatan 
Övür, tüm bu Demokrat Parti döneminde CHP’nin toplumdaki dönüşümü okuyamadığını ifade etti. 
Övür’e göre 1960’ların ortalarında “ortanın solu” yaklaşımını benimseyen CHP’nin ana aksında gerçek 
bir değişimi dile getirebilmesi için Ecevit dönemini beklemesi gerekti. SHP’li dönemin soldaki değişim 
adına önemli olduğunu ifade eden Mahmut Övür, 1993 yılındaki kırılma ile birlikte CHP’nin SHP’de 
başlayan değişimi devam ettiremediğine işaret etti. Merkez sağ ve merkez solun iflas ettiği 2001 yılının 
hemen ardından yapılan 2002 seçimleriyle Türk siyasetinin dinamosunun AK Parti olduğunu söyleyen 
Övür’e göre Deniz Baykal CHP’si aynı süreçte, %20’lik bir oy dilimine sıkışmış olan laik, kentli orta 
sınıfa hapsoldu. CHP’nin uzun tarihi boyunca belki de en temel sorununun 6 Ok’a saplanmış ana aksını 
değiştirememesi olduğunu ifade eden Övür, yeni Türkiye’nin tartışıldığı bir ortamda eski CHP’nin 
yaşam alanının olmadığına dikkat çekti. “CHP’yi, ancak CHP’nin ötekileştirdiği insanlar değiştirebilir” 
fikrini savunan Övür, partideki değişim sürecinin önderleri olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in 
tam da bu profile uyduklarını savundu. 12 Haziran seçimlerinde %28 ve üstü bir oy alacak CHP’nin 
değişim konusunda önünün açılacağını söyleyen Övür’e göre daha aşağı oy alması durumunda CHP 
için tehlike çanları çalabilir. Bu saatten sonra CHP’nin daha merkeze yaklaşarak siyaset yapabileceğini 
söyleyen Övür’e göre hem muhafazakar kesimle hem de Kürtlerle kuracağı empati çok önemli.
Şükrü Küçükşahin ise Mahmut Övür’ün analizini önemli bir çalışma olarak gördüğünü ama bazı temel 
eksikler olduğunu savundu. Küçükşahin’e göre analizdeki temel eksik, Kılıçdaroğlu CHP’sinin, Ecevit 
CHP’sindeki gibi sol parti politikalarına yaklaşan yönüne vurgu yapılmaması. Kılıçdaroğlu CHP’sini 
sosyal demokrat ve sol bir partiye benzeten Küçükşahin’e göre artık yeni CHP yüzünü devletten ve 
devletin meselelerinden vatandaşa ve onun meselelerine dönmektedir. Ekonominin temel belirleyen 
olduğunu savunan Kılıçdaroğlu’nun söylem olarak da üst yapıdan daha çok alt yapıya yöneldiğini ifade 
eden Şükrü Küçükşahin, artık CHP’nin sokaktaki vatandaşın ekonomisiyle daha yakından ilgilenen 
bir parti kimliğine büründüğünü anlattı. Eski ideolojik takıntılarını bir kenara bırakan yeni CHP için 6 
Ok’un bir anlamının olmadığını söyleyen Küçükşahin, Kılıçdaroğlu CHP’sinin eski CHP’den bu noktada 
da ayrıldığını ifade etti. Küçükşahin’e göre yeni CHP değişmekte olan bir parti ve kendisine tolerans 
gösterilmesi gereken bir konumda siyaset üretmektedir. Sosyal demokrat bir politika örneği olarak 
aile sigortasını gösteren Küçükşahin, bu ve benzeri uygulamalarla CHP’nin yoksullukla mücadeleyi 
kurumsallaştırmak istediğini de ekledi.
Yeni CHP’nin değişimle imtihanını tartışan Hatem Ete’ye göre Kılıçdaroğlu ve ekibi bu değişim için 
ümit vadediyor ama hem değişimin limitleri, hem de yönü noktasında hala birçok soru işareti var. 
Mevcut CHP’yi “yeni bir parti” olarak kodlayan Ete, bu partinin kısa bir zaman önce lider değişimi 
yaptığını, parti kadrolarındaki değişimin de çok yeni olduğunu ve Meclis’teki kadro değişiminin 
ise 12 Haziran’da olacağını söyleyerek bu CHP’nin eski CHP’den farklı olduğuna işaret etti. Hatem 
Ete, CHP’deki değişimin kaçınılmaz olduğunu, çünkü AK Parti’nin son 8 yıdır sürekli siyasal alanını 
genişleterek bürokrasi karşısındaki kararlı tavrını bozmadığına ve Baykal CHP’sinin değişmeye niyetinin 
olmadığına işaret etti. Bu durumdan yola çıkarak bazı kesimlerin CHP’yi değiştirip güçlendirerek 
yeni Türkiye için hazırlık yaptıklarını savunan Hatem Ete, bu bakımdan CHP’deki Baykal-Kılıçdaroğlu 
değişimini mecburi ve kaçınılmaz bir değişiklik olarak gördüğünü söyledi. Ete, 12 Haziran sonrasındaki 
süreçte CHP’nin değişim iradesini hangi limitlerde ve ne ölçüde gerçekleştirebileceği hususunda 
birçok testle karşı karşıya kalacağını da ekledi. 



260

m a y ı s  1 1

ÖZET Adalet	 ve	Kalkınma	 Partisi	 (AK	 Parti)	
2002 yılında kurulup Türk siyasal hayatının 
önemli aktörlerinden birisi haline geldiğinde 
hem	 içinden	 çıktığı	 Milli	 Görüş	 çizgisi,	 hem	
de	Türkiye	derin	bir	kriz	içindeydi.	Milli	Görüş	
geleneğinin	 yaşadığı	 kriz	 AK	 Parti’nin	 doğuş	
sebebi olurken, ülkenin yaşadığı kriz, bu par-
tinin tek başına iktidar olmasının yolunu açtı. 
2001 ekonomik krizi toplumun önceki kri-
zlerde yaptığını yapmasına neden oldu ve  so-
rumlu gördüklerini tasfiye etti.
AK	 Parti’nin	 ikisi	 genel,	 ikisi	 yerel	 toplam	
4 seçimden üstünlükle çıkmasının ve arada 
iki de referandumu kazanmasının en önemli 
unsurlarından birisi ekonomide sağladığı 
başarıdır. Seçmen eğilimleri üzerinde etkili olan 
birincil faktör, ekonomi ise, hiç kuşkusuz ikinci 
faktör de demokrasi, özgürlükler, temel haklar-
la	ilgili	politikalardır.	AK	Parti,	bu	iki	faktörün	
birbirini etkilediği bilinciyle hareket ederek, bir 
yandan ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik 
politikalar geliştirirken, aynı zamanda siyasi 
istikrar sağlayacak, toplumun hak ve özgürlük 

taleplerini karşılayacak politikalar geliştirdi.
12	Haziran	2011	seçimlerinde	AK	Parti’nin	kaç	
milletvekiliyle iktidar olacağı önemlidir. AK 
Parti’nin	aldığı	oy	oranı	 ve	 çıkardığı	milletve-
kili sayısı, partinin üçüncü iktidar dönemind-
eki siyasal öncelikleri üzerinde etkili olacaktır. 
Kürt	meselesi	başta	olmak	üzere,	AK	Parti’nin	
demokratikleşmeye yönelik tutumu, yeni 
Anayasa’nın hazırlanması, yeni Türkiye’nin 
hangi parametreler üzerinde ve ne sürede 
inşa edileceği gibi unsurlar, büyük oranda 
AK	 Parti’nin	 aldığı	 seçim	 sonucu	 üzerinden	
tartışılacaktır.  
AK	 Parti,	 bu	 seçimlerde	 aldığı	 sonuçlarla	
diğer siyasi partilerin akıbeti üzerinde de et-
kili	 olacaktır.	 CHP’nin	 seçim	 sonucu,	 parti	
içindeki değişim süreci ve iktidar mücadele-
sinin	 rotasını	 belirleyecektir.	 MHP’nin	 baraj	
altında kalması veya barajı kıl payı geçmesi, 
hem	MHP’deki	 iç	dengeleri,	hem	de	MHP’nin	
Türkiye siyasal yaşamındaki yeri ve kalıcılığı 
ile ilgili bir tartışmayı gündeme taşıyacaktır. 

SETA	ANSLİZ

12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasal Partiler: AK Parti
Seçim sathına girilmişken, Türkiye’de muhalefetin genel ve kronik sorunu olan proje-
sizlik, AK Parti’nin icraatlarından sonraki en önemli kozu olarak görünüyor. 

YAŞAR TAŞKIN KOÇ
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BDP’nin	 alacağı	 sonuç	 ise	 Kürt	 meselesinin	
çözüm süreci, yöntemi ve vadesi üzerinde 
doğrudan etkili olacaktır. 
Sonuç	 olarak,	AK	Parti,	 12	Haziran	 seçimler-
inde alacağı sonuçla, sadece kendisinin siyasal 
denklemdeki yeri ve kalıcılığı üzerinde bir et-
kide değil, kendisi dışındaki bütün siyasi par-
tilerin kaderi üzerinde de belirleyici bir rol 
oynayacaktır.

GİRİŞ	Adalet	 ve	 Kalkınma	 Partisi	 (AK	 Parti)	
2002 yılında kurulup Türk siyasal hayatının 
önemli aktörlerinden birisi haline geldiğinde 
hem	 içinden	 çıktığı	 Milli	 Görüş	 çizgisi,	 hem	
de	Türkiye	derin	bir	kriz	içindeydi.	Milli	Görüş	
geleneğinin	 yaşadığı	 kriz	 AK	 Parti’nin	 doğuş	
sebebi olurken, ülkenin yaşadığı kriz, bu par-
tinin tek başına iktidar olmasının yolunu açtı. 
2001 ekonomik krizi toplumun bundan önce-
ki krizlerde yaptığını yapmasına neden oldu. 
Toplum ekonomik ve siyasal riski ortadan 
kaldıracak bir oy kullanma refleksiyle hareket 
ederek sorumlu gördüklerini siyasetten tasfiye 
etti.
Bu iki refleks sonunda, 3 Kasım 2002 seçim-
lerinde,	Meclis’te	 temsil	 edilen	 bütün	 partiler	
baraj altında kaldılar. Halkın istediği refahının 
küçülmesini engellemek, bunun için de, güçlü 
bir tek parti iktidarına alan açmaktı. Böylece, 
son dönemlerin koalisyon hükümetlerinin 
yönetme	 zaafları,	 hem	 AK	 Parti’yi	 tek	 başına	
iktidar kıldı, hem de diğer partileri siyasal hay-
attan sildi. 
Son koalisyon hükümeti, ekonomik çöküş 
yanında iki büyük soruna daha sahipti. İlk 
sorun, koalisyon içindeki uyumsuzluk ve 
Başbakan Bülent Ecevit’in sağlık sorunları 
dolayısıyla “ülkeyi yönetemez olduğu” 
algısıydı. Zamanla, Ecevit’le ilgili durumun, 
iktidar yapılanması içinde farklı hesapların 
medya üzerinden yürütülen bir operasyonu 
olduğu	 anlaşılacaktı.	 Üzerinde	 yeterli	 ince-
leme yapılmayan kriz sonrası Ankara’daki esnaf 
yürüyüşünün nelere gebe olduğu ve aslında 
neyi simgelediğini dönemin siyasetçileri 
göremediler. Tarih boyunca toplu eylemlerden 
uzak durmuş esnaf kesiminin talebinin gün-
lük kaygılarla sınırlı olmadığını, toplumun en 
zor hareket eden kesiminin ayaklanmasının, 
polisle	 karşı	 karşıya	 gelmesinin,	 Meclis’e	

yürüyüşlerinin anlamı kavranamadı. Esnaf, 
ekonomik kriz üzerinden iktidarın gidişatını 
ve bütün icraatlarını reddettiğini yüksek sesle 
haykırıyordu.. 
Anlaşılmayan ikinci derin kaygı ise 28 Şubat’ın 
etkileriydi. Bizzat merkez medya manşetlerinde 
Ocak ayında bile ekonomiye övgülerle dolu 
manşetlerin üzerinden bir ay geçmeden ülke 
büyük	 bir	 kargaşanın	 içine	 düşmüştü.	 Mily-
onlarca insanın oy verdiği, ülkenin en büyük 
iki partisinin koalisyonu ‘irtica ile mücadele’ 
adı altında ve adına, bizzat bazı generaller 
tarafından post-modern darbe denilen yarı 
müdahaleyle düşürüldü. Toplum, bu müdaha-
lenin daha da derinleşmemesi için medyanın 
yayınlarının da etkisiyle seçimlerde farklı bir 
kompozisyonu iktidara getirdi. Alacakaranlık 
kuşağı 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar devam 
etti.	Kamuoyu,	28	Şubat’tan	hemen	önce	Refah	
Partisi-Doğru	 Yol	 Partisi	 koalisyonunun	 ilk	 6	
ayıyla ikinci 6 ayı arasındaki farkı unutmamıştı; 
müdahaleler sonrasındaki uzun yıllar sürecek 
kaosu ise iliklerine kadar yaşamaktaydı. 
Böyle bir ortamda, henüz yeni kurulmuş an-
cak kuruluş kompozisyonuyla kendisini bütün 
mevcut partilerin zaaflarından ayrıştırmayı 
başarmış	AK	Parti,	tek	başına	iktidar	olmasını	
sağlayacak bir destekle seçimlerin galibi oldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döne-
minden beri dikkat çeken, önüne çıkarılan 
engellere rağmen bir siyasi parti kurup yarışa 
giren	Recep	Tayyip	Erdoğan	zaferlerinin	ilkini	
kazandı. Benzer ama daha küçük bir zaferi de 
aynı	seçimde	CHP	başaracak,	ancak	devamını	
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getiremeyecekti.	 Baykal	 ve	 CHP’nin	 siyasal	
davranışı,	 AK	 Parti’nin	 sürmekte	 olan	 siyasal	
yükselişi karşısında sadece pozisyonunu koru-
makla sınırlı kalacaktı.

SONUÇ	 VE	 ÖNERİLER 12 Haziran 2011 
seçimlerine gidilirken Türkiye’deki ortamı, 
siyasal	 partilerin	 durumunu	 ve	 AK	 Parti	
açısından muhtemel senaryoları, son 10 yılın 
önemli iç ve dış gelişmelerini/kırılmalarını 
izleyerek analiz etmeye çalışan bu metnin, 
sonuçta geleceğe yönelik ihtimalleri maddeler 
halinde sıralayark bitirmek isteriz:. 
•	 Yapılan araştırmalara bakıldığında 12 Hazi-

ran	 2011	 seçimlerinin	 galibinin	 AK	 Parti	
olacağı	bellidir.	AK	Parti	büyük	olasılıkla	tek	
başına iktidar olacaktır.

•	 AK	 Parti’nin	 kaç	 milletvekiliyle	 iktidar	
olacağı	 önemlidir.	 AK	 Parti’nin	 aldığı	 oy	
oranı ve çıkardığı milletvekili sayısı, par-
tinin üçüncü iktidar dönemindeki siyasal 
öncelikleri üzerinde etkili olacaktır. Kürt 
meselesi	 başta	 olmak	 üzere,	 AK	 Parti’nin	
demokratikleşmeye yönelik tutumu, yeni 
Anayasa’nın zamanlaması ve içeriği, yeni 
Türkiye’nin hangi parametreler üzerinde ve 
ne sürede inşa edileceği gibi unsurlar, büyük 
oranda	 AK	 Parti’nin	 aldığı	 seçim	 sonucu	
tarafından tayin edilecektir. 

•	 AK	 Parti,	 aldığı	 seçim	 sonucuyla	 diğer	 si-
yasi partilerin akıbeti üzerinde de etkili 
olacaktır.	 CHP’nin	 seçim	 sonucu,	 parti	
içindeki değişim süreci ve iktidar mücadelesi 
üzerinde	doğrudan	etkili	olacaktır.	MHP’nin	
baraj altında kalması veya barajı kıl payı 
geçmesi,	hem	MHP’deki	iç	dengeleri,	hem	de	
MHP’nin	 Türkiye	 siyasal	 yaşamındaki	 yeri	
ve kalıcılığı ile ilgili bir tartışmayı gündeme 
taşıyacaktır.	BDP’nin	 alacağı	 sonuç	 ise	Kürt	
meselesinin çözüm süreci, yöntemi ve vadesi 

üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Sonuç 
olarak,	 AK	 Parti,	 12	 Haziran	 seçimlerinde	
alacağı sonuçla, sadece kendisinin siyasal 
denklemdeki yeri ve kalıcılığı üzerinde bir 
etkide değil, kendisi dışındaki bütün siyasi 
partilerin kaderi üzerinde de etkili olacaktır.

•	 AK	Parti’nin	Türkiye	siyasal	hayatında	uzun	
süredir görülmeyen bir seçim başarısına 
imza atarak üçüncü iktidar dönemine 
başlayacak olması, üzerindeki sorumluluğu 
arttırdığı gibi maruz kalacağı muhtemel 
riskleri	 de	 arttırmaktadır.	 AK	 Parti’nin	 ilk	
iki iktidar döneminde gerçekleştirdiği re-
formlar,	Cumhuriyetin	 yüzyıllık	 sorunlarını	
gündemin ilk sıralarına taşımış durumdadır. 
Kimlik sorunlarından gelir dağılımına, idari 
sistemden siyasal rejimdeki iktidar denkl-
emine birçok konu ertelenemeyecek bir sü-
rece	 girmiş	 durumdadır.	 AK	 Parti,	 üçüncü	
iktidar döneminde, özellikle yeni anayasa 
bağlamında bu sorumluluklarla sınanacaktır. 

•	 AK	 Parti,	 üçüncü	 iktidar	 döneminde,	 yerel	
seçimlere	 girecektir.	 AK	 Parti	 iktidarının	
tarihsel ilerleyişinin büyükşehirlerdeki yer-
el seçim başarılarıyla başladığı göz önüne 
alındığında, düşüşünün de yine bir yerel 
seçimle olacağı tahmin edilebilir. Bunun 
anlamı, önümüzdeki yerel seçimlerin son 
10 yılın en sert yerel seçimi olacağıdır. 1960 
yılında kurulan gayrı yasal ama meşrulaşmış 
“iktidar çatısı”nın çökmesinin ardından 
muhalefet partilerinin seçim yaralarını 
sardıktan sonra legal siyaset alanında daha 
aktif ve daha radikal olmaları kaçınılmazdır. 
Bunun işaretleri bugünden görülmeye 
başlanmıştır. Genel seçimlerden sonra giril-
ecek yerel seçimlere muhalefet ilk defa “ger-
çek birer siyasal parti” gibi projeleriyle, alan 
çalışmalarıyla, teşkilatlarını tam seferber 
ederek ve seçim sonrasındaki iç savaşların 
ardından çatlaklarını kapatmış yapılar 
olarak	 girecektir.	 AK	 Parti	 ise,	 yerel	 seçim-
lere, çözülmeyi bekleyen yüzyıllık sorunlar 
karşısındaki performansı, 12 yıllık iktidar 
yorgunluğu, halkın eskiyle bugünü kıyaslama 
yeteneğinin azalması gibi olumsuzluklarla 
girecektir. Daha diri ve toparlanmış gerçek 
siyasal partilerle yapılacak bu yarışta AK 
Parti’nin	şüphesiz	en	büyük	gücü	ekonomik	
ve siyasi istikrar konularındaki yaratıcılığı 
olacaktır. 

“ 12 Eylül referandumu ekonomi 
ve dış politika alanındaki geliştirici ro-
lünün yanında AK Parti’nin neredeyse 
tek başına siyasal alandaki değişimin 
de motoru olduğunu ispatladı. 
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12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasal Partiler: AK PARTİ 25 MAYIS 20

11

SETA’nın düzenlediği “12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler: AK Parti” başlıklı panelin oturum 
başkanlığını Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Uzmanı Hüseyin Yayman yaptı. Panele 
konuşmacı olarak 24 TV Ankara Temsilcisi Yaşar Taşkın Koç, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Ergün Yıldırım ve ODTÜ Öğretim Üyesi İhsan Dağı konuşmacı olarak katıldılar.

 

Panelin açılış sunuşunu Hüseyin Yayman yaptıktan sonra SETA için “12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasi Partiler: AK Parti” başlıklı bir analiz hazırlamış olan Yaşar Taşkın Koç analizine ilişkin 
değerlendirmelerini paylaştı. DP ile AK Parti arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinden kısa bir 
tarihsel mukayese yapan Koç, 2002’den itibaren AK Parti’nin nasıl sürekli siyasal alanını genişleterek 
müesses nizam karşısında toplumsal zemine dayanan bir mücadele verdiğini anlattı. AK Parti’nin siyasi 
ve ekonomik istikrar vaat ettiğini ve 9 yıllık iktidarında bunu büyük ölçüde başardığını anlatan Koç’a 
göre bu süre zarfında önce çetelerle, sonra Ergenekonvari yapılarla mücadele eden AK Parti, cunta, 
medya, yargı ve tekelci burjuva dörtlüsünden oluşan müesses nizam yapısını büyük ölçüde toplum 
lehine değiştirdi. “Üç tane patron istiyor diye artık Türkiye’de darbe olmaz” diyen Yaşar Taşkın Koç, 
uluslararası sistem açısından da AK Parti’nin Türkiye’nin en doğru ve nitelikli siyasal gücü olduğunu 
vurguladı. 12 Haziran seçimlerinin sonucunun belli olduğunu ama belki de ilk kez bu seçim sürecinde 
diğer partilerin de gerçek anlamda “siyasal parti” oldukları bir döneme girildiğini ifade eden Koç, AK 
Parti’nin yeni dönemde Anayasa konusunda zorlanabileceğini de sözlerine ekledi.
Ergün Yıldırım, AK Parti’yi din-demokrasi, yeni sağ siyaset ve Türk modernleşmesi bağlamlarında ele 
aldı. Yıldırım, İslamcılığın devleti kurtarmak gibi bir yaklaşımla hareket ettiğini, ama AK Parti’nin devleti 
dönüştürmek gibi bir misyona sahip olduğunu anlattı. Özal’dan itibaren piyasa ekonomisinin zemin 
bulduğunu ve böylelikle hem ekonominin hem de zaman içinde siyasetin halkın da katıldığı bir alan 
haline geldiğini ifade eden Yıldırım’a göre AK Parti’nin başarısı, toplumsal mühendislik anlayışından 
sıyrılıp halkı ekonomik ve siyasal süreçlere entegre etmesidir. AK Parti’nin korku yerine müjde siyaseti 
güttüğünü söyleyen Yıldırım, bu siyasetin toplumda ciddi karşılık bulduğunu ve son üç seçimdir AK 
Parti’yi iktidara taşıdığını anlattı.
İhsan Dağı ise AK Parti’nin Türkiye’de bugüne kadar değişimin öncüsü bir parti olduğunu, ancak bu 
süreçte AK Parti’nin kendisinin değişip değişmediği konusunun tartışmaya açık olduğunu ifade etti. 
2002 yılındaki AK Parti ile bugünkü AK Parti arasında ciddi farklar olduğunu ve sanki son dönemde 
AK Parti’nin reform ivmesini kısmen de olsa kaybettiğini söyleyen Dağı, önümüzdeki süreçte AK 
Parti’nin hem dışarıdan hem de özellikle içeriden eleştiriye muhtaç olduğunu savundu. Ancak bu 
tür bir yenileşme ve eleştiri mekanizmasıyla AK Parti’nin yeni siyaset kanalları açabileceğini ifade 
eden Dağı’ya göre bunu Türkiye’de yapabilecek yegane parti hala AK Parti. 9 yıl boyunca iktidarda 
olan bir partinin kolay kolay ilk baştaki reformcu dili sürdürmesinin mümkün olmadığını anlatan 
Dağı’ya göre iç siyasetteki direnç odaklarını tek tek deviren AK Parti’nin bundan sonra da değişimi 
sürdürebilmesi için bir “Yeni Türkiye” ütopyasına ihtiyacı olabilir. AK Parti’nin siyasal mühendislik 
ve reel politika açısından son derece başarılı olduğunu ifade eden Dağı, benzer bir başarının siyasal 
derinlikte de yakalanabilmesi için yeni Anayasa çerçevesinde ve Kürt meselesinde ciddi yüzleşmeler 
ihtiyaç olacağının altını çizdi. Kürt oylarının çok önemli olduğunu ve bu şekilde AK Parti’nin bir Türkiye 
partisi olduğunu ifade eden Dağı, yeni dönemde AK Parti’nin Kürt meselesine ve Kürt oylarına ilişkin 
yaklaşımının çok önemli olacağını da özellikle belirtti. 
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ÖZET 2000’li yıllar Türkiye’de görece küçük 
siyasal partilerin etki ve güçlerini iyiden iyi-
ye yitirdikleri bir zaman dilimidir. Bu dönem 
içerisinde	 AK	 Parti’nin	 genel	 olarak	 “sağ”da	
konumlanan seçmen kitlesinin oylarını kendi-
sine çekme becerisi göstermesi, sol oyların da 
CHP’de	 bloklaşmasına	 yol	 açmıştır.	 MHP	 ise	
genellikle barajı geçmesini sağlayacak, ancak 
iktidar alternatifi olarak belirmesine yetmeye-
cek bir oy oranında kalmıştır.
Bu	 analize	 konu	 olan	 BBP,	 DP,	 SP	 ve	 HAS	
Parti’nin	 her	 birinin	 siyasetin	 küçük	 aktörle-
ri şeklinde değerlendirilmelerine neden olan 
öyküleri	 birbirinden	 farklıdır.	 MHP’nin	 için-
den	 kopan	 BBP,	 siyasal	 zeminde	 belirdiği	 ilk	
günden itibaren kitleselleşme başarısını göste-
rememiş ve sınırlı bir oya hükmedebilmiştir. 
DP’yi	oluşturan	ANAP	ve	DYP	ise	bir	zamanlar	
ülkenin kaderine hükmeden iktidar partileri 
durumunda iken zaman içerisinde seçmenle-
rini kaybetmişler ve tamamen ortadan kalkma 
tehlikesine karşı güçlerini birleştirmişlerdir. 

Saadet	Partisi,	belki	de	bunların	arasında	en	il-
ginç	geçmişe	sahip	olandır.	Bu	Partinin	tarihsel	
arka	planını	oluşturan	Refah	(daha	sonra	Fazi-
let)	Partisi,	içinden	AK	Parti’yi	de	çıkarırken	SP	
gibi sınırlı bir oy potansiyeli taşıyan bir başka 
oluşumu daha üretmiştir.
Son	 dönemde	 sağ	 ve	 sol	 oyların	 AK	 Parti	 ve	
CHP	arasında	bölünmesi	ve	 seçmenlerin	ülke	
sorunlarına tavırları bağlamında aşırı bir ku-
tuplaşma yaşanması, küçük partilerin yaşam 
şanslarını iyice azaltmaktadır. Oyları gittikçe 
düşen bu partilerin siyasal arenada var kalma 
mücadelesi verdikleri ve bu amaçla seçim itti-
fakları arayışlarına girdikleri görülmektedir. 
Ancak bu ittifak arayışları başından itibaren 
kendi içinde pek çok sorun barındırmaktadır. 
Geçmişleri, ideolojik bakış açıları ve seçmen 
kitleleri önemli ölçüde farklılaşan bu partilerin 
seçim ittifakına gitmesi, kısa vadede bekledik-
leri türden olumlu bir etki doğurmayacağı gibi 
uzun vadede de kendi varlık gerekçelerinin sor-
gulanmasına neden olabilecektir. 

SETA	ANSLİZ

12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Siyasal Partiler: BBP, DP, SP ve 
HAS Parti
Son dönemde sağ ve sol oyların AK Parti ve CHP arasında bölünmesi ve seçmenlerin 
ülke sorunlarına tavırları bağlamında aşırı bir kutuplaşma yaşanması, küçük partile-
rin yaşam şanslarını iyice azaltmaktadır. 

HAMIT EMRAH BERIŞ
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2011 seçimleri, sürprize açık bir görünüm ser-
gilememektedir.	Bu	 analizde	 sözü	geçen,	BBP,	
DP,	SP	ve	HAS	Parti’nin	12	Haziran	seçimlerin-
de	 ittifak	 yaparak	 ya	 da	 tek	 başlarına	Meclis’e	
girmelerini sağlayacak oy oranlarına ulaşmaları 
beklenmemektedir. Dolayısıyla 2011 seçimleri 
Türkiye’de siyasal tablonun değişmesi açısın-
dan ciddi bir etki meydana getirmeyecek; buna 
karşılık, adı geçen partilerin siyasette var olma 
koşullarını güçleştirecektir.

SONUÇ	 	 VE	 ÖNERİLER  Seçim yaklaştıkça 
sıklaşan kamuoyu araştırmaları, bu analizde yer 
alan “küçük” siyasal partilerin hiçbirinin bara-
jı aşamayacaklarını, hatta sahip oldukları oy 
potansiyeli itibariyle ülkenin yakın gelecekteki 
siyasal dinamiklerine yön veremeyeceklerini 
göstermektedir. Son dört seçimde bu partilerin 
aldıkları oylar, dahası oy oranlarının giderek 
düşme eğiliminde olması da bu tezi ampirik 
olarak destekleyen bir başka unsurdur. Dolayı-
sıyla	BBP,	DP,	SP	ve	HAS	Parti	için	en	gerçekçi	
seçenek,	seçim	ittifakı	yapmak	yoluyla	Meclis’e	
girme	şansı	aramak	olabilirdi.	Nitekim	SP	Ge-
nel	 Başkanı	 Necmettin	 Erbakan’ın	 vefatından	
hemen sonra Zeybek ve Şener kendisiyle seçim 
ittifakı yapılması noktasında ilke bazında anlaş-
tıklarını	açıklamışlar;	BBP	lideri	Topçu	ise	ben-
zeri bir görüşme yaptığını ima etmiştir. Ancak 
bu türden bir ittifak veya ittifaklar da söz ko-
nusu partilerin gelecekleri açısından olumsuz 
etkiler meydana getirebilecektir ve bu nedenle 
kurulmamıştır.

Genel seçimlerde ülke barajının uygulandığı 
hemen her demokraside birbirlerine yakın ide-
olojik konumlara sahip küçük partiler bir araya 
gelerek barajı aşma amaçlı ittifak arayışlarına 
girerler. Türkiye’de de geçmişte bu türden seçim 
ittifakları kurulmuş, ancak, 1991 seçimlerine 
birlikte	giren	RP-MHP-IDP	dışındakiler	siyasal	
arenada ciddi bir varlık gösterememişlerdir. Di-

ğer taraftan bu tür ittifak arayışlarında göz ardı 
edilen nokta, farklı ideolojilere sahip partilerin 
oluşturacakları birliklerin kendi seçmenleri 
açısından olumsuz bir etki meydana getirebile-
ceğidir. Örneğin ısrarla merkezi temsil ettiğini 
söyleyen	DP’nin	pek	çok	konuda	AK	Parti’den	
daha	 muhafazakâr	 bir	 tavır	 sergileyen	 SP	 ve	
BBP	 ile	 kuracağı	 muhtemel	 bir	 ittifak	 kendi	
seçmenlerinin başka partilere yönelmesine se-
bebiyet verebilecektir. Bunun tam tersi, örne-
ğin	SP	için	geçerlidir.	28	Şubat	sürecinin	etkin	
aktörlerinin	halihazırda	 içinde	bulunduğu	DP	
ile	yapılacak	bir	ittifak	SP	seçmeni	için	kolayca	
kabul edilebilecek bir durum değildir. Dolayı-
sıyla muhtemel bir seçim ittifakının toplam oy 
miktarı, söz konusu partilerin kendi başlarına 
seçime girmeleri durumunda alacakları oyların 
aritmetik toplamından daha düşük olacaktır. 
Aynı zamanda, ittifak, seçim sonrasında bu 
partilerin kendi içlerinde daha büyük sorunlar 
ortaya çıkarabilecek ve yeni bölünmeler mey-
dana gelebilecektir. Dünyaya pek çok açıdan 
farklı	 bakan	 bu	 partilerin,	 AK	 Parti	 karşıtlığı	
ekseninde	 birleşerek	Meclis’e	 girme	 şansı	 ara-
maları, seçmen nezdindeki güvenirliklerini 
azaltacak ve uzun vadede bir “meşruiyet krizi” 
yaşamalarına ya da varlık gerekçelerinin sorgu-
lanmasına	 neden	 olabilecektir.	 Nitekim	 ittifa-
kın	nispeten	büyük	partileri	DP	ve	SP’nin	her	
ikisinin birden “çatı parti”nin kendileri olması 
konusunda ısrarcı davranmaları nedeniyle bu 
görüşmelerden bir sonuç elde edilememiştir. 
Tek	 ittifak	 ise	DP	 ile	 BTP	 arasında	 gerçekleş-
miştir. Ancak bunun da söz konusu partilerin 
kaderi açısından çok olumlu bir sonuç doğura-
cağını söylemek mümkün değildir.

“ 2011 seçimleri Türkiye’de siyasal 
tablonun değişmesi açısından ciddi bir 
etki meydana getirmeyecek; buna kar-
şılık, adı geçen partilerin siyasette var 
olma koşullarını güçleştirecektir.
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AK	 Parti’nin	 tek	 başına	 hükümet	 kurma	 yet-
kisini elde edeceğinin kolayca tahmin edilebi-
leceği seçimlere ilişkin en önemli soru işareti, 
bu partinin elde edeceği milletvekili sayısının 
anayasa değişikliğini tek başına gerçekleştir-
meye yetecek rakam olan 367’ye ulaşıp ulaşa-
mayacağıdır. Yüzdelik oranlarda küçük değiş-
meler	olsa	da	AK	Parti,	CHP	ve	MHP’nin	2007	
seçimlerine benzer oy oranları elde edecekleri, 
Barış	 ve	 Demokrasi	 Partisi’nin	 (BDP)	 yine	
bağımsız	 adaylarla	 Meclis’te	 grup	 kurmasına	
yetecek milletvekili sayısına ulaşacağı, seçim 
öncesi yapılan tüm kamuoyu araştırmalarının 
ortak	bulgusudur.	Bu	bağlamda,	BBP,	DP,	SP	ve	
HAS	Parti’nin	seçimlere	tek	başlarına	ya	da	itti-
fak halinde girmeleri seçim sonuçları üzerinde 
hiçbir ciddi etki meydana getirmeyecektir. Tam 
tersine 2011 seçimlerinin küçük partiler için 
geleceğe yönelik iyimser beklentiler içine giril-
mesini sağlayacak olumlu bir sonuç doğurma-
yacağı, hatta bunların oylarında geçmişe göre 
düşüş yaşanacağı tahmin edilebilir. Söz konusu 
partilerin 2009 Yerel Seçimleri’nde sahip ol-
dukları oy oranlarını tekrar elde etmeleri, onlar 
açısından yegâne başarı göstergesi olacaktır.   
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ABSTRACT Debates on the changing political 
landscape in the run up to the 2011 elections 
and	 the	promises	 for	new	Constitution	 in	 the	
aftermath of the elections are of critical impor-
tance for the future the Turkey. This report pro-
vides an up-to-date analysis of how current po-
litical parties contribute to debates on political 
questions	and	constitutional	expectations.	The	
report also shows how political actors in Turkey 
perceive social and political transformations in 
this critical period when the fundamental po-
litical	dynamics	of	the	Republic	are	undergoing	
significant changes.
This report consists of English summaries of 
the analyses written in Turkish for SETA by 
journalists	who	are	well	known	experts	in	their	
fields. The report focuses on four major politi-
cal	parties	in	Turkey:	The	Peace	and	Democracy	
Party	(Barış	ve	Demokrasi	Partisi),	The	Nation-

alist	Movement	Party	(Milliyetçi	Hareket	Parti-
si),	The	Republican	People’s	Party	(Cumhuriyet	
Halk	Partisi)	and	The	Justice	and	Development	
Party	(Adalet	ve	Kalkınma	Partisi).

CONCLUSION	 	 The	 AK	 Party	 will	 probably	
come	to	power	alone	following	the	12	June	elec-
tions. However, the number of the parliamentar-
ians	 that	 the	AK	Party	will	 have	 in	 the	parlia-
ment	is	a	crucial	issue.	AK	Party’s	vote	rate	and	
the number of the parliamentarians it will bring 
into the parliament will determine the political 
priorities of the party during its third reign pe-
riod.	Factors	such	as	Kurdish	question,	AK	Par-
ty’s attitude towards democratization, the timing 
and	 the	 content	 of	 the	 new	 Constitution,	 the	
parameters of the new Turkey and the required 
time for building the new Turkey will be deter-
mined	according	to	AK	Party’s	election	results.

SETA	POLICY	BRIEF

Political Parties in Turkey: 
From 2010 Referendum to 
2011 June Elections
Debates on the changing political landscape in the run up to the 2011 elections and 
the promises for new Constitution in the aftermath of the elections are of critical 
importance for the future the Turkey. 

HÜSEYIN KOCABIYIK, MAHMUT ÖVÜR, RUŞEN ÇAKIR, YAŞAR 
TAŞKIN KOÇ
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Similarly,	AK	Party’s	election	results	will	play	a	
great role in the future of other political parties. 
CHP’s	 election	 results	 will	 directly	 influence	
the change process in the party and its power 
struggle.	 If	MHP	 can’t	 meet	 the	 threshold	 or	
it	barely	meets	 the	 threshold,	not	only	MHP’s	
internal balances but also its role and durabil-
ity	in	Turkish	politics	will	be	questioned.	BDP’s	
election results will directly influence the reso-
lution process and procedure of Kurdish ques-
tion.	In	brief,	AK	Party	will	not	only	influence	
its role and durability in politics but also the 
fate of other political parties. 
AK	Party	will	probably	achieve	a	victory	in	the	
upcoming elections and came to the power for 
the third time. Thus it will not only have more 
responsibility	but	also	take	more	risks.	Reforms	
that	 AK	 Party	 accomplished	 during	 its	 first	
reign	put	century-old	problems	of	the	Republic	
at	the	top	of	the	agenda.	It	is	no	more	possible	
to postpone these issues varying from identity 
issues to income distribution, from the govern-
mental system to power balances in the politi-
cal regime. These issues will be a test for AK 
Party	 during	 its	 third	 reign	 period	 especially	
with regard to the new constitution. 
CHP	is	a	nationalist,	secular,	and	social	demo-
cratic party, which is at the same age with the 
Turkish	Republic.	The	party	base	covers	middle	
classes that are sensitive about the Kurdish is-
sue and what they perceive as the emergence of 
religious	groups.	CHP	was	 limited	 to	a	“secu-
lar-Kemalist, statist” ideology that failed to re-
new itself thus its base was also limited to city 
centers and coastal areas. This situation forced 
CHP	“to	change.”	CHP,	which	 lost	every	elec-
tion	 to	 the	AK	Party	 since	2002,	 could	assure	
neither the tutelary regime nor the capitalists 
nor the media. At this point, videotape scandal 
of	Baykal	broke	out.	A	new	era	for	CHP	began	
and former members were eliminated. 
Kemal Kılıçdaroğlu’s Kurdish-Alevi identity 
and Gürsel Tekin’s Kurdish identity indicate 
that a different change will occur in an elite bu-
reaucratic	party	such	as	CHP.	Whichever	pur-
pose the political engineers, who disseminated 
scandal	videotape	of	Baykal,	had	in	mind;	CHP	
tries to focus on fundamental problems by tak-
ing into consideration the need for change of 
Turkish society. Kılıçdaroğlu emphasizes his 

Kurdish-Alevi identity and he promises to re-
move amendments added by Turkey to the Eu-
ropean	Charter	of	Local	Self-government	of	the	
Council	of	Europe;	which	not	only	determines	
the direction of change but also contributes to 
the normalization of politics in Turkey. 
Without a doubt, people are more curious 
about what kind of results that these quests 
will	bring	within	CHP.	Some	wants	CHP	to	be	
a contemporary social democratic party while 
others wants it to be a leftist-Kemalist party. 
Nevertheless,	 it	 seems	 that	 CHP	 is	 behaving	
as a “centrist” party which covers former cen-
ter-right and all opposition actors without of-
fending the left, the social democrats and the 
Kemalist actors and will probably continue to 
do	 so	 until	 the	 12	 June	 elections.	As	 a	 result,	
the	real	change	will	occur	after	the	12	June	elec-
tions.	And	the	votes	that	CHP	will	receive	will	
determine this process. 
MHP	 with	 its	 political	 view	 will	 survive	 in	
Turkish politics regardless of the election re-
sults. This political movement has been glar-
ingly indifferent to the new process of change 
that could develop the party itself and allow 
MHP	 to	 embrace	 the	masses.	 Instead	 of	 con-
tributing to the solution of problems such as 
the	Kurdish	question	and	 the	EU	 issue,	MHP	
adopted a reactionary attitude, turning itself 
into	a	regional	party.	Today,	MHP	is	regarded	
as a party, which lost its nationalist- conserva-
tive	votes	to	AK	Party	and	gained	CHP’s	votes.	
However,	it	lost	the	votes	it	received	from	CHP	
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base in a short time when Kılıçdaroglu became 
the	 party	 leader.	The	 shock	 among	 the	MHP	
base	after	MHP	positioned	itself	in	the	‘no’	bloc	
in 12 September referendum is still alive among 
the	party	constituency.	Today,	MHP	faces	a	real	
threshold	problem.	Unless	MHP	comes	up	with	
long-term strategies according to its history 
and conditions unique to Turkey, it is impossi-
ble	for	MHP	to	be	a	party	embracing	the	whole	
Turkey.	The	12	June	elections	will	be	challeng-
ing	one	for	MHP	that	will	fundamentally	shape	
MHP’s	future.	
The	Labor,	Democracy	and	Freedom	bloc	has	
more powerful and well-known people than it 
had four years ago. Thus, it will not be surpris-
ing	 that	 the	BDP	members	 form	a	new	group	
in	the	Turkish	Grand	National	Assembly	with	
around 30 parliamentarians. For the new as-
sembly to function as a “constituent assembly” 
for drafting “a new civilian constitution,” this 
group’s presence in the parliament will play a 
crucial role. When the diversity of candidates is 

considered,	it	may	be	difficult	for	BDP	to	form	
a coalition. There are conflicting Kurdish poli-
ticians among the candidates. Each has a very 
different point of view about the Kurdish ques-
tion. Therefore, it is highly possible that tension 
will increase when the new constitution is being 
drafted,	which	is	a	very	critical	process.	BDP’s	
attitude	 towards	 Öcalan	 and	 PKK	 will	 deter-
mine	whether	or	not	BDP	will	seize	the	oppor-
tunity to contribute to the constitution making 
process	after	the	upcoming	June	elections.	BDP	
members	will	certainly	not	challenge	the	PKK	
and Öcalan, however, if an improvement is to 
be made during the Öcalan-state meetings, 
then	the	 influence	of	PKK	will	decrease	while	
BDP	becomes	more	effective.	Accordingly,	the	
future	of	BDP	and	the	Kurdish	Political	Move-
ment doesn’t depend only on themselves and 
the way in which the new assembly is formed 
on	 12	 June	 will	 be	 crucial.	 Nevertheless,	 the	
question remains the same: Will Öcalan allow 
BDP	to	be	on	its	own	after	the	elections.
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21.	yüzyıl,	Usame	bin	Ladin’in	lideri	olduğu	El-
Kaide’nin 11 Eylül 2001’de, ABD’nin finans ege-
menliğinin sembolü İkiz Kuleler’e ve yine askeri 
egemenliğinin sembolü Savunma Bakanlığı bi-
nası	 Pentagon’a	 yapılan	 saldırılarla	 başlamıştı.	
Bu saldırılarla birlikte ABD ilk defa evinde böy-
lesi bir saldırıya uğramış, saldırıların akabinde 
“İslami Terör” ya da “Terörle Savaş” adı altında, 
çeşitli	Müslüman	grupların	düşman	olarak	ta-
nımlandığı, iki işgalle sonuçlanan yeni bir dün-
ya düzeni başlamıştı.
Bu asrın ilk on yılı da, 11 Eylül saldırısından 10 
yıl	sonra,	1	Mayıs	2011’de,	Usame	bin	Ladin’in	
ikamet	ettiği	Pakistan’daki	evde	öldürülmesi	ile	
birlikte	sona	erdi.	Usame	bin	Ladin’in	öldürül-
mesi ile ilgili tartışmaları bir kenara bırakırsak, 
şu anda asıl sorun, bu 10 yılın kapanmasının 
ardından ABD’nin normalleşme sorunudur. Bir 

başka deyişle, 11 Eylül’le başlayan başta İslam 
dünyası olmak üzere, tüm dünyayı savaş ala-
nına çeviren “Terörle Savaş” adlı stratejik kon-
sept,	Usame	bin	Ladin’in	ortadan	kalkmasıyla	
birlikte değişecek mi?

Meşru siyasetin değişen sınırları 
11	Eylül’den	sonra	Usame	bin	Ladin	ismi	Ame-
rikalılar için sıradan bir isim olmaktan öte bir 
korku	ve	nefret	nesnesi	haline	gelmişti.	Ladin	
imajı, zamanla kendisinin de ötesine geçerek 
neredeyse “İslam” ile eşanlamlı hale getirildi. 
İslamofobi üzerine kurulan bu nefret söylemi 
ile 10 yıla damgasını vuran “Terörle Savaş” kon-
septi ise neredeyse İslam kaynaklı tüm siyasal 
talepleri kriminalize ederek, İslamcı siyasi özne 
pozisyonlarını meşru siyasal sınırların dışına 
atarak, marjinalleştirdi. Bu marjinalleştirme 

SETA		YORUM

Ladin Sonrası “Terörle Savaş” 
Bitecek mi?
11 Eylül’den sonra Usame bin Ladin ismi Amerikalılar için sıradan bir isim olmaktan 
öte bir korku ve nefret nesnesi haline gelmişti.

NUH YILMAZ

ladin’in ardından amerika 

MAYIS 2011 -  El-Kaide lideri Usame Bin Ladin Amerikan askerleri tarafından düzenlenen 
özel bir operasyonla Pakistan’da öldürüldü. Ladin’in öldürülmesi iki ülke arasındaki ilişkilerde 
gerilime neden oldu. ABD tarafı Pakistan’ın terörle mücadelede yeterince işbirliği yapmadığını 
ileri sürerken, Pakistan hükümeti ise ABD’nin Pakistan’ın şimdiye kadar yaptığı fedakârlıkları 
takdir etmediğini ve anlaşmazlığın karmaşıklığını dikkate almadığını ileri sürdü. Usame Bin 
Ladin’in öldürülmesinden sonra Amerika ile terörle mücadele işbirliğini azaltan Pakistan’a, Be-
yaz Saray Pakistan ordusuna yaptığı 800 milyon dolarlık yardımı keserek cevap verdi.
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üzerinden İslam coğrafyasında meşru siyase-
tin kodları yeniden belirlendi, suç tanımları 
yeniden yapıldı, tüm siyasi, hukuki ve stratejik 
kurulum ve dizilimler, dost-düşman tanımları 
buna göre belirlendi.
ABD’de Obama’nın 2009’da iktidara gelmesi ile 
normalleşme işaretleri verilse de, maalesef so-
mut politika düzeyinde gelişme olmadı.
Ta ki Arap Baharı olarak da bilinen Tunus’tan 
başlayarak yaşanan gelişmeler, İslamcı siyasi 
hareketleri, siyasal alanın merkezine yerleştirip, 
meşru siyasal dili dönüşmeye zorlamasına ka-
dar.	Bugün	Nahda	Hareketi’nin	Tunus’ta	 siya-
sete	 katılmaya	 hazırlanması,	 İhvan’ın	Mısır’da	
siyasi sürece dahil olması ya da Hamas-Fetih 
Anlaşması işte bu çerçevede anlaşılmalıdır. Bu 
süreç birçoklarının düşündüğü gibi ABD’nin 
yönlendirmesi ile değil, aksine biraz da mecbur 
kaldığı bir süreçtir.
Şimdi kilit soru, 10 yıldır “Terörle Savaş” baha-
nesiyle dünyayı ateşe veren aşırı öfkeli ve sal-
dırgan	 Amerikan	 haleti	 ruhiyesinin	 Ladin’in	
ölümüyle birlikte, normale dönüp dönmeyece-
ğidir.
Son on yılın nefret nesnesi karşısında tartış-
masız bir askeri zafer kazanan ABD, bu zaferin 
getirdiği rahatlık ve meşruiyet ile normalleşme 
yolunda adım atacak mı? Bu sorunun cevabı, 
Ladin’in	 öldürülmesinin	 stratejik	 bir	 anlamı	
olup olmayacağına verilecek cevapla aynıdır. 

Stratejik konsept değişecek mi? 
Normalleşme	 ile	 kastettiğimiz,	 somut	 olarak	
bir kaç örnek olay üzerinden de anlaşılabilecek 
topyekûn bir söylem değişikliğinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğidir. Bir başka deyişle, İslam, 
ABD’nin siyaset okumasında düşman pozis-
yonunu doldurmaya devam mı edecek, yoksa 

dini bir kategori mi olacaktır? Obama’nın ilk 
dönemlerinde attığı bir takım adımlarda nor-
malleşme	 işaretleri	 görülse	 de	 Müslümanları	
şeytanlaştırmaktan başka bir şey üretmeyen 
Peter	King	oturumlarından,	New	York’a	Cami	
tartışmalarına kadar, İhvan, Hamas ve Taliban 
konusundaki tartışmalar bu yolda atılacak çok 
adım olduğunu gösteriyor.
O halde kritik soru ABD’nin “Terörle Savaş” ya 
da “İslami Terör” adı altında takip ettiği strate-
jik konsepti değiştirip değiştirmeyeceğidir.
Mart	2009	tarihinde	bu	ifadenin	kullanılmama-
sı	için	Pentagon’a	da	talimat	veren	Obama	Yöne-
timi, bu çerçevede iki somut vaatte bulunmuş-
tu: Afganistan’dan çekilme ve Guantanamo’nun 
kapatılması. Afganistan’da 2001’den beri devam 
eden işgalin sona ermesi için bir plan hazırla-
yan yönetimin son zamanlarda Haziran 2011 
itibariyle başlaması planlanan geri çekilme 
konusunda sessiz kalması normalleşme süre-
cindeki ilk somut seçeneğin azaldığı algısının 
oluşmasına yol açıyor. “Terörle Savaş” söylemi-
nin yarattığı en büyük mekanizmalardan bir di-
ğeri de dünyanın dört bir yanından kanunsuzca 
kaçırılarak getirilen ve ABD yasalarının geçme-
diği, yargılamanın, temyizin, yargı süreçlerinin 
olmadığı Guantanamo hapishanesidir.
Obama Guantanamo’nun kapatılması sözünü 
vermiş ancak bu konuda da net bir adım atma-
mış, siyasi risk almamıştı.
Normalleşme	dediğimiz	 süreç,	 işte	 tam	da	 bu	
tür somut adımların atılması neticesinde stra-
tejik konseptin değişmesi ile gerçekleşecektir.
Ladin’in	 ölümü	 şu	 an	 itibariyle	 Obama’ya	 bu	
konularda adım atmak için gereken tüm kozla-
rı vermiş durumda. Artık iç siyaset de mazeret 
olmaktan	çıktı.	Arap	Baharı	ve	Ladin’in	ölümü	
ile birlikte başlayan süreçte ABD “Terörle Sa-
vaş” ve “İslami Terör” söyleminin arkasına sı-
ğınmak ya da bu konuda atılacak adımları salt 
söz düzeyinde bırakacak olursa tüm dünya kay-
bedecektir.
Aksi durumda ise, yani Hamas’ın, İhvan’ın, 
Taliban’ın,	Nahda’nın	siyasal	süreçlere	katılaca-
ğı bir ortamda, 11 Eylül’de açılan “İslami Terör” 
ve “Terörle Savaş” parantezi kapatılacaktır.
Bakalım	Ladin’in	ölümüyle	ortaya	çıkan	bu	ih-
timali, Obama değerlendirebilecek mi?
Sabah,  07.05.2011
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Üsame	 bin	 Ladin	 üzerinden	 geçmiş	 on	 yıla	
detaylı, son yirmi yıla ise genel bir bakış 
Amerika’nın İslam dünyası ile kurduğu ilişkinin 
kodlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Öyle ki 
ABD-Bin	Ladin	ilişkisi,	1980’lere	kadar	uzanan	
karmaşık ve kirli bir hikâyedir. Hikâyenin bir 
ayağında Amerika’nın Ortadoğu politikalarının 
maliyeti, diğer ayağında ise ABD’ye verilen pri-
mitif terör cevabı bulunmaktadır. Büyük ölçüde 
Amerika’nın kendi eliyle inşa ettiği bu kısırdön-
güden en fazla maliyeti yine bölgenin kendisi 
ödedi. Ödemeye de devam ediyor.
Tartışmalı bir seçimle ABD başkanlığına gelen 
George Bush’un, iktidarının ilk döneminde si-
yaseten sıkışmaya başladığı günlere denk gelen 
II.	 Dünya	 Ticaret	 Merkezi	 (DTM)	 saldırıları,	
yeni	bir	dönemin	işaretiydi.	Sekiz	yıllık	Clinton	
dönemini ulusal ve uluslararası refahla geçiren 
Amerika, milenyum öncesi paranoya düzeyine 
çektiği “terör korkusu” ile bir yıl gecikmeli ola-
rak yüzleşmişti. Körfez Savaşı sonrası meydana 
gelen	1993	DTM	saldırısından	çok	farklı	olarak,	
ikinci saldırı Amerikan sosyal muhayyilesini ve 
siyasi aklını bir süreliğine allak bullak etmişti. 

11 Eylül saldırılarının Amerikan dünyasında 
ve dünyanın geri kalanında oluşturduğu birçok 
sonucun yanında sinematografik küresel bir 
figürü	 de	 kurgulamış	 oldu:	Üsame	 bin	 Ladin.	
Amerikalı korkunun küreselleştirilmesinden 
ibaret	olan	Üsame	figürü,	son	on	yılda	ABD	si-
yaseti elinde tüketilerek büyütüldü.
Öncelikli sual şu olmalı: 11 Eylül saldırısı tabi-
atı itibarıyla Amerika’yı “şoke eden” bir saldırı 
mıydı? Çıkan gürültüye ve akabinde yaşanan 
küresel gelişmelere bakarsak cevabımız bellidir. 
Lakin	Amerikan	 sosyal	muhayyilesi	 ve	 siyasal	
aklı için 11 Eylül’ün şoktan ziyade, helak olma 
korkularını teyit eden bir “biz demiştik” hali 
olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. İs-
terseniz filmi biraz geri saralım, 319 yıl geriye, 
Massachusetts’in	 Salem	 şehrine,	 1692’ye	 gide-
lim. 1692’de Kuzey Amerika’da bir cadı mah-
kemesi kurulur. 140 kişi cadı olmakla, şeytan 
olmakla suçlanır. Salem, Batı’dan 1600’lerde ilk 
göç	eden	Püritenlerin	kurduğu	ve	geldikleri	yıl-
larda kışın soğuktan binlercesinin öldüğü, ilk 
yerli	katliamlarının	yapıldığı	bir	şehirdir.	Mah-
kemede ormandan, karanlıktan geldiği söyle-

SETA		YORUM

Bin Ladin’siz Amerika!
11 Eylül’le olan imtihanını önce korkular, ardından da kan davası makasından 
çıkaramadığı sürece Amerika’nın küresel düzene pozitif bir katkı veren aktör olması 
zor görünüyor. 

TAHA ÖZHAN
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nen ve cadı olmakla suçlananlar arasında 5 ya-
şında	bir	çocuk	bile	vardır.	Mahkeme,	sonunda	
19 kişinin asılmasına karar verir. 1692 Salem 
cadı mahkemesinden 309 yıl sonra Salem’den 
üç	 saat	 uzakta	 Manhattan’da	 başka	 bir	 cadı	
mahkemesi kurulur: 19 fundamentalist saldır-
gan, Amerikan korkularını haklı çıkarmıştır.

Amerikalıların misilleme korkusu
Amerikan sosyal muhayyilesindeki cari kor-
kular içerisinde en tahrik edici olan ise şüphe-
siz,	bir	exodus	ile	var	olan	Amerikalının	helâk	
olma	 mitidir.	 New	 England’a	 ayak	 basan	 ilk	
Püritenler,	 bu	 yeni	 topraklarda	 eski	 bir	 soru-
yu	tekrar	ederler:	“Biz	kimiz?”	Püritenlerin	bu	
suale verdikleri cevap çok nettir: ‘İsrail halkı-
yız’. Bu muhayyileye göre Amerika’ya varan-
lar,	 Mısır’dan	 Exodus’u	 gerçekleştirenler	 gibi	
Avrupa’dan kaçan, Babil’de mahkûm olur gibi 
Atlas Okyanusu’na bir dönem esir düşen, son-
raları	Nuh’un	Gemisi	gibi	felaha	kavuşanlardır.	
11 Eylül sonrası Amerikan siyasetinde zuhur 
eden mesiyanik karakterin tarihsel ve zihinsel 
kökleri işte bu kurtulmuşluk illüzyonunda sak-
lıdır. Bu kilit kavramın Amerikan tekvininde 
işgal	ettiği	yeri	 idrak	etmek,	Üsame	bin	Ladin	
üzerinden inşa edilen korkuyu da anlamaya 
yardımcı olacaktır.
Bin	 Ladin’in	 öldürülmesiyle	 beraber	 “Ameri-
kalı korkular” belli ölçüde bertaraf edilmiştir. 
Lakin	 haberin	 yayıldığı	 ilk	 anlardan	 itibaren	
yeni bir korku da dillendirilmeye başlanmıştır. 
‘Üsame’siz	Amerikalının	yeni	korkusu	“misille-
me korkusudur”. Bu korkunun da uzunca süre 
işlevsel olacağını söylemek yanlış olmaz. “Ölü 
veya canlı” yaklaşımı ile Amerika’nın küresel 
politikalarını bir “kan davası” parantezine alan 
neocon yaklaşım; küresel dengesizlikler karşı-

sında son on yılı yeryüzünün kayıp yıllar şek-
linde geçirmesinde başat rolü üslendiler. Afga-
nistan	ve	Irak	işgalleriyle,	bölge	halklarının	ve	
bölgesel düzen inşa etmenin maliyetine, uzun 
yıllar devam edecek siyasi kırılmaların önünü 
açtılar.
Son dört aydır, Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya 
yaşanan gelişmeler ve değişim rüzgârı Obama 
yönetimi açısından büyük bir imtihana işaret 
ediyor. Obama yönetimi, elbette bölgemizde 
yaşanan değişimin kimleri götüreceğini ve nele-
ri getireceğini açık bir şekilde biliyor. Amerika, 
bölge	 halklarının	 iradelerini	Camp	David	 pa-
rantezinde sürdüremeyeceklerinin artık aşikâr 
olduğunun da farkında. Asıl sorun, Obama’nın 
Bin	Ladin’i	öldürerek,	Bush’tan	yarım	kalan	işi	
tamamlayan mı, yoksa “kan davası” parantezin-
den	 çıkmayı	 başararak	Camp	David	 düzenini	
aşacak	bir	lider	mi	olacağıdır.	Mısır’la	beraber	
bu suale çekingen ve tam anlaşılmayan bir ce-
vap veren Obama; bölgesel gelişmeler karşısın-
da ABD’nin statükoyu en azından uzatmasına 
eğilim	 göstermektedir.	 Bin	 Ladin	 defterini	
kapatmanın, İsrail’le hesapları düzeltmekten 
geçtiğini son gelişmeler daha berrak bir şekil-
de ortaya koymuş durumda. Gazze katliamına 
seyirci kalarak iktidarına başlayan Obama, Bin 
Ladin	sonrası	dönemde	ABD’nin	bölgemizdeki	
yeni değişim dalgası karşısında alacağı pozis-
yon ile restorasyon şansını elinde tutuyor.
On yıl önce 11 Eylül eylemleri gerçekleştiğinde 
Filistin’de sokaklarda kutlamalar yapılıyordu. 
Dün	 Abbottabad’da	 Bin	 Ladin	 öldürülünce	
Washington’da kutlamalar yapıldı. İki düzeyi 
elbette birbiriyle aynileştirmeden şu uyarıyı 
yapmak	 yerinde	 olacaktır:	 Bin	 Ladin’in	 öldü-
rülmesi sadece “terörle mücadele” bağlamında 
ele alınırsa, yeni bir kısırdöngü içerisine girme-
miz	işten	bile	değildir.	Saddam’ın,	Bin	Ladin’in,	
Bin	Ali’nin,	Mübarek’in	var	olmadığı	ama	İsrail	
işgalinin hız kesmeden devam ettiği, Afganis-
tan	ve	Irak’ta	Amerikan	varlığının	sürdüğü	bir	
bölgesel düzende yapısal bir değişimden söz 
etmek imkânsızdır. Amerika, 11 Eylül’le olan 
imtihanını önce korkular, ardından da kan da-
vası makasından çıkaramadığı sürece küresel 
düzene pozitif bir katkı veren aktör olması zor 
görünmektedir.
Zaman, 03.05.2011
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Obama’nın bir adım ileri, iki adım geri diye 
özetlenebilecek, çelişkilerle dolu Ortadoğu söy-
lemi, İslam dünyasına yönelik konuşmalarının 
inanılırlığına ve güvenilirliğine gölge düşürü-
yor. Kamuoyu araştırmaları, İslam dünyasın-
da ABD ve Obama yönetiminin imajının hâlâ 
olumsuz	 olduğunu	 gösteriyor.	 Pew	 Araştırma	
Merkezi’nin	nisan	ayında	yedi	İslam	ülkesinde	
yaptığı araştırma sonuçları Başkan Obama’nın 
hâlâ	yeterli	güveni	veremediğini,	Türkiye,	Mı-
sır	 ve	 Pakistan	 gibi	 nüfusu	 büyük	 ülkelerde	
olumsuz imajların daha yüksek olduğuna işa-
ret ediyor. ABD’li uzmanlar başta olmak üzere 
Batılılar, sonuçları şaşırtıcı bulmakta ve ABD 
yönetiminin iyi anlaşılmadığını düşünmemek-
tedir. Böyle düşünenlerin iki konuyu doğru 
okuyamadıklarını söylemek mümkün. Birin-
cisi, İslam dünyasındaki siyasi ve sosyolojik 
gerçekliği doğru okuyamıyorlar, ikincisi ABD 
yönetimi ve Başkan Obama’nın çelişkili ve zik-
zaklı çizgisini görmezden geliyorlar. 

ABD yönetiminin güven tazeleme çabaları 
11 Eylül saldırıları sonrasında terörle mücadele 
adı altında yürütülen güvenlik eksenli politika-

lar özellikle İslam dünyasında ABD’ye yönelik 
tepkileri artırmış, kurgu olduğu sonradan apa-
çık	 anlaşılan	 nedenlerle	 2003’te	 Irak’ın	 işgali,	
Türkiye de dâhil İslam ülkelerinde ABD’ye bes-
lenen güveni iyice sarsmıştı. Obama, ABD’nin 
terör değil İslam’la savaştığı algısının derin-
leşmeye başladığı bir siyasi atmosferde ılımlı 
mesajları ile Bush dönemi şahin çizginin geride 
kalacağını ilan ederek yeni bir dış politika iz-
leyeceği	 izlenimi	 yaratmıştı.	 7	 Nisan	 2009’da	
Ankara’da	 TBMM’de	 yaptığı	 konuşmada	 söz	
konusu yeni politikanın ipuçlarını da vermiş-
ti. ABD’nin İslam ile değil terör ve aşırılık ile 
mücadele ettiğinin, İsrail- Filistin çatışmasının 
adil bir çözüme kavuşturulması için Türkiye ile 
birlikte çalışacağının altını çizmişti. 4 Haziran 
2009’da Kahire’de merakla izlenen konuşma-
sında “ABD ile İslam dünyası arasında karşı-
lıklı çıkar ve saygıya dayanan yeni bir başlangıç 
aramağa geldim” demiş ve Filistinlilerin yasal 
isteği olan onur ve kendi devletlerine sahip 
olma hakkına sırt çevirmeyeceğini de sözlerine 
eklemişti. İslam dünyasında kimilerinin mesa-
feli durduğu ve temkinli yaklaştığı bu ifadeler, 
Müslüman	kamuoyunda	genelde	olumlu	yankı	
yapmış ve beklentileri artıran bir rol oynamıştı. 

SETA		YORUM

ABD’nin Islam Dünyasındaki 
Imajı Niçin Kötü?
ABD’li uzmanlar başta olmak üzere Batılılar, sonuçları şaşırtıcı bulmakta ve ABD 
yönetiminin iyi anlaşılmadığını düşünmemektedir.

TALIP KÜÇÜKCAN
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Obama çelişkilerini aşamıyor 
Her ne kadar Başkan Obama’nın konuşmaları 
ilk anda bir iyimserlik havası yaratmış olsa da, 
bunun söylemsel düzeyde kaldığı, sorunların 
çözümüne yönelik politikalar geliştirilmediği 
kısa zamanda anlaşıldı. Obama yönetimi cesur 
adımlar	atamadı.	Irak’tan	çekilme	sözü	vermesi	
olumlu	karşılandı	ancak	sürecin	uzaması	ve	Irak	
işgalinin yarattığı insani kayıplar ve ekonomik 
çöküntünün tamirine yönelik bir girişim görül-
medi.	Dahası	Irak	siyasi	bir	kaosa	doğru	sürük-
lenirken ABD, Afganistan’daki askeri varlığını 
artırma kararı aldı. İsrail’in işgal altındaki Fi-
listin topraklarında yeni yerleşimler kurmasına 
göz	yumdu,	İsrail’i	kınayan	BM	kararlarını	veto	
etmeyi sürdürdü. Aynı İsrail’in Gazze saldırı-
larına sessiz kaldı ve dokuz Türk vatandaşının 
öldürülmesi	ile	sonuçlanan	Mavi	Marmara	ola-
yında da müttefiki Türkiye’nin beklediği tepkiyi 
göstermedi.	 Tunus	 ve	 Mısır’daki	 demokratik-
leşme ve sivilleşme hareketinin ilk günlerinde 
ürkek ve çekingen bir politika izledi. Demokra-
si ve insan hakları söylemi ile dünya sahnesine 
“yeniden öncülük etmek” için çıkacaklarını ilan 
eden Obama yönetiminin İslam dünyasındaki 
gelişmelere ilişkin ikircikli yaklaşımı ve İsra-
il- Filistin sorununun çözümünde inisiyatifi 
yitirmesi, ABD’den beklentileri büyük oranda 
zayıflattı. Obama’nın geçen hafta yaptığı iki 
konuşma ABD yönetiminin Ortadoğu’ya iliş-

kin politikalarının lobilerin esiri olduğunu ve 
çelişkilerin süreceğini bir kez daha teyit etti. 
Obama, büyük değişimlerin yaşandığı Orta-
doğu’daki gelişmelere seyirci kalmadıklarını 
göstermek için yaptığı ilk konuşmada otoriter 
rejimlerin meşruiyetlerini kaybettiklerini kabul 
etmeleri gerektiğini vurgularken, halk hareket-
lerini ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma 
isteklerini desteklediklerini belirtti. İsrail’in 
1967 öncesi sınırlara çekilmesi gerektiğinin de 
altını çizdi ki bu Arap dünyasının İsrail’i meş-
ru bir devlet olarak tanımalarının yolunu da 
açacak bir seçenekti. Bu konuşmadan birkaç 
gün sonra Obama, ABD’deki en etkili Yahudi 
lobilerinden Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler 
Komitesi’nde yaptığı konuşmada ise, 1967 sı-
nırlarına dönüşün mümkün olmadığını belir-
terek bir anlamda işgal altındaki yerleşimlerin 
meşruiyetini kabul etti ve İsrail’in hâlâ sürdür-
düğü benzer politikalarına dolaylı da olsa yeşil 
ışık yaktı. Başkan Obama’nın bir adım ileri, iki 
adım geri biçiminde özetlenebilecek çelişki-
lerle dolu Ortadoğu söylemi, İslam dünyasına 
yönelik yaptığı konuşmaların inanılırlığına ve 
güvenilirliğine gölge düşürmektedir. Daha-
sı yeni açılımlara açık olduğu izlenimi verme 
konusunda mahir olan Obama’nın son konuş-
masında Afganistan’dan ABD askeri gücünü 
çekip çekmeyeceğine değinmemesi, Gazze’deki 
Filistin halkının seçimle iş başına gelen meş-
ru temsilcisi Hamas’ın en azından El-Fetih ile 
barıştıktan sonra muhatap alınıp alınmaması 
konusunda sessiz kalması, İslam dünyasında 
sorgulayıcı bakışın dikkatinden kaçmamıştır. 
ABD yönetimi İslam dünyasındaki imajının ni-
çin olumsuz olduğunu anlamak istiyorsa hem 
söylem hem de politikaları açısından kendi çe-
lişkilerini, ikircikli yaklaşımlarını ve lobilerin 
etkisini gözden geçirmelidir.
Sabah, 28.05.2011

“ Başkan Obama’nın bir adım ileri, 
iki adım geri biçiminde özetlenebilecek 
çelişkilerle dolu Ortadoğu söylemi, İs-
lam dünyasına yönelik yaptığı konuş-
maların inanılırlığına ve güvenilirliğine 
gölge düşürmektedir.
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Türkiye, bölgedeki gelişmelerin içindedir. 
Türkiye’nin bir sonbahar, Arap dünyasının da 
bahar yaşadığını düşünenler, ya Türkiye’nin 
kışını bilmiyor ya da bir çiçekle bahar geldi-
ğini	zannediyor.1	Mart	tezkeresinin	TBMM’de	
reddedilmesiyle başlayan “Türkiye’nin dış poli-
tikada ekseni mi kaydı?” tartışmaları, İsrail’in 
Gazze’ye saldırmasına açıktan tavır konmasıy-
la yoğunlaşmış, Tahran anlaşmasıyla da zirve 
yapmıştı. Bir kaç titiz akademisyenin ve gazete-
cinin dışında, yukarıdaki soru, Türkiye’ye dair 
bir meraktan ziyade bir tehdit unsuru olarak 
yöneltiliyordu. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 
ortaya çıkan hakiki ‘eksen değişimi’ ihtimali 
sahte eksen kayması tartışmalarını rafa kaldır-
dı. Türkiye içinde kurgulanmış oksimoron ‘sivil 
dikta’ zorlama çıkışlarıyla eşzamanlı yürüyen 
‘eksen kayması’ tartışmaları bir anda kesiliver-
di. Daha dün Türkiye üzerine yarı tehditkâr bir 
edayla eksen kayması tartışmalarını yürüten 
kalemler, son birkaç aydır Türkiye’nin niçin 
Libya’ya	 ve	 Suriye’ye	 yeterince	müdahil	 olma-
dığını dillendirmeye başladılar. ‘Arap Baharı, 
Türkiye Sonbaharı’ yaklaşımıyla, Türkiye’nin 
bölgede yaşanan değişimde aktif bir aktör ol-
madığını dillendirenlerden, Türk dış politikası-
nın düzen kurucu bir bölgesel güç olmayı üre-

tecek yapıya sahip olmadığını ispatlama gayreti 
içine girenlere kadar yeni bir koro oluşmuş du-
rumda. Oysa liberal müdahaleciliğin yüzüne 
gözüne	bulaştırdığı	Libya	vakası	üzerinden	sür-
dürülen Türk dış politikası eleştirisi, tıpkı eksen 
kayması tartışmaları gibi oldukça zorlama bir 
manipülasyona işaret ediyor. Çünkü Türkiye’yi 
ve dış politikasını anlama çabasına dayanan 
soğukkanlı bir analizden ziyade, “nihayet çu-
valladınız” temennisine yaslanıyor. Daha ötesi, 
mezkûr eleştirileri dile getirenlerin kahir ekse-
riyeti, Ortadoğu’da yaşanan ve yaşanacak olan 
derin eksen kaymasına dair kaygılarını gizleme 
çabası içindedirler. 
Özellikle	 Camp	 David	 düzeninin	 tamamen	
veya kısmen ortadan kalkması ihtimali, eski 
düzenin sözcülerinin ezberlerini bozmaya yet-
mektedir. İsrail’i merkeze alarak Ortadoğu’yu, 
Washington	ve	belli	ölçüde	Londra’yı	merkeze	
alarak dünyayı tarif ve tahkim etmeye gereğin-
den fazla alışmış olanlar, yeni düzeni ve aktörle-
rini anlamakta zorlanıyorlar. Küresel ve bölge-
sel olarak hali hazırda yaşanan ekonomi-politik 
eksen kaymasını da anlamak yerine bastırma 
yolunu tercih ediyorlar. Siyasi ve sosyal olarak 
yaşanan derin değişime uyum sağlamak yerine 

SETA		YORUM

Eksen Kayması ve Obama
Türkiye içinde kurgulanmış oksimoron ‘sivil dikta’ zorlama çıkışlarıyla eşzamanlı 
yürüyen ‘eksen kayması’ tartışmaları bir anda kesiliverdi.

TAHA ÖZHAN
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eski düzenin ömrünü nasıl uzatabileceklerine 
odaklanıyorlar.	 Neticede	 1945’ten	 bu	 yana	 en	
renkli, en zengin şekilde geçirdikleri yılların 
renkliliğinin aslında Kuzey’in sonbaharına işa-
ret	ettiğinin	farkında	değiller.	Malum	sonbahar	
mevsimlerin en renkli ve en zengin görünümlü 
olanıdır. 

Obama kime, ne söyledi? 
Türkiye’nin bölgesinde belirleyici bir aktör ol-
maktan	 uzaklaştığını	 dillendirenler,	 Perşembe	
günü büyük bir lansmanla yapılan Obama’nın 
III.	 İslam	 dünyası	 konuşmasına	 bir	 kez	 daha	
bakmalılar. İsrail’in Gazze’ye saldırdığı gün-
lerde taç giyen ve katliama dair bir tek cümle 
bile söylemeyen Obama, bir kez daha İslam 
dünyasına	dair	bir	‘açılıma’	girişmiş	oldu.	Lakin	
kime konuştuğu tam anlaşılamadı. Suriye, İran, 
Irak,	Afganistan,	Bahreyn,	Filistin,	Yemen,	Pa-
kistan... Sahi bu ülkelerin hangisinde yapılan 
konuşmanın veya sadece son on yılın ABD 
politikalarının olumlu bir karşılığı var? Öyle 
ilginç bir noktadayız ki İsrail bile son dönemde 
ABD ile ayrı siyasi kamplara doğru sürüklen-
meye başladı. O halde “kimin ekseni kaydı?” 
sorusunu tekrar ama ciddi bir şekilde sorma-
nın zamanı gelmedi mi? Bölgede yaşanan geliş-
melerde derin kırılmalar olmasa bile, sadece üç 
ay	 sonra	 BM’de	 Filistin	Devleti’nin	 tanınması	
gündeme geldiğinde, Obama’nın konuşması ilk 
imtihanını verecek. Tam üç ay 

önce, İsrail’in işgalci yayılmacılığını kınayan 
BM	Güvenlik	 Konseyi	 kararını	 da	 veto	 etmiş	
bir Amerikan başkanının imtihanından bah-
sediyoruz. Amerika kendi içindeki İsrail soru-
nuyla açıkça yüzleşmediği sürece Ortadoğu’da 
pozitif	 bir	 aktör	 olamaz.	 Camp	David	 düzeni	
içerisinde bu yüzleşmeye gerek yoktu. Eski 
düzenin aktörleri Amerika adına ortaya çıkan 
adaletsizlikleri halkların maliyetine absorbe et-
meyi	başaracak	güce	sahip	idiler.	Lakin	bu	ak-
törlerin teker teker sahneden çekildiği, sahnede 
duranların da ayakta kalma mücadelesi verdiği 
bir ortamda ABD doğrudan halkların irade-
siyle karşı karşıya gelmiş durumdadır. Gelinen 
nokta itibariyle değişimi talep eden milyonları 
‘Mübareksiz	 bir	 Mübarekizm’le	 tekrar	 Camp	
David düzenine mahkûm etmeye çalışmak sa-
dece imkânsızı talep etmek anlamına gelmek-
tedir. Yapısal bir değişimden yana olmayan 
ABD’nin içerisine düştüğü makas, ya halkların 
iradesine ya da İsrail’in iradesine yenilmek ola-
caktır.	Eylül	1978’te	kurulan	Camp	David	dü-
zeni,	 Eylül	 2011’de	BM’de	 son	 kez	 oylanabilir.	
Obama	 şimdiden	 BM	 oylaması	 için	 ‘sembo-
lik’ açıklamasını yapmış durumda. Doğrudur, 
BM’nin	 geçmiş	 dönemlerde	 İsrail	 bağlantılı	
bütün kararlarının sembolik kalması sağlandı. 
Lakin	 yeni	 Ortadoğu’da	 sembolizme	 yer	 bı-
rakmayacak kadar sahici gelişmeler var. Yeni 
Ortadoğu’da düzen kurucu bir aktör olmak, bu 
sahici gelişmelere pozitif bir katkı ile mümkün 
olacak. Türkiye bölgemizde yaşanan gelişmeleri 
dışardan izleyemeyecek kadar içinde yaşamak-
tadır. Türkiye’nin bir sonbahar, Arap dünya-
sının ise bir bahar yaşadığını düşünenler, ya 
Türkiye’nin kışından haberdar değiller ya da bir 
çiçekle	 bahar	 geldiğini	 zannediyorlar.	Mısır’ın	
henüz geçeceği çok partili hayatı, ardından 
muhtemelen geçeceği vesayet rejimini 50-60 yıl 
önce tecrübe etmiş olan Türkiye, kendi kışın-
dan çıkmanın sancılarını yaşıyor. Arap dünyası 
henüz üzerindeki ölü toprağından kurtuluyor. 
Sosyal ve siyasal değişim süreçleri önce bölge-
deki vekâlet savaşlarıyla, ardından da bölgesel 
düzenle çarpışacaklar. Sözün özü, bütün bölge-
yi zorlu bir kış bekliyor. Türkiye, mukayeseli üs-
tünlüğünü pozitif bir siyasal zemine aktarmaya 
devam ettiği sürece değişim ekseninde kurucu 
bir aktör olmaya devam edecektir. Yeter ki, ‘ek-
sen kaymasını’ ıskalamasın!
Sabah, 21.05.2011
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1951	yılında	bağımsızlığını	ilan	eden	Libya,	18	yıl	krallık	ile	ida-
re	edildikten	sonra	Muammer	Kaddafi	öncülüğündeki	bir	grup	
subayın gerçekleştirdiği askeri darbeyle kendine özgü yeni bir 
yönetim,	Cemahiriye,	ile	tanıştı.	42	yıl	süren	bu	uzun	dönemin	
ardından	Kaddafi,	Arap	baharının	bir	halkası	olarak	Libya’daki	
liderliğini kaybetmek üzere.
Libya	 yönetimine	 karşı	 Ocak	 2011’de	 konut	 probleminin	 ve	
yolsuzlukların dile getirilmesiyle başlayan gösteriler ilk etapta 
siyasi kaygılardan çok ekonomik motifler taşıyordu. 15 Şubat’ta 
Bingazi’de	polis	karakolu	önünde	toplanan	yüzlerce	Libyalı,	ül-
kede daha sonra Derne, Beyda ve Zintan gibi şehirlere de sıç-
rayacak olan protesto gösterilerinin siyasi anlam kazanmasına 
neden oldu. Güvenlik güçlerinin bu protestoculara sert tepkisi 
üzerine	17	Şubat’ta	organize	edilen	“Öfke	Günü”	Libya’daki	re-
jim karşıtı ayaklanmanın da dönüm noktası oldu. Kaddafi’nin 

SETA		RAPOR

Batı ve Kaddafi Makasında 
Libya
Libya, isyanın çıkmasından, BM’de karar alınma sürecine, askeri müdahalenin baş-
lamasından sonrasına, uluslararası aktörlerin konumlarını tanımlamak açısından ol-
dukça zor bir örnek teşkil etmektedir. 

SELIN M. BÖLME, UFUK ULUTAŞ, MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ, TAHA 
ÖZHAN, EDA BEKTAŞ

arap baharında gerilimli günler

MAYIS 2011 -  5 Mayıs’ta Roma’da ikincisi düzenlenen Libya Temas Grubu Toplantısı’nda 
Muammer Kaddafi’ye yönelik siyasi, ekonomik ve diplomatik baskıyı artırmanın ve muhaliflere 
finansal yardımın sağlanmasının yolları üzerinde duruldu. Mısır’da Selefiler ve Kıptiler arasında 
bir süredir yaşanan gerilim, 7 Mayıs’ta Kıptilere ait bir kilisenin yakılmasının ardından tırman-
dı. Çıkan olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetti. 28 Mayıs’ta Mısır, Refah sınır kapısını daimi 
olarak açtı. 26 Nisan’da Suriye ordusunun Dera’ya girmesinin ardından Esad rejimine yönelik 
uluslararası baskı arttı. AB ülkelerinin 10 Mayıs’ta Mahir Esad’ın dahil olduğu üst düzey Suriyeli 
yöneticilere yönelik aldığı yaptırım kararına ay sonunda Beşar Esad da dahil edildi.
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gitmesi ve reform talebi ile Bingazi’de başlayıp 
diğer şehirlere sıçrayan gösterilerin güvenlik 
güçleri tarafından şiddetle bastırılması ve son-
rasında çıkan çatışmalar, bu ülkede değişim 
rüzgârını bir iç savaşa dönüştürdü.
Önceleri bir gençlik hareketi olarak başlayan 
isyanın muhtelif siyasi duruşa ve sosyo-eko-
nomik arka plana sahip aktörleri içermesi, 17 
Şubat’tan sonra tırmanan çatışmalarda muha-
lif saflardaki organizasyon eksikliğini de açığa 
çıkardı. Kaddafi rejimini devirme ortak gayesi 
etrafında birleşen muhalefet, faaliyetlerinde 
organizasyonu ve direniş çabalarında koordi-
nasyonu	sağlamak	için	27	Şubat’ta	Libya	Geçici	
Ulusal	Konseyi’ni	kurdu.	Fransa,	Katar,	İtalya	ve	
İspanya	gibi	ülkeler	 tarafından	tanınan	Ulusal	
Konsey, adil seçimlerin yapılması, yeni bir ana-
yasanın hazırlanması, çeşitlilik ilkesine dayalı 
bir siyasal sistemin kurulması ve evrensel ilke-
lere bağlı siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının 
kurulması gibi maddeleri içeren bir beyanatla 
Kaddafi sonrası için bir yol haritası açıkladı.
Uluslararası	 kamuoyunun	 dikkatinin	 henüz	
Mısır’da	 olduğu	 olayların	 ilk	 patlak	 verdiği	
günlerde	Libya’daki	durumun	tam	olarak	vaha-
meti anlaşılamamasına karşın, çok geçmeden 
çekilmeyeceğini açıklayan Kaddafi’nin aşırı güç 
kullanma eğilimi içinde olması endişeleri art-
tırdı.	Nitekim	Kaddafi’nin	savaş	uçakları	ve	pa-
ralı askerlerin desteğiyle halka ateş açtırması ve 
ölenlerin sayısının binlerle ifade edilmeye baş-
lanması	ile	Tunus	ve	Mısır’da	yaşanan	yumuşak	
geçişin	Libya’da	yaşanmayacağı	kesinleşti	ve	bu	
durum	Libya’da	olası	bir	katliamın	veya	 iç	 sa-
vaşın önüne geçmek için uluslararası toplumun 
harekete geçmesi yönünde seslerin yükselmesi-
ne neden oldu.
22	 Şubat’ta	 Birleşmiş	 Milletler	 Güvenlik	
Konseyi’nin	 Libya’da	 şiddete	 acil	 olarak	 son	
verilmesi ve sivillerin korunması yönünde ilk 
açıklamasını, 26 Şubat’ta silah ambargosu, Kad-
dafi ve ailesinin mal varlığının dondurulması 
ve uluslararası seyahat yasağını içeren 1970 
sayılı	BMGK	kararı	izledi.	Libya’daki	durumun	
vahameti	 üzerine	 17	Mart	 2011	 tarihinde	 bir	
araya	 gelen	 BMGK’de	 oy	 çokluğu	 ile	 ateşkes	
çağrısı yapan ve sivillere yönelik her türlü şid-
detin sona erdirilmesi, işgale varmayacak şe-
kilde gerekli tüm önlemler alınarak sivillerin 
korunmasını, uçuşa yasak bölge ilanını, silah 
ambargosunu ve Kaddafi ve yakın çevresinin 
mal varlığının dondurulmasını içeren 1973 
sayılı karar kabul edildi. Kararın üzerinden 48 
saat	 geçmeden	 Paris	 toplantısını	 düzenleyen	

Fransa’nın öncülüğünde ABD, İngiltere, İtalya 
ve Kanada’nın katıldığı bir koalisyon tarafından 
Libya’ya	operasyon	başlatıldı.	
Koalisyon güçlerinin yürüttüğü operasyonun 
BM	kararını	 aştığı	 ve	 kontrolsüzlüğüne	 yöne-
lik eleştiriler, ABD’nin yeni bir savaşın daha 
maddi ve siyasi sorumluluğunu doğrudan 
yüklenmek	 yerine	 NATO	 ile	 paylaşma	 isteği	
ile	birleşince	çok	geçmeden	Libya’daki	operas-
yonun	NATO’ya	devri	gündeme	geldi.	İlk	etap-
ta Fransa’nın kontrolü elinde tutma isteği ve 
Türkiye ve Almanya’nın ise operasyonun sınır-
landırılması yönündeki itirazları nedeniyle ya-
şanan	krizin	aşılmasının	ardından	27	Mart’tan	
itibaren	BM	Güvenlik	Konseyi’nin	Libya	hak-
kında aldığı kararların bütün unsurlarıyla 
NATO	tarafından	üstlenilmesine	karar	verildi.	
Operasyonun	 NATO’ya	 devri,	 planlama,	 tek-
nik koordinasyon ve denetimle ilgili bir takım 
sorunları çözmüş olmakla birlikte, savaşın 
içinden çıkılmaz bir hal almasının önüne geçe-
memiştir.	Özellikle	NATO’nun	havadan	yürüt-
tüğü bombardımana karşın Kaddafi güçlerinin 
isyancılara karşı üstünlüğünü koruması savaşın 
akıbeti konusunda soru işaretlerini artırmakta-
dır.	 NATO	 saldırılarının	 Kaddafi’nin	 savaşma	
kapasitesinin merkezinde yer alan unsurları 
yok edememesi, Kaddafi’nin uzun süreli ikti-
darı boyunca güçlendirdiği kabile ittifaklarının 
bertaraf edilememesi ve en önemlisi muhalif-
lerin tüm çabalara rağmen yaşadıkları koor-
dinasyon sorunları ve özellikle askeri alandaki 
yetersizlikleri,	Libya’da	iç	savaşın	devam	etme-
sine neden olan ana faktörler olarak nitelendi-
rilmektedir.
Tunus	ve	Mısır’dan	farklı	olarak	Libya,	Türkiye	
için zorlu bir sınav olmuştur. Bu zorluk esasen 
Türkiye’nin hatalarından değil, Ankara’nın sü-
reç boyunca attığı önemli adımlara ve sağla-
dığı başarılara karşın aldığı tavrın kamuoyuna 
yansımasında yetersiz kalmasından kaynaklan-
mıştır.	Türkiye,	Libya’da	yaşanan	gelişmeleri	iki	
perspektiften ele alan bir dış politika izlemiştir. 
Birincisi,	 Libya’nın	 bağımsız	 bir	 ülke	 olarak,	
geçmişte	 Irak’ın	 ve	 Afganistan’ın	 içine	 düştü-
ğü ve yıllarca süren savaş ortamına girmesini 
engelleyecek bir çözüm üretmek. İkincisi ise 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan değişim 
ve demokrasi sürecini sekteye uğratacak bir gö-
rüntünün ortaya çıkmasını engelleyecek bir yol 
bulmak.	Mısır	ve	Tunus’ta	güçlü	bir	kurum	ola-
rak toplumsal desteğe sahip ordunun varlığı ve 
halkın yanında yer alması, Türkiye’nin kararını 
netleştirmesini kolaylaştırmış ve mevcut rejim-
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LIBYA KABILELER HARITASI

lerin yıkılması sonrasında doğabilecek istikrar-
sızlığa karşı endişelerini nispeten gidermiştir. 
Libya’da	 ise	 böyle	 bir	 ordunun	 yokluğu,	 karar	
verme sürecinin uzamasına ve Ankara’nın ge-
lişmeleri daha uzun süre izlemeyi ve ona göre 
adımlar atmayı tercih etmesine neden olmuştur. 
Libya’da	çatışmalar	başladığından	beri	sürünce-
meli bir iç savaş veya bir bölünme olmak üzere 
iki potansiyel felaketi önlemek için yoğun bir 
diplomasi	kullanan	Türkiye,	Libya’daki	savaşın	
içinden çıkılmaz bir hal almaya başlaması ile 
birlikte gayretlerini taraflar arası görüşmele-
ri mümkün kılacak kısmi bir ateşkes üzerine 
yoğunlaştırmıştır. Bu nedenle Türkiye, askeri 
müdahalenin pasif bir üyesi olarak, sivillerin 
korunması, silah ambargosunun sağlanması ve 
insani	 yardımın	 Libya’ya	 ulaştırılması	 yönün-
de operasyona destek verirken, asıl çabalarını 
çatışmaların sona erdirilmesi üzerine yoğun-
laştırmıştır. Bu sırada gerek rejimle gerekse 
muhalefetle konuşmaya devam edebilen tek 

aktör olması ile ön plana çıkan Türkiye, taraf-
larla görüşerek sonuç almaya çalışmış ancak 
Kaddafi’nin var olduğu bütün senaryoların tü-
ketildiğinin kesinleşmesi üzerine yeni bir yol 
haritası oluşturmuştur. Türkiye’nin Doha’da 
yapılan son toplantıya götürerek müdahalenin 
bütün tarafları ile istişare ettiği çözüm önerisi 
Libya	 Ulusal	 Geçiş	 Konseyi	 Başkanı	 Mustafa	
Abdülcelil tarafından da bugüne kadar sunulan 
en ciddiye alınabilecek öneri olarak nitelendi-
rilmiştir. Kaddafi’nin gitmesi yönünde bir öneri 
ile ortaya çıkmasına rağmen başından beri izle-
diği politika sayesinde Türkiye’nin bugün hala 
Trablus’taki aktörlerle görüşebiliyor olması or-
taya konan yol haritasının hayata geçirilmesi 
anlamında önemli bir avantaj teşkil etmektedir. 
NATO’nun	askeri	operasyonunun	çıkmaza	gir-
diği bir ortamda, başından itibaren askeri bir 
müdahalenin	 Libya’da	 çözüm	 olmayacağını	
görerek gayretlerini diplomatik çözüm üzerine 
yoğunlaştıran Türkiye, bu sayede en somut çö-
züm önerisini getirebilmiştir.
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1966’daki Baas devriminden 4 yıl sonra kansız 
bir parti içi devrimle başkan olan Hafız Esad, 
ilk yıllarını ülkenin sosyo-ekonomik yapısı 
üzerindeki müdahalelere ayırdı.
Bir yanda ülkenin nüfusunun yaklaşık %10’unu 
teşkil	 eden	 Nusayrilerin	 bir	 kısmı,	 Baas	
Partisi’nde,	 istihbarat,	 askeriye	 ve	 ekonomide	
kilit noktalara yerleştirildi. Başta Esad ailesinin 
mensup olduğu Kelebiye kabilesi olmak üze-
re, Hayatin ve Haddadin gibi Kelebiye ile itti-
fak halindeki kabilelerden özellikle Esadlarla 
kan bağı olanlar Baba Esad’a en yakın halkayı 
oluşturdular. Diğer yanda ise yaklaşık %80’lik 
Sünni nüfus arasında da nüfuz oluşturmak için 
Suriye’nin geleneksel şehirli Sünni burjuvazi ai-
lelerinin konumu, rejimin ortaya çıkardığı yeni 
zengin Sünnilerle değiştirilmeye çalışıldı. Bu 
süreç geleneksel şehirli elitlerin siyasi güçleri-
ni büyük oranda yitirmesine ve rejimle Sünni 
çoğunluk arasında köprü olan ve gerektiğinde 
rejime arka çıkan yeni bir Sünni burjuvazinin 
yükselmesine sahne oldu. 

Hafız Esad askeri ve istihbarat elitini tayin 
ederken büyük oranda mezhepsel farklılıkları 
gözetti	 ve	 halk	 arasında	 şille(çete)	 diye	 tabir	
edilen yakın çevresini genellikle Ali Duba, Ali 
Haydar, Behçet Süleyman ve Ali Aslan gibi 
Nusayrilerden	 seçti.	Ali	Memlük	 ve	Abdulha-
lim Haddam gibi Sünni isimleri de yakın hal-
kasına dâhil eden Hafız Esad, mecliste ve ka-
binede Sünnilerin yer almasına imkân verdi. 
Halefi olarak gördüğü büyük oğlu Basil’in öl-
mesiyle birlikte Hafız Esad, Basil ve küçük oğlu 
Mahir’in	aksine	askeri	ve	siyasi	yönleriyle	değil	
daha çok profesyonel uğraşlarıyla ön plana çı-
kan Beşar’ı başkanlık makamı için hazırlamak 
zorunda kaldı. Bunun için öncelikle Beşar’ın 
Baas	Partisi	ve	askeriye	içindeki	hızlı	yükselişi-
ni mümkün kıldı. Daha sonra ise darbeyle ku-
rulmuş bir azınlık rejiminin başına geçmek için 
ne kadar güçlü olduğu tartışılan Beşar’ın Hafız 
sonrası dönemde ayakta kalabilmesini sağla-
mak amacıyla Beşar’ın liderliğine karşı çıkabi-
lecek önemli şahsiyetleri tasfiye etti. Bu amaçla 

SETA	YORUM

Suriye’de Rejimin Şifresi: 
Mezhep ve Kan Bağı
Baba Esad zamanından kalma isimlerin tasfiyesi ile birlikte boşalan mevkilerin tayi-
ninde Beşar’ın reform odaklı kişileri değil, kendisi ile çalışabilecek kişileri seçmesi ve 
kan bağı olanları tercih etmesi, Beşar Esad’ın reform konusuna olan tutarsız yaklaşı-
mını da ortaya koyuyor.

UFUK ULUTAŞ
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Askeri İstihbarat şefi Ali Duba, Özel Kuvvetler 
Komutanı	 Ali	 Haydar,	 Umumi	 İstihbarat	 Di-
rektörü	 Beşir	 Neccar,	 Genel	 Kurmay	 Başkanı	
Hikmet Şihabi ve Hava Kuvvetleri İstihbarat 
Şefi	 Muhammed	 el-Huli	 gibi	 isimler	 kızağa	
alınarak Beşar’a karşı potansiyel muhalefetleri 
engellendi. İlginçtir ki Beşar dönemine geçişte 
tasfiye	 edilmeyenler	 Haddam,	 Mustafa	 Talas	
ve Faruk Şara gibi Sünni isimlerdi. Beşar Esad, 
göreve geldiğinde, “eski muhafızlar” diye tabir 
edilen kilit isimlerin tasfiye edilmesi sonucun-
da boşalan mevkilere kendisi ile çalışabilecek 
isimleri yerleştirdi. Babası gibi iç halkasını ge-
nellikle	kan	bağı	olan	Nusayrilerden	oluşturan	
Beşar Esad, istihbarat ve güvenlik örgütlerinin 
idaresini	de	yine	büyük	çoğunlukla	Nusayrile-
re verdi. Yine babası gibi kabinede ve mecliste 
Sünnilerin ön plana çıkmasına müsaade eden 
Beşar, görevi bırakana kadar Haddam’ı ve daha 
sonra	Şara’yı	yardımcısı,	Velid	Muallem’i	de	dı-
şişleri bakanı olarak yanında tuttu. 

Beşar Esad’ın iç halkası 
Hafız ve Beşar Esad dönemleri arasındaki de-
vamlılık ve kopmalar, göreve geldiği Temmuz 
2000’den beri, özellikle Beşar’ın reformcu ki-
şiliği bağlamında sorgulanıyor. Bu noktada 
Beşar’ın iç halkasını ve karar verme mekaniz-
masına dâhil edeceği kişileri seçme biçiminin 
Baba Esad ile büyük paralellikler taşıdığının 
altı çizilmelidir. Beşar’ın iç halkasını, Başkanlık 
Muhafızları	Komutanı	olan	kardeşi	Mahir	Esad,	

Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan eniştesi 
Asıf Şevket, Esad rejiminin yarattığı Suriye’nin 
en	zengin	işadamı	olan	kuzeni	Rami	Mahluf	ve	
Abdulfettah	Kudsiyye	ve	Muhammed	Nasıf	gibi	
Nusayri	istihbarat	ve	güvenlik	eliti	oluşturmak-
tadır.	Umumi	İstihbarat	Direktörü	Ali	Memlük,	
bu halkanın Baba Esad zamanından kalma ve 
Sünni olan tek üyesidir. Savunma Bakanı Ali 
Habib,	Hava	Kuvvetleri	Komutanı	Cemil	Has-
san, Başkanın güvenliğinden sorumlu olan 
Beşar’ın	 kuzeni	 Zülhimme	 Şaliş,	 Baas	 Partisi	
Güvenlik Bürosu Şefi Hişam İhtiyar ve Başkan 
Yardımcısı Faruk Şara da Esad’ın yakın çevre-
sini oluşturmaktadır. Beşar Esad’ın profesyonel 
geçmişi ve vazifeye geldiği ilk aylardaki nispe-
ten özgürlükçü yaklaşımı sebebiyle bir kesim 
Suriyeli ve uluslararası gözlemci, Beşar Esad’ın 
reformcu bir lider olduğuna inanmakta ve gere-
ken reformları hayata geçirme noktasındaki ge-
cikmeleri, aksaklıkları ve engellemeleri “Beşar 
Esad reform yapmak istiyor fakat çevresi buna 
müsaade etmiyor” teziyle açıklamaktadır. Beşar 
Esad’ın yukarda anlatılan yakın çevresini tayin 
etme biçimi bu teze destek vermektedir. Fakat 
yine yukarıda anlatıldığı gibi Baba Esad za-
manından kalma isimlerin tasfiyesi ile birlikte 
boşalan mevkilerin tayininde Beşar’ın reform 
odaklı kişileri değil, kendisi ile çalışabilecek ki-
şileri seçmesi ve kan bağı olanları tercih etmesi, 
Beşar Esad’ın reform konusuna olan tutarsız 
yaklaşımını da ortaya koymaktadır.
Sabah, 14.05.2011

A
A
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Toward a New Middle East? 
Perspectives on the Arab Spring 11 MAYIS 20

11

Panelists:
Elliot Hentov (Princeton University)
Matthew Duss (Director of Middle East Progress, Center for American Progres)
Burhanettin Duran (Chair, Political Science and International Relations Department, Istanbul Sehir 
University)
Yousef Munayyer (Executive Director, The Palestine Center)

Matthew Duss stated that the recent events in the Middle East come as a surprise to the US foreign 
policy establishment. He mentioned that the status-quo in the Middle East was unsustainable which 
was based on US support for a number of dictators in the Middle East rule as long as they kept 
their people down and kept the oil flowing. Duss pointed out that in recent months, the people 
in the Middle East had very decisively rejected this deal. Duss said that there is a realization in the 
US government that “we must reject that deal as well.” He underlined that now everyone wants 
democracy in the Middle East but the transition methods and results of democratic governance are 
questioned. He argued that the previous US policies produced anger and extremism and the Bush 
administration’s Iraq operation as a solution to the problem and a democratic model to the rest of 
the Middle East did not work out. He stated that the problems in the implementation of democracy in 
Iraq handicapped the democratization efforts in the region. He pointed out Obama administration’s 
efforts to avoid such mistakes and reset the relations with the region. He identified the current 
developments in the Middle East as an opportunity for the US to establish a new relationship with 
the people in the region in a range of fields other than military issues. He laid out the main issue 
for the US as follows: “how do we manage the tensions in the region as ethically and responsibly as 
possible?”

Yousef Munayyer started his speech by defining the Arab Spring as the second wave of decolonization 
in the Middle East. He mentioned that the first casualty in the Arab Spring is the widely held belief in the 
dichotomy between radicalism and moderation. He stressed the revolutions have created a potential 
to reshape the region by defining foreign policy not based on narrowly defined regime interests 
but popularly defined national interests. He referred to the struggles of his father’s generation in 
Egypt and compared those to the struggles of his own generation. Munayyer mentioned that the 
Arab civil society guards against “romanticization” of the revolutions and focuses on the institutional 
development and safe-guarding of governments in the hands of the people. He underlined that 
domestic and foreign policy in the new governments should be cautious to avoid disasters and based 
on popular will. Munayyer said that the success of civil uprisings led to the demise of Bin Ladinism, 
which he defined as the ideology that violent and radical uprising is the only method for change. 
He warned against the resurrection of Bin Ladinism with the failure of secular Arab nationalism. 
Stressing the importance of new free media, Munayyer commented on the US media coverage of the 
events as the first time the Arab youth and demonstrations were portrayed positively.
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Toward a New Middle East? 
Perspectives on the Arab Spring 11 MAYIS 20
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Burhanettin Duran stated that the recent events 
in the Middle East surprised Turkish foreign policy 
makers as well since Turkey expected to stabilize 
the region through increasing trade, investment, 
and travel among neighbors. He mentioned that 
establishing cooperative relations with existing 
regimes in the region conflicts with the efforts 
to build a new regional order. He underlined that 
these goals can be realized through a gradual 
and peaceful manner. He argued that Turkish 
policy makers were stuck between meeting the 
demands of the protestors and encouraging 
regimes to adopt reforms. He gave examples 
of Syrian case where Turkey faces a dilemma 
of regime’s survival or change after successfully 
developing bilateral relations in the last years. 
Duran claimed that leading principals of Turkish 
foreign policy are even more relevant now and it is very early to talk about success or failure of 
these principals. He pointed out Turkey’s unique ability to approach both sides of the conflicts in the 
region. He referred to Turkish state as the only consolidated democracy in the region that can serve 
as an inspiring example for all the stages of democratic consolidation and economic development. He 
mentioned that Turkey’s critical and independent stance towards Western policies in the region while 
being integrated with the West can serve as a unique example as well.

Elliot Hentov argued change is obviously coming to the region and, from Iran’s perspective, change is 
no longer considered the symbol of opposition to existing order. He argued that despite having deep 
ties to specific groups in countries like Iraq and Lebanon, Iran is an isolated country in the region. 
He explained Iran’s efforts to shape the outcome of the current wave of change and decrease its 
isolation in the region. Hentov said that Iran has opportunities to accomplish these goals in the short 
run as the new Arab governments define their policies in a fractionalized political environment. He 
said that Egypt is no longer in the anti-Iranian camp after Mubarak and new diplomatic relationships 
with Iran are being established. He argued that the new slogan of Iran for the region is “neither for 
the West, more against the West” as opposed to the 1979 slogan of “neither at East, nor the West.” 
He underlined that the Iranian model does not correspond to the people’s demands and Egypt has 
already shown it can play an anti-Persian, anti-Shiite leadership in the region.

In the Q&A session, Duss stated that the economy was not the primary reason for the uprisings. He 
said that the recent revolutions especially in Egypt and Libya were uprisings to change the old status 
quo. He emphasized that people in the Middle East do not want a country which is ruled by men with 
guns anymore, instead they want democratic countries and systems of accountable, uncorrupted 
institutions.

Addressing a question on how a new government in Syria might behave towards Egypt, Iran, the US 
and Israel, Munayyer stated that the new possible Syrian government may distance itself from Iran 
and improve relations with the new Egypt. However, since the Syrian foreign policy is dependent 
on the national interests of Syria such as retaking the Israeli occupied Golan Heights back, it is not 
expected that any kind of Syrian government will act friendly towards the US and Israel.

Duran, speaking about how Turkey would contribute to the democratization process in Syria, 
mentioned that from the early days of upheavals in Syria, Turkish government sent envoys to al-
Assad trying to persuade him to make certain reforms for a more democratic Syria. Duran said that 
democratization needs a system of institutions, and that since Turkey is the only country in the region 
with truly democratic institutions, Turkey can help Syria by being a good role model.
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seçime doğru yükselen siyasal tansiyon

AK	Parti’nin,	yeni	Türkiye	 inşasının ilk dura-
ğı olarak algıladığı seçimlerin taşıdığı potan-
siyel, bu durumdan rahatsız olan çevrelerin, 
seçim sürecini sabote etmesine yol açıyor.
Türkiye,uzun süredir, yeni bir gelecek inşa et-
mek yerine, içinde bulunduğu hayati bir krizi 
aşmak	 için	 seçimlere	 gidiyor.	 18	 Nisan	 1999	
seçimleri 28 Şubat sürecinin yol açtığı siyasal 
krizi, 3 Kasım 2002 seçimleri hem 28 Şubat 
sürecinin hem de 2001 ekonomik çöküşünün 
yol açtığı siyasi ve ekonomik krizi, 22 Temmuz 
2007	 seçimleri	 de	 Cumhurbaşkanlığı	 seçim-
lerinin yol açtığı siyasi krizi aşmak üzere ger-
çekleştirildi. Son üç seçimden farklı olarak, bu 
seçimlerde Türkiye, bir krizi aşmak için değil, 
doğrudan doğruya yeni bir gelecek inşası için 
12 Haziran 2011 seçimlerine gidiyor.
12 Haziran, bütün siyasi partiler ve siyasi ak-
törler için aynı anlamı taşımıyor elbette. AK 
Parti,	 seçimlere,	 Yeni	 Türkiye’yi	 inşa	 etme	
anlamı	 yüklerken,	 CHP	 değişim	 dinamiğini	
sürdürme ve yeni lider kadrosunun koltuğunu 
koruma,	MHP	siyasal	hayatta	kalıcılığını	 sür-

dürme,	BDP	ise	Kürtlerin	tek	meşru/etkili	söz-
cüsü olma anlamı yüklüyor. Başka bir deyişle, 
CHP,	MHP	ve	BDP	seçimlere	kendi	akıbetleri	
ve siyasal yaşamdaki rolleri ile sınırlı bir an-
lam	yüklerken,	AK	Parti,	 seçimleri	 doğrudan	
doğruya ülkenin yeniden inşasını mümkün kı-
lacak bir süreç olarak algılıyor. Siyasi partiler, 
seçimlere birbirlerinden farklı anlamlar yük-
leseler de, seçimlerin geçmişte olduğu gibi bir 
krizi aşmak üzere yapılmıyor oluşu, hazırlanan 
milletvekili aday listelerine ve seçim beyanna-
melerine de yansıdı. Siyasi partilerin neredey-
se tamamı, mevcut tabanlarını kemikleştirmek 
yerine farklı toplumsal kesimlerin desteğini 
aramak üzere, merkeze hitap eden esnek siya-
sal	kimlikli	adayları	tercih	ettiler.	Uzun	yıllar-
dan sonra ilk defa siyasal bir krizin gölgeleme-
diği bir seçim sürecine girildiği için partiler, 12 
yıllık bir vadeye yayılan kalkınma projelerini 
ayrıntılı siyasal önermelere tercih ettiler. Seçim 
kampanyasının ilk günlerinde meydanlar, ül-
keyi kamplaştırıcı öfkeli söylevler yerine akıl-
cı-heyecan verici projelere ev sahipliği yaptı. 

SETA		YORUM

Yükselen Siyasal Gerilimin 
Perde Arkasında Ne Var?
Türkiye,uzun süredir, yeni bir gelecek inşa etmek yerine, içinde bulunduğu hayati bir 
krizi aşmak için seçimlere gidiyor.

HATEM ETE
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seçime doğru yükselen siyasal tansiyon

MAYIS 2011 -  12 Haziran seçimlerinin öncesinde hareketlenen siyaset gündemi, seçmen-
den Meclis vizesi almak isteyen partilerin işini kolaylaştırdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ülkedeki demokratikleşme adımlarına istinaden sarf ettiği “Bu ülkede artık Kürt sorunu yoktur” 
cümlesi, muhalefet tarafından AK Parti’nin reformcu reflekslerini terk ettiği şeklinde yorumlan-
dı. Ayrıca, Başbakan’ın konvoyuna düzenlenen PKK saldırısı ve MHP’de ortaya çıkan kaset skan-
dalı, partilerin sadece kendi çabalarıyla yarışmadığına işaret etti. BDP liderliğinde düzenlenen 
‘sivil Cuma namazı’ ve kepenk kapatma eylemleri, halihazırda gergin olan kamuoyunu daha 
şiddetli şekilde kutuplaştırdı.

A
A

Yükseltilen tansiyonun amacı ne? 

Vesayetçi	 güçlerin	 hareket	 kabiliyetlerinin	
azalmasıyla, nihayet siyasetin kaderi siyasi 
aktörlerin performanslarına emanet edildi 
diye umutlanmışken, birden siyasal tansiyon 
yükseldi ve seçim kampanyalarını esir alan ge-
lişmeler	birbiri	ardına	patlak	verdi.	PKK,	çey-
rek asrı aşkın çatışma tarihinde, devletin lider 
kadrosunu hedef almama yönünde geliştirdiği 
stratejisini terk ederek Başbakanın konvoyuna 
saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin sürdür-
düğü	operasyonlar,	BDP’li	aktörlerin	yaptıkla-
rı sert açıklamalar ve mobilize ettikleri kitlenin 
hareketliliği ile Güneydoğu, 90’ları andıran bir 

siyasi	atmosfere	teslim	oldu.	MHP’yi	hedef	alan	
kasetlerin	internete	düşmesiyle	MHP’nin	baraj	
problemi seçim sürecinin merkezine yerleş-
ti. Seçim sürecinin başlarında siyasete hâkim 
olan sükûnetin çabucak yerini hararetli bir 
atmosfere bırakması, 12 Haziran seçimlerinin 
Türkiye’nin geleceğini inşa etmekte oynayacağı 
hayati rolle doğrudan ilişkili. Seçimler, siyasi 
partilerin geleceği, siyasi ve bürokratik aktör-
lerin sistem içindeki ağırlıkları ve bu iki aktör 
arasındaki ilişkinin mahiyetinden etkilenecek 
olan toplumun refahı üzerinde doğrudan etkili 
olacak. Bu hayati işlevi dolayısıyla, seçimlerin 
akıbeti, liderlerin kampanya performansına 
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bırakılmadı ve birbiri ardına gerçekleştirilen 
provokasyonlar seçim sürecini belirlemeye 
başladı. 

AK Parti operasyonların öznesi mi,  
nesnesi mi? 

Dolaşımdaki tezler farklı adresleri işaret etse 
de,	gelişmelerin	hedefinde	AK	Parti	yer	alıyor.	
AK	 Parti’nin	 diğer	 partilerden	 farklı	 olarak,	
seçimleri yeni Türkiye’yi inşa etme sürecinin 
ilk durağı olarak algılaması, yeni Türkiye’nin 
AK	Parti	eliyle	inşa	edilmesinden	rahatsız	olan	
çevrelerin, seçim sürecini sabote etmelerine 
yol	 açıyor.	 AK	 Parti,	 ancak	 yeni	Anayasa	 sü-
recini tek başına sürükleyebileceği bir millet-
vekili sayısına ulaştığında, yeni Türkiye’yi inşa 
etme imkânını bulacağı için, yeni Türkiye’nin 
AK	Parti	eliyle	inşa	edilmesinden	rahatsız	olan	
aktörler,	AK	Parti’yi	seçim	sürecinde	zayıflata-
rak bu imkândan yoksun bırakmaya seferber 
olmuş	 durumda.	 İç	 ve	 dış	 çevreleri	 AK	 Par-
ti	 karşıtlığında	 birleştiren	 esas	 saik,	AK	Parti	
inisiyatifinde hazırlanacak yeni Anayasanın 
bürokrasinin siyaset üzerindeki tahakkümü-
ne son verecek, kronik kimlik sorunlarını 
çözecek, devletin milletle yaşadığı yüzyıllık 
yabancılaşmayı tersine çevirecek olmasından 
duyulan tedirginliktir. Bu tedirginliğin yol aç-
tığı seferberliğin ilk işaretleri, Başbakanın kon-
voyuna saldırılması, siyasetin kasetlerle dizayn 
edilmesi, Kürt meselesinin 1990’ların iklimine 

dönüş sinyalleri vermesi, sınav güvenliğinin si-
yasetin merkezine yerleşmesi gibi gelişmelerle 
verildi. Seçime kadarki bir aylık sürede, siya-
setin olağan seyrinde rastlanmayan ve ancak 
seçim sürecinin önemi ile ilişkilendirilebilecek 
bu tarz başka gelişmelere de hazırlıklı olmak 
gerekir. Öte yandan, sükûnet içinde geçirilecek 
bir seçim sürecinde öngördüğü sonucu alması 
daha	muhtemel	 gözüken	AK	Parti’nin,	 seçim	
sürecini geren bütün bu gelişmelerin müsebbi-
bi olarak gösterilmesi, oynanan oyunun ustalı-
ğını gösteriyor. Tedavüldeki değerlendirmeler, 
mevcut	gelişmeleri,	AK	Parti’nin	oy	geçişken-
liğine	 sahip	 olduğu	MHP	 ve	 BDP’yi	 zayıflat-
maya yönelik hamleleri olarak okuyor. AK 
Parti’nin	 bu	 kuşatma	 siyasetini	 yaracak	 etkili	
savunma mekanizmaları geliştirmekte yeter-
siz kalması da bu tezleri destekliyor. Oysa ba-
sit	bir	 analiz,	AK	Parti’ye	hedeflediği	başarıyı	
sağlayacak	 olan	 stratejinin,	MHP	 ve	BDP’nin	
gündemde yer bulmadığı, siyasal alanın AK 
Parti-	CHP	karşıtlığına	kenetlendiği	bir	kam-
panya ortamı oluşturmak olduğunu ortaya ko-
yacaktır. Bu analiz yapılamıyorsa bile, gelişme-
lerin tetiklediği sonuçlar üzerinden de failleri 
aramak	mümkün.	 Basit	 bir	 gözlem,	MHP	 ve	
BDP’nin	 bu	 gelişmeler	 sayesinde	 tabanlarını	
kenetleyerek teyakkuza geçirdiklerini, dolayı-
sıyla da oylarını yükselttiklerini açığa çıkara-
caktır. Sonuç olarak, seçim kampanyalarının 
ilk günlerine hâkim olan sükûnetin yerini kı-
ran kırana bir mücadeleye bırakması, seçim-
lerin Yeni Türkiye’yi inşa etme potansiyeliyle 
ilişkili. Bütün bu değerlendirmeler ışığında, 
AK	Parti’nin	olayların	arkasındaki	özne	değil,	
operasyonların hedefindeki nesne olduğu or-
tada. Bunu görebilmek için perdeyi bir nebze 
aralamak yeterli.

Sabah,14.05.2011

“ Türkiye, bir krizi aşmak için de-
ğil, doğrudan doğruya yeni bir gelecek 
inşası için 12 Haziran 2011 seçimlerine 
gidiyor.
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A	year	has	passed	since	Israel’s	deadly	raid	on	
the	Mavi	Marmara.	The	 raid,	which	 left	 eight	
Turkish activists and one Turkish- American 
activist	dead	and	over	30	wounded,	only	exac-
erbated	the	already	strained	Turkey-	Israel	rela-
tionship, and the bilateral relations have since 
been waiting to be salvaged.
The culprit for the deterioration has been the 
Palestinian	 question,	 and	 the	 relations	 have	
followed	 the	 ups	 and	 downs	 of	 the	 Israeli-
Palestinian	conflict.	However,	peace	processes	
have brought the two countries closer. After the 
Oslo	Accords,	for	example,	diplomatic	relations	
were	 upgraded	 to	 ambassadorial	 level.	 Israeli	
withdrawal from the Gaza Strip in 2005 like-
wise enabled the rapprochement between the 
two	countries,	and	to	this	end	Prime	Minister	

Recep	Tayyip	Erdogan	paid	an	official	 visit	 to	
Israel	to	show	Turkey’s	appreciation	of	its	step	
toward	peace.	Most	recently,	 Israeli-Syrian	 in-
direct talks with Turkey’s sponsorship made the 
two countries partners for peace, and state-to-
state-level contact reached high levels.
The	 Mavi	 Marmara	 incident	 added	 a	 second	
dimension	to	the	bilateral	relations:	Israel’s	po-
sition on the deadly attack. From day one after 
the incident, Turkey’s conditions for normaliza-
tion have been pretty clear, and at the center of 
them were, and still are, an official apology and 
compensation to the families of the victims. 
Meanwhile,	 Israel	 has	 avoided	 any	 apologetic	
act, which would amount to acceptance of cul-
pability. This unfortunately brings the relations 
to a complete deadlock.

SETA		YORUM

A New Israel-Turkey 
Relationship
Increasing people-to-people contact and an advancement of the Israeli-Palestinian 
track would prepare the grounds for new Turkish-Israeli relations in the new Middle 
East. 

UFUK ULUTAŞ

süren türkiye-israil krizi

MAYIS 2011 -  İsrail komandolarının Gazze Şeridi’ne yardım malzemeleri taşıyan Mavi 
Marmara Gemisi’ne düzenlediği kanlı baskının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Türkiye ve 
İsrail arasında yaşanan krizin çözümü yönünde herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Ankara’nın 
“özür, tazminat ve Gazze ablukasının kaldırılması” şeklinde formüle edilen taleplerine Tel Aviv 
yönetimi bir yıl boyunca olumlu yanıt vermedi. İki devlet arasında kriz halklar nezdinde de 
olumsuz yansımalara sebep olurken iki ülkenin bu krizi nasıl aşacağı ve halkların bölge barışı 
için iktidarlar nezdinde ne gibi bir rol oynayabileceğine dair sorular da gündeme geldi.
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Except	for	Israel’s	easing	of	the	Gaza	siege	by	al-
lowing more products in than it did before the 
flotilla, and reluctant agreement to collaborate 
with	 the	 Palmer	 commission	 [the	 UN	 Com-
mission of inquiry appointed by Secretary-
General Ban Ki-moon and chaired by former 
New	Zealand	Prime	Minister	Geoffrey	Palmer]	
– which are too little, too late – there has been 
no improvement so far that would bring a new 
momentum to the relations. Turkey’s help dur-
ing	 the	Carmel	 fire	 last	 year	 and	 the	 ensuing	
meetings	 between	 Turkish	 Foreign	 Ministry	
Undersecretary	Feridun	Sinirlioglu	and	Israel’s	
representative	to	the	UN	probe	of	the	flotilla	af-
fair,	Yosef	Ciechanover,	could	not	produce	any	
positive results, either.
WE	ARE	currently	at	a	point	where	the	Track	
I	diplomacy	is	in	a	stalemate,	and	far	from	ad-
dressing	the	Turkish-Israeli	relations	in	general	
and	the	tragedy	of	the	Mavi	Marmara	incident	
in particular. Therefore, it must be addressed 
in	a	new	way	via	Track	 II	diplomacy,	because	
it seems that normalization of state-level rela-
tions will not predate normalization of relations 
between	the	two	peoples.	Put	the	international	
legal	aspect	aside,	and	the	human	tragedy	expe-
rienced	aboard	the	Mavi	Marmara	can	be	rec-
ognized	by	the	people	of	Israel	and	Turkey.	This	
will eventually introduce the missing piece in 
the bilateral relations: the civilian aspect.
This aspect has traditionally been neglected, 
and military relations have shaped the inter-

action between the two countries. Despite a 
historical	affinity	between	Israelis	and	Turks,	a	
strong	interaction	between	people,	NGOs,	and	
think-tanks was never really established. The 
current deadlock in relations, therefore, pres-
ents an opportunity for the pro-peace camp 
in	Israeli	and	Turkish	civil	society	to	work	to-
gether to push the policy makers toward more 
compromising policies.

That said, it should be underlined that there is 
little on which Turkey could compromise re-
garding	 the	Mavi	Marmara;	 it	 is	mostly	 Israel	
who should take bolder steps and not make 
the same mistake with the second flotilla. The 
outcome	is	critical	not	only	for	Turkish-Israeli	
relations,	but	also	for	the	new	Middle	East	that	
is	 being	built	 by	 the	Arab	Spring.	 In	 a	 region	
where	Israel’s	isolation	is	increasing,	new	Turk-
ish-Israeli	 relations	 could	only	bolster	 the	 lat-
ter’s security.
Considering	Israel’s	cold	peace	with	Egypt	and	
Jordan,	which	has	never	created	a	meaningful	
dialogue	 between	 Israelis,	 and	 Egyptians	 and	
Jordanians,	a	reverse,	bottom-to-top	approach	
should be employed in relations with Turkey.
The prospects for bilateral ties have been 
gloomy, and rightly so. But increasing people-
to-people contact and an advancement of the 
Israeli-Palestinian	 track	 would	 prepare	 the	
grounds	for	new	Turkish-Israeli	relations	in	the	
new	Middle	East.
The Jerusalem Post, 31.05.2011

“ We are currently at a point whe-
re the Track I diplomacy is in a stale-
mate, and far from addressing the Tur-
kish-Israeli relations in general and the 
tragedy of the Mavi Marmara incident 
in particular. 
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12 Haziran seçimleri öncesinde siyasal gündem, 
MHP’ye	yönelik	kaset	ifşaatlarıyla	çalkalanıyor.	
CHP’nin	 Baykal’a	 ait	 kasetle	 yeniden	 dizayn	
edilmesinden	bir	yıl	sonra,	MHP’li	yöneticilere	
ait kasetlerin yayınlanması, henüz belirleneme-
yen	bir	“odağın”	bu	defa	MHP’yi	dizayn	etmeyi	
tasarladığını	 ortaya	 koyuyor.	 CHP’ye	 yapılan	
operasyon,	 “yeni	 CHP”den	 bahsetmeyi	müm-
kün kılacak şekilde, hiçbir dirençle karşılaş-
madan planlandığı üzere yoluna devam ediyor. 
MHP’ye	yönelik	operasyonun	da	aynı	kolaylık-
la sonuca ulaşıp ulaşmayacağı, bir süre sonra 
“yeni	 bir	MHP”den	bahsedip	bahsedemeyece-
ğimiz henüz belli değil. Bu nedenle, bu yazı-
daki	 değerlendirmeler,	MHP’nin	 önümüzdeki	
dönemde nasıl partiye dönüşeceğini değil, nasıl 

bir partiye dönüştürülmek istendiğini, başka 
bir	deyişle,	kasetlerin	nasıl	bir	MHP’yi	öngör-
düğünü açıklamayı hedefliyor. Türkiye, son on 
yıldır, adım adım, eski Türkiye’nin sürdürüle-
bilirliğini zayıflatıp yeni Türkiye’yi mümkün 
kılacak gelişmelere sahne oluyor.
İç ve dış dinamiklerin birbirini besleyerek eski 
Türkiye’yi imkânsız kıldığını ilk fark eden par-
ti	AK	Parti	oldu.	Bu	değişim	arzusunun	ürünü	
olan	AK	Parti	aynı	zamanda	bu	süreci	kendi	ön-
celiklerine göre şekillendiren önemli bir aktör 
konumunda. Diğer aktörlerin, Yeni Türkiye’nin 
inşasının geri döndürülemez bir ivme yakala-
dığını fark etmeleri 12 Eylül referandumuyla 
mümkün oldu. Yeni Türkiye’ye gidiş engellene-
mediğine göre, bütün siyasi partilerin bu yeni 
duruma göre konum almaları sağlanmalıydı. 

SETA		YORUM

‘Yeni CHP’den Sonra Sıra 
‘Yeni MHP’de mi?
Kasetlerin hedefi, MHP’yi baraj altına itmek değil; siyaset değişikliğine zorlamak. 
Partiye çizilen yeni rota, MHP’yi ulusalcılık yerine muhafazakâr bir söyleme geri çek-
mek üzerine kurulu.

HATEM ETE

yeni türkiye’ye doğru

MAYIS 2011 -  12 Haziran seçimlerine doğru hızla yol alan Türkiye’de ‘değişim’ söyleminin 
merkezî bir rol oynayacağı anlaşılıyordu. Siyasal partilerin sivil bir Anayasa yapılması hususun-
da mutabakata vardığı bu dönemde ortaya çıkan ‘yeni düzen’ tartışmaları seçimlere daha bü-
yük bir anlam yükledi. CHP’de lider değişimini tetikleyen kaset skandalının bir benzeri, sandık-
tan Meclis vizesi almayı hedefleyen MHP’nin yönetici kadrosunda çok sayıda istifaya yol açtı. 
Siyasete dışarıdan müdahale edildiği eleştirilerini beraberinde getiren bu gelişmeler, siyasal ak-
törlerin ‘yeni düzen’ söylemine karşı takınacakları tutumu da belirleme potansiyeline sahipti.
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CHP’deki değişim, MHP’deki değişimi 
tetikledi 
Referandum,	 ilk	 etkisini	 ana	muhalefet	 parti-
si	 üzerinde	 gösterdi.	 CHP,	 eski	 Türkiye’ye	 tu-
tunma gafleti içinde uzun süredir kazanılması 
imkânsız	 bir	 savaş	 veriyordu.	 Referandum,	
CHP’nin	pozisyon	yenilemesini	gerekli	kılınca,	
doğal bir mekanizmayla yıllar alacak değişim 
ihtimali, dışarıdan müdahale ile bir haftada 
kotarıldı.	Türkiye’nin	en	eski	partisi	olan	CHP,	
referandumdan bu yana, genel başkanını, par-
ti meclisini, muhtemel parlamento grubunu 
ve söylemini yenileyerek, Türkiye’nin en yeni 
partisi olarak 12 Haziran seçimlerine katılıyor. 
CHP’deki	değişim,	siyasal	haritanın	yeniden	şe-
killeneceğinin	 ilk	 göstergesiydi.	Yeni	CHP’nin	
anlamlı	bir	projeye	dönüşmesi	için	eski	CHP’ye	
göre rota çizmiş diğer partilerin de stratejilerini 
değiştirmeleri	 gerekiyordu.	 Böylece,	CHP’deki	
değişim,	Baykal	CHP’sinin	en	önemli	müttefi-
ki	olan	MHP’nin	de	değişmesini	 gerekli	 kıldı.	
MHP,	 son	 yıllarda,	 ancak	milliyetçilik	 üzerin-
den telif edilebilecek iki farklı tabana yaslan-
mıştı. İç Anadolu’daki muhafazakâr seçmen ile 
batı Anadolu’daki seküler seçmen, referandum-
da	 birbirlerine	 ters	 düştüler.	 MHP,	 Batı’daki	
seçmeninin tutumunu benimseyince, İç Ana-
dolu’daki seçmenini küstürdü. Bu başlı başına 
bir tehlike sayılmazdı, çünkü 2009 seçimlerin-
de, Batı Anadolu üs seçilerek ilk denemesi ya-
pılan	strateji,	CHP-MHP	işbirliğini	tesis	ederek	
AK	Parti’yi	zayıflatmak	üzerine	kurulmuştu	ve	
kısmen	de	başarı	göstermişti.	Ancak,	CHP’deki	
gelişmeler	bu	stratejiyi	akim	bıraktı.	MHP’nin	
sıkıntısı da Baykal’ın gidişinden sonra arttı. Kı-
lıçdaroğlu,	Baykal’dan	farklı	olarak,	AK	Parti	ile	
mücadelenin	stratejisini	CHP’nin	oylarını	art-
tırma	üzerine	kurunca,	MHP	ile	kurulan	ittifa-
kın koşulları değişti. 

MHP’yi baraj altına kim itiyor? 
Baykal’ı	fazla	katı	bulduğu	için	MHP’ye	oy	ve-
ren merkez-sağ bakiyesi seçmenin önemli bir 

bölümü, Kılıçdaroğlu’nun estirdiği rüzgâra 
kapıldı.	 Nitekim	 Mayıs	 2010’dan	 beri	 yapılan	
anketler,	 CHP’nin	 yükselişi	 ile	 MHP’nin	 dü-
şüşü arasındaki paralelliği gösteriyor. Batı’da-
ki	 merkez	 sağ	 bakiyesi	 oylar	 ve	 CHP	 ile	 güç	
birliği uğruna İç Anadolu’daki seçmenini AK 
Parti’ye	 bırakan	 MHP,	 batıdaki	 seçmenini	 de	
“yeni	 CHP”ye	 kaptırma	 riski	 ile	 karşı	 karşıya	
kaldı.	Böylece,	MHP’nin	 son	on	 yılına	damga	
vuran	strateji	CHP’ye	yönelik	operasyonla	açı-
ğa	 düştü.	 Dolayısıyla,	 MHP’yi	 baraj	 tehlikesi	
ile karşı karşıya bırakan en önemli etken, AK 
Parti’nin	 muhafazakâr-	 milliyetçi	 oyları	 çek-
mesi değil, Kılıçdaroğlu’nun seküler- milliyetçi 
oyları	çekme	riskiydi.	MHP,	doğal	olarak,	sahile	
tutunmaya ve Kılıçdaroğlu’nun rüzgârını dur-
durmaya yönelik bir siyaset yürütmeye başladı. 
Ancak,	MHP’nin	 bu	 siyaseti,	 CHP’nin	 önünü	
açmaya çalışan iradeyi rahatsız etti. Kasetler, bu 
aşamada	devreye	girdi.	CHP’nin	büyümesi,	ör-
neğin	%30	oy	alabilmesi	için	MHP’nin	oylarına	
ihtiyacı var. Ancak bu, tasarlandığı gibi kolay iş-
lemeyebilir.	CHP’nin	yeni	söylemi,	Türkiye’nin	
yeni siyasal haritasına direnen batıdaki seçmen 
tarafından benimsenmediğinde yanı başında 
gideceği	bir	MHP	var.	Bu	çerçevede,	demokra-
tikleşme çabalarına karşı sert bir milliyetçi söy-
lemi	 sürdüren	MHP,	 demokratik	 bir	 söyleme	
başvuran	CHP’nin	rahatsız	ettiği	tabana	ikinci	
adres	olabilir.	MHP	batıda	kaldıkça,	hem	büyü-
menin ilk adresi olabilecek merkezsağ bakiyesi 
seçmenin	CHP’ye	geçişini	 zora	 sokabilir,	hem	
de	CHP’nin	küstürebileceği	muhtemel	ulusalcı	
taban	nezdinde	ikinci	adres	olabilir.	MHP’nin,	
yeni	CHP	imkânına	ürettiği	bu	maliyetler,	an-
cak batıdan çekilmesini sağlamakla ortadan 
kaldırılabilir.	 Kısacası,	 yeni	 CHP’nin	 başarısı	
için	MHP’nin	batıdan	çekilmesi	gerekiyor.	So-
nuç	 olarak,	 MHP’nin	 etrafında	 cereyan	 eden	
gelişmelerin	öncelikli	hedefi,	MHP’yi	baraj	al-
tında	bırakmak	değil.	MHP,	iki	seçim	üst	üste	
baraj üstünde kaldığı vaki olmayan, daha önce 
de defalarca baraj altında kalan bir parti. Baraj 
tehlikesi	söylemi,	MHP’yi	baraj	altına	itmekten	
öte baraj üstüne çıkarmayı amaçlıyor. İkincisi, 
kasetlerin	öncelikli	hedefi,	MHP’yi	baraj	altına	
itmek değil; baraj altında kalsa da barajı geçse 
de,	 siyaset	 değişikliğine	 zorlamak.	 Üçüncüsü,	
MHP’ye	 çizilen	 yeni	 siyasi	 rota	 ,MHP’yi	 ulu-
salcılığın	sözcülüğüne	zorlamak	değil,	MHP’yi	
muhafazakâr bir söyleme geri çekmek üzerine 

“ Baraj tehlikesi söylemi, MHP’yi 
baraj altına itmekten öte baraj üstüne 
çıkarmayı amaçlıyor.
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kurulu.	Kasetlerin	öncelikli	hedefi,	MHP’yi,	İç	
Anadolu’da	 AK	 Parti	 ile	 mücadele	 etmeye	 ve	
batıyı Kılıçdaroğlu’na terk etmeye zorlamak. İç 
Anadolu’ya geri dönen bir muhafazakâr- milli-
yetçi	MHP,	hem	CHP’nin	önünü	açacak,	hem	

de	AK	Parti’yi	muhafazakâr	 camianın	 tek	 ak-
törü olmaktan çıkaracak. Bu hesaplar tutar mı 
bilinmez ama öncelikle stratejinin neyi hedefle-
diğini doğru anlamakta yarar var.
Sabah, 28.05.2011
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Kastamonu provokasyonundan şu mesaj çıka-
rılabilir: Sırf ‘yeni Türkiye’de değil, yeni bölgesel 
düzende de sadece silahtan elini çekmeyi başa-
ranlar aktör olarak kalabilecek.2002 seçiminde 
1990’ların siyasi, sosyal ve ekonomik enkazının 
kaldırılması; 2007 seçiminde ise askeri ve bü-
rokratik vesayetlerin kaldırılması oylandı.

12 Haziran 2011 seçiminin en temel özelliği 
nedir? 
12 Haziran 2011, Türkiye’nin “12 Eylül” den 
itibarenki siyasi ve toplumsal hafızasıyla sahi-
ci bir yüzleşmenin başlangıcı olmaya adaydır. 
Burada “12 Eylül” hem referandum ile yaşanan 
kırılma hem de 1980 darbesiyle başlayan derin 
tahribata denk gelmektedir.
Darbe ile referandum arasındaki uzun otuz yı-
lın bütün yaşanmışlıkları 13 Haziran’la beraber 
“Yeni Türkiye” makasına girmek durumunda 
kalacaktır.
12 Eylül referandumu ile beraber, yeni bir si-
yasal sistemin inşa edilmesi üzerinde yaşa-

nan	 mücadele	 farklı	 bir	 safhaya	 geçmiş,	 Yeni	
Türkiye’nin inşa süreci engellenemez bir bi-
çimde başlamıştır. Tam da bu sebepten, 2011 
seçimleri çoktan toplum ve piyasa tarafından 
satın alınmış seçimlere dönüşmüş durumdadır. 
Çünkü 12 Eylül neticesinde 12 Haziran sadece 
bir ara durak anlamına gelmektedir.
Yeni Türkiye’nin kurulduğunu siyaseten fark 
ederek pozisyon almak zannedildiği kadar ko-
lay değildi. Birçok siyasi akım için, 2002 son-
rasında 1990’ların enkazının kaldırıldığını veya 
2007 sonrasında bürokratik ve askeri vesayetin 
miadını doldurduğunu fark etmek kolay ol-
madı.	AK	Parti	öncülüğünde	yaşanan	değişim	
süreci hem içeride hem de dışarıda statükoya 
yaslanan kesimlerce sürekli arızi bir durum ola-
rak değerlendirildi.
2007	seçimlerinde	AK	Parti’nin	aldığı	yüzde	47	
oy bile geçici bir durum olarak görülmeye çalı-
şıldı. 12 Eylül referandumu ile eski Türkiye’nin 
en statükocu iç ve dış aktörleri, nihayet değişi-
min	sahiciliğini	ve	AK	Parti’ye	verilen	desteği	
idrak edebildiler. 

SETA		YORUM

12 Eylül’den 12 Haziran’a 
Reşadiye’den Ilgaz’a
2002 seçiminde 1990’ların siyasi, sosyal ve ekonomik enkazının kaldırılması; 2007 
seçiminde, askeri ve bürokratik vesayetlerin kaldırılması oylandı.

TAHA ÖZHAN
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Eski Türkiye’nin siyasi pozisyonları 
Bu	süreçte,	MHP	siyasi	 tampon	oluşumu	şek-
linde	pozisyon	alırken,	BDP	sadece	kendi	özel	
gündemine kilitlenmiş durumda. Ana muhale-
fet	partisi	CHP’nin	ise	bu	değişimi	cebren	idrak	
etmesi sağlandı. Oldukça stratejik bir müdahale 
ile	CHP’nin	“Yeni	Türkiye”nin	rüzgârına	kendi-
sini fazlaca kaptırarak post-Kemalist bir yapıya 
evrilmesini de engelleyecek bir kıvamda neo-
Kemalist bir siyasi harekete dönüşmesi sağlan-
dı.	Bu	kurguda,	 yeni	CHP,	 seçimlerde	başarılı	
olma arzusunun sağladığı hareketlenmenin 
ötesine geçmekte zorlanarak, ismi konulmuş 
bir mazi eleştirisi yapmaktan uzak duruyor. 
“Altı oku farklı bir retorikle tevil ederek”, yeni 
CHP’yi	 inşa	 etmeye	 çalışan	mezkûr	 yaklaşım,	
iletişim teknikleriyle yeni yüzüne talip arıyor.
Yeni Türkiye’yi referans alması itibariyle takdir 
edilmesi gereken bu arayış, mevcut kurgusuy-
la önemli eksiklikler barındırıyor. Her şeyden 
önce,	eski	CHP’yi	unutturmaya	çalışarak	ya	da	
hiç var olmamış gibi davranarak yeni bir siyasi 
hareket olunamayacağı gerçeği gözden kaçırı-
lıyor.	CHP	tabanının	siyasi	ve	sosyal	refleksle-
rine dair değişim işaretleri ortada yokken, üst 
yapının	arayışlarıyla	ilerleyen	yeni	CHP	iddiası,	
seçim döneminde kemikleşmiş tabanın iktidar 
arzusunun hoşgörüsüne sığınmayla sınırlı bir 
değişime işaret ediyor. Seçimlerden bağımsız 
ele	 alındığında,	 CHP’nin	 bundan	 sonraki	 ge-
riliminin Kemalist ve neo-Kemalist eğilimlerin 
arasında cereyan edeceğini söylemek yerinde 
olacaktır.
Aynı sorunun farklı dinamiklerle ayakta tuttu-
ğu	MHP	ve	BDP	ise	CHP’nin	de	gerisine	düşen	
bir siyasal tablo içerisindeler.
Kürt sorununun doğrudan ve dolaylı iki partisi 
olan	BDP	ve	MHP	 “Yeni	Türkiye”	dinamikle-
rini ya sadece pozisyon değiştirmeden seyredi-
yorlar	ya	da	yanlış	bir	pozisyon	alıyorlar.	MHP,	
bu toprakların tarihinde sıradan ve kısa bir ana 
denk gelen son yirmi yılın sorunlarının, Tür-
kiye siyasetinin ana ekseni olarak kalacağına 
derinden	inanmışa	benziyor.	Aynı	şekilde,	BDP	
de, siyasi zamanı dondurarak eski Türkiye’deki 
“sürekli olağanüstü hal” altında siyasal bir aktör 
olmak zorunda olduğuna kendisini inandırmı-
şa benziyor.
Hem	MHP	hem	de	BDP	 “PKK’nın	 siyasallaş-
masından veya silahsızlanmasından” feci bir 
şekilde ürküyorlar.

MHP	 ülkenin	 bölüneceğine,	 BDP	 ise	 silah-
sız söz söyleyemeyeceğine derinden inanmışa 
benziyor. Oysa Yeni bir Türkiye olacaksa Kürt 
sorunu olmayacak.
Ya da tam tersi. 

Ilgaz provokasyonu 
Başbakan’ın konvoyuna hafta içerisinde yapılan 
saldırı	yeni	Reşadiye	olarak	kayda	geçti.	Adeta	
YSK’nın anlamsız müdahalesi yetersiz bulun-
muşçasına yapılmış bir saldırı ile karşı karşıya-
yız. YSK kararına verilen tepkilerle söz hakkını 
sokaklara	devreden	BDP,	bu	son	eylemle	geri-
ye kalan iradesini de yine silahlı vesayete dev-
retmek zorunda kalabilir. Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’da yaşanan değişimlerin genel anlamda 
Türkiye’nin normalleşme ve demokratikleş-
me takviminin 60, 50 veya en iyi ihtimalle 10 
yıl gerisine tekabül ettiğini idrak edemeyenler 
derin bir hatanın içerisine düşüyorlar. Siyasal 
düzeyde çözülmesi kaçınılmaz olan bir sorunu 
hızla toplumsallaştırarak hem kendilerine hem 
de Türkiye’ye en büyük kötülüğü yapıyorlar.
Kastamonu provokasyonunun verdiği mesajın 
peşine düşmenin hiçbir anlamı bulunmuyor. 
Sıradan bir hafıza tazelemesi benzer yüzlerce 
provokasyonu hatırlamamıza yeterli oluyorsa; 
bu saldırının verdiği ya da vereceği bir mesaj da 
olamaz demektir.
Ama illa bir mesaj aranıyorsa şu olabilir: eski 
Türkiye’de silah ve söz pekâlâ telif edilebiliyor-
du; Yeni Türkiye’de imkânsızda ısrardan başka 
bir şey değil. Daha ileri gidelim, sadece Yeni 
Türkiye’de değil, yeni bölgesel düzende de sa-
dece silahtan elini çekmeyi başaranlar aktör 
olarak kalabilecekler. Bütün Ortadoğu’da ola-
ğanüstü haller teker teker kalkarken, Türkiye’de 
siyasal bir aktör olmaya çabalamak yerine 
olağanüstü hal içinde yaşadıklarına kendile-
rini inandırmak isteyenler, bölgemizdeki son 
gelişmelerden sonra, olağanüstü halin devam 
ettiği tek ülke olan İsrail kadar yalnızlaşmaya 
mahkûm olurlar!

Sabah , 07.05.2011

“ MHP ülkenin bölüneceğine, BDP 
ise silahsız söz söyleyemeyeceğine 
inanmışa benziyor.
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Her şeyin “öteki” ve “ötekileştirme” üzerinden 
anlatıldığı bir dünyada, sahici ve estetik bir 
medya diline gerçekten ihtiyaç duyuluyor. 
“Sahici” diyorum; çünkü sahici olmayan bir 
medya dili, kendinden olmayanı ötekileştire-
rek karşıtlık ve antagonizm üretiyor. “Estetik” 
diyorum; çünkü estetik olmayan bir medya dili, 
kendisi de dâhil her şeyi sıradanlaştırarak ma-
gazinselleştiriyor ve dolayısıyla içeriksizleştiri-
yor. Hâlbuki toplumsal dönüşümden ve “Yeni 
Türkiye’den” bahsettiğimiz bir dönemde belki 
de bir iletişim devrimine, dolayısıyla “sahici” ve 
“estetik” bir medya diline ihtiyacımız var.

Neden sahici bir medya dili?
Sahici medya dili, belli siyasi ya da ideolojik 
tarafgirlik üzerine değil, hakikati arama ve 
topluma aktarma çabası üzerine inşa edilmiş 
bir iletişim pratiğine işaret ediyor. Sokaktaki 
vatandaş, oy attığı partiden, sevdiği siyasi lider-
den ya da kendini yakın hissettiği ideolojiden 
bağımsız olarak düşünmek ve hareket etmek 
zorunda değil. Ancak söz konusu olan esas 
itibariyle kamu görevi gören medya olduğun-
da, herkesin medyadan tarafsız, doğru, dürüst 

ve hakikati yansıtan bir ayna görevi görmesini 
bekleme hakkı var. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde medya tamamen 
tarafsız değil belki; ancak bu yönde önemli 
adımlar atmış çok önemli uluslararası medya 
gruplarının olduğu göz önüne alınırsa Türk 
medyasının bu hususta hâlâ gideceği yol oldu-
ğu söylenebilir.
Türkiye’de medya, doğuşundan itibaren siyaset 
kurumuyla yakın oldu, arada belirli bir çıkar 
ilişkisi olduğu için siyaset kurumu medyayı, 
medya da siyaset kurumunu zaman zaman kul-
lanageldi. Darbeler dönemindeki medya-siya-
set ilişkilerine ve en yakın örnek olarak 28 Şu-
bat dönemi medyasına, bakılırsa birçok örnek 
bulunabilir. Çoğu zaman kendisini ekonomik 
ve siyasi rantlara bağımlı hisseden medya pat-
ronları, sahici bir medya dili kaygısını pek taşı-
madılar.	Medya	üzerinde	belirli	bir	etki	sahibi	
olan siyasetçiler de sahici bir medya dili yerine 
“manivela” vazifesi görecek bir medya dilini 
yeğlediler. Türkiye’de medya-siyaset ilişkisinin 
en genel sonuçlarından biri sahicilikten uzak, 
dolayısıyla taraflı ve çatışmacı bir medya dilinin 
habercilik dili olarak yerleşik hale gelmesi. An-
cak toplumsal farkındalığın arttığı, insanların 

SETA		YORUM

Yeni Türkiye’ye Medya Hazır mı?
Türkiye’de medya, doğuşundan itibaren siyaset kurumuyla yakın oldu, arada belirli 
bir çıkar ilişkisi olduğu için siyaset kurumu medyayı, medya da siyaset kurumunu 
zaman zaman kullandı.

HAKAN ÇOPUR
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toplumsal “ötekiyle” yüzleşmeye başladığı bir 
dönemde sahici olmayan bir medya dili, artık 
toplumun beklentilerini karşılamıyor.

Yeni Türkiye’de medyanın dili
Yeni bir anayasa ile toplumun taleplerine daha 
sivil cevapların verileceği bir sürecin arefe-
sindeyiz. Dış politikadaki etkinliği arttıkça 
Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolü de 
önem kazanıyor. Ekonomik büyüme ve istik-
rar ile toplumsal refah da yavaş yavaş yükseli-
yor. Türkiye, içerideki ve dışarıdaki adımlarıyla 
üzerindeki dar gömlekten sıyrılıp bir üst basa-
mağa	geçme	çabasında.	Cumhuriyet	seçkinleri-
nin topluma yön verdiği bir dönemden, 2000’li 
yıllarda halkın belki de gerçek anlamda iktidara 
ortak olduğu bir döneme geçiş yapılıyor. Tüm 
bunlar toplumsal anlamda sahici bir iletişime 
başvurmak zorunda olduğumuzun işaretleri. 
Toplumdaki farklı kesimlerin birbirleriyle sa-
hici bir iletişim kurmasının kaçınılmaz olma-
ya başladığı bir noktaya geliyoruz. Bu süreçte 
medyanın da sahici bir dil yakalaması, bütün 
içerisinde son derece önemli bir parçaya işaret 
ediyor.	Medyanın	sahici	ve	gerçeği	arayan	bir	dil	
geliştirmemesi durumunda, toplumda ortaya 
çıkacak sahici iletişim çabaları sonuçsuz kalabi-
lir. Bugün ister iktidara yakın, ister iktidara me-
safeli olsun, tüm medya gruplarının toplumun 
bütününü göz önüne alarak daha tarafsız, daha 
dürüst, daha doğru bir dil inşa etme yönünde 
gayret göstermesi gerekiyor. Bu gereklilik, orta 
ve uzun vadede “yeni Türkiye’nin” ihtiyacı olup 
hiçbir biçimde sadece tek bir toplumsal kesimi 
hedeflemiyor.
Sahici bir medya dili, bugünkünden farklı ola-
rak, toplumsal hakikati ve iyiyi arama çaba-
sı üzerine bina edildi. Her şeyi iktidar için ya 
da iktidara karşı olarak görmeyen bu dil, yeri 
geldiğinde siyasi bir pozisyon alabilse de esas 
olarak siyaset üstü bir toplumsal iyi arayışın-
da. Bu sahici dil, yazılı ve görsel medyayı bir 
iktidar aracı ya da iktidar karşıtı olma ikile-
minden kurtararak iktidar üstü bir konuma 
yükseltebilir. Türk medyasının belki de kurtul-
mak zorunda/durumunda olduğu şey, iktidar 
odaklı olmaktan kaynaklanan bu ikilem. Türk 
toplumundaki dönüşüm sürecinin, siyaseti de 
medyayı da bu ikilemden kurtulmak zorunda 
bırakacağını ümit ediyorum. Türkiye yıllardır 

ötelenmiş ya da ertelenmiş toplumsal sorunla-
rına yapısal çözümler bulma arayışına devam 
ettikçe bu sahici dil, hem siyaset hem de medya 
için bir anahtar olacak.

Estetik bir medya diline ihtiyaç var mı?
Sahici olduğu kadar estetik de olmalı med-
ya dili; çünkü estetik olmayan bir dil taşıdığı 
mesajı içeriksizleştiriyor ve hatta onu magazin 
nesnesi haline getiriyor. Estetikten kastedilen 
sanatsal bir lüks değil, bilakis hayatın her alanı-
nı değerli kılan bir kültür yansıması. Dolayısıy-
la Türk medyasında estetik bir dil geliştirilecek-
se bu dilin ayaklarının bu topraklara basması, 
yani “yerli” olması da elzem. Televizyonlara ve 
gazetelere baktığınız zaman gerek dilin kul-
lanımı konusunda ve gerekse mesajın veriliş 
tarzında estetikten uzak bir okunma ve izlen-
me kaygısı olduğunu görebilirsiniz. Bu piyasa 
kaygısı, zaten yeterince okumaya ve kendileri-
ni geliştirmeye vakitleri olmayan medya men-
suplarının dili basitleştirerek kullanmalarına 
zemin hazırlıyor. Bu durum sadece yazılı me-
tinle ilgili değil, aynı zamanda görsel metinle 
de ilgili. Televizyonların görsel metin kullanma 
yaklaşımı da çoğu zaman ya “baştan çıkarma 
ve ayartma” ya da “dikkat çekme” üzerine ku-
rulu. Ancak bu yaklaşımda estetik kaygı yok, 
yine piyasa kaygısı var. Tabii sayısız televizyon 
ve gazetenin rekabet halinde olduğu bir medya 
ortamını da işin içine katarsanız sonuçta han-
gi ürünü “nasıl” üretmesi gerektiğine hiç kafa 
yormayan	 bir	 medya	 diline	 varılıyor.	 Mevcut	
haliyle bolca ürünü sıradan bir şekilde üreten 
medyanın, birazcık estetik bir yaklaşım sergile-
yerek, topluma ulaştırdığı mesajları nasıl daha 
kaliteli bir biçimde ileteceği hususuna önem 
vermesi gerekiyor.
Türk medyası hem kendi içindeki değişimi 
gerçekleştirmek, hem de toplumsal dönüşüme 
cevap üretmek durumunda. Aksi halde med-
ya toplumun arkasında kalma veya toplumu-
na yabancılaşma gibi iki tarafı da sorunlu bir 
açmaz içine girebilir. Son yıllarda en azından 
daha zengin ve çeşitli bir medya dili şekillen-
meye başladı. Ancak yapısal iyileşmeler için 
zamana	ihtiyaç	olduğu	görülüyor.	Umarız	yeni	
Türkiye’nin temel ihtiyaçlarından olan sahici ve 
estetik medya dili, toplumsal farkındalığın do-
ğal bir uzantısı olarak gerçekleşir. 
Mostar, 10.05.2011
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12 June Elections: 
Towards a New Turkey? 26 MAYIS 20

11

The speakers of the panel discussion titled “12 June Elections: Towards a New Turkey?” were Taha Ozhan 
(SETA), Mustafa Akyol (Star Daily) and Ihsan Dagi (METU). The panel which was a ground to discuss the 
political parties in Turkey towards 12 June elections was moderated by Talip Kucukcan (SETA).

 

Taha Ozhan started by highlighting on the differences between 2007 elections and 12 June elections. 
He pointed out that there was a huge debate on the regime and excitement in 2007, yet 12 June 
elections are almost dull regarding the political tension. The political parties are now talking mostly 
about their economic projects, rather than their political or ideological priorities. It is mostly because 
AK Party, in one way or another, eradicated most of the tensions concerning the regime, he claimed. 
Ozhan particularly highlighted the importance of 12 September Referendum in terms of “old 
Turkey” and “new Turkey”. The political instruments of “old Turkey” and its supporters have lost 
meaning following 12 September Referendum. CHP strongly felt the need to change even when the 
Constitutional package passed at the Parliament; however this change brought about a videotape 
scandal and Kemal Kilicdaroglu took the power. According to Ozhan, we need time to test how CHP 
changes or not with regard to the leadership of Kilicdaroglu. Ozhan claimed that MHP recently shifted 
to a more ultra-nationalist political position and lost its backbones after 12 September Referendum. 
Thereafter, in a similar way, MHP is also shaking with videotape scandals most probably in order to 
put it right and to make it a stronger opposition party in the new era. Ozhan forecasts that “new 
MHP” will be more conservative and less ultra-nationalist. There is only AK Party as the national 
party, while there are three regional parties in Turkey, CHP, MHP and BDP, he claimed. Taha Ozhan 
concluded by claiming that the results of 12 June elections were actually determined with the results 
of 12 September Referendum.
Mustafa Akyol firstly stated that Turkey had been in trouble with the political and military tutelage 
from the 50’s till the beginning of 2000’s. Turkish democracy was a quasi-democracy according to 
Akyol. Since the beginning, AK Party has at least succeeded to end this quasi-democracy situation by 
making some important reforms in line with the EU membership process. According to Akyol, CHP, 
military and judiciary formed the official ideology of the Turkish state. That is why the mentality or 
the preferences of CHP was always in power even while it was not in power thanks to the other parts 
of the official ideology. This had to change and Turkey had to face its past obsessed with the so-called 
biggest threats against the regime: The conservative Muslims, the Kurds and the liberals. AK Party 
has mostly ended this situation, he said. However, the Kurdish issue still needs more sensitivity to 
be resolved. According to Mustafa Akyol, either Baykal’s CHP or the military did not comprehend 
the change in society throughout the 2000’s. That is why it is not possible to realize a coup d’état in 
today’s Turkey. By 12 June elections, the big question for AK Party will probably be whether it will 
loose its dynamism or not, he claimed. The new Constitution and the Kurdish issue, regarding its 
dynamism, will be most challenging issues for AK Party in its third term.
Ihsan Dagi stressed that there is no threat against the regime or secularism in today’s political 
geography in Turkey. He claims it is important for the normalization of Turkey and Turkish political life. 
Dagi noted that AK Party, as the ruling party, owned its success to its own performance in economic 
and social areas. According to Ihsan Dagi, CHP has really come back to politics and MHP will probably 
be back to politics after videotape scandals. The “new CHP” is aware of that Turkish society wants to 
see the projects of the political parties, not the tensions revolving around secularism or the regime. 
According to Dagi, the Kurdish votes are and will be important for AK Party in terms of being a Turkey 
party. That is why AK Party should be full aware of the Kurdish issue. Dagi concluded that new Turkey 
is a Turkey where Kemalism is not the official ideology.
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1 Haziran 2011
•	Hopa	 olaylarından	 dolayı	 Artvin	 Valisi	 Mustafa	
Yemlihalıoğlu,	İl	Emniyet	Müdürü	Muhsin	Armağan’ın	
başlatılan soruşturma kapsamında merkeze alındığını, 
yerine Hüsrev Salmaner’in atandığını açıkladı.

•	Milli	 Eğitim	Bakanlığı,	 30	 bin	 öğretmen	 kadrosu	 için	
atama yaptı.

2 Haziran 2011
•	Balyoz	 Planı	 soruşturması	 kapsamında	 özel	 yetkili	

savcı tarafından ifadeleri alınan 9 muvazzaf askerden 
2’si serbest bırakılırken, aralarında Hava Harp Okulu 
Komutanı Tümgeneral İsmail Taş’ın da bulunduğu 7 
kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. 
Sevk işlemi sırasında ise bir muvazzaf asker fenalaşarak 
hastaneye kaldırıldı.

•	Agos	Gazetesi	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	Hrant	Dink’in	
öldürülmesinde ihmali bulunduğu gerekçesiyle 
hakkında	 dava	 açılan	 dönemin	 Trabzon	 İl	 Jandarma	
Alay Komutanı Albay Ali Öz 6 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.

•	Moody’s,	 Yunanistan’ın	 B1	 olan	 uzun	 vadeli	 kredi	
notunu	Caa1’e	çekti.	Bu	notun	ardından	kuruluş,	ülkede	
iflas	 beklentisine	 dikkat	 çekti.	 20	 Mayıs’ta	 ise	 Fitch,	
Yunanistan’ın notunu üç kademe birden indirerek 
BB+’dan	B+’ya	çekmişti.

•	BM’nin	Libya’daki	olayları	incelemesi	için	şubat	ayında	
görevlendirdiği üç uzman tarafından hazırlanan 
raporda, şubat ayından bu yana çatışmalarda 15 bin 
kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

•	Bahreyn’de	 olağanüstü	 hal	 uygulamasının	 sona	
erdiği,	 ancak	 güvenlik	 güçlerinin,	 başkent	 Manama	
yakınlarındaki birçok köyde protestoculara müdahale 
ettiği bildirdi.

•	Akdeniz’de	 mültecileri	 taşıyan	 bir	 geminin	
arızalanmasından sonra çıkan panikte 270 kişi denize 
düşerek kayboldu.

3 Haziran 2011
•	 İHD	Yıllık	insan	hakları	ihlalleri	raporu	açıklandı.
•	Yemen’de	 Devlet	 Başkanı	 Ali	 Abdullah	 Salih’e	 bağlı	

güçlerle muhalifler arasındaki savaş şiddetlenirken 
Cuma	 namazı	 sırasında	 devlet	 başkanlığı	 içindeki	
camiye yapılan saldırı sonucu Devlet Başkanı Salih 
vurularak yaralandı.

•	Savaş	 suçundan	 tutuklu	 bulanan	 Bosnalı	 Sırpların	
eski	 komutanı	 Ratko	 Mladiç,	 16	 yıl	 arandıktan	
sonra	 Lahey’de	 çıkarıldığı	 ilk	 mahkemede,	 kendisine	
yöneltilen suçlamalar hakkında düşünmek için zaman 
istedi.	 Mahkeme	 heyeti	 eski	 generale	 hakkındaki	
suçlamaları kabul ya da reddetmesi için 4 Temmuz 2011 
tarihine kadar süre verdi.

4 Haziran 2011
•	Sözleşmeli	 personel	 pozisyonlarında	 çalışanların	

memur kadrolarına atanması amacıyla “Devlet 
Memurları	 Kanununda	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	
Kanun	 Hükmünde	 Kararname”,	 Resmi	 Gazete’nin	
mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	Mısır’da	Cumhurbaşkanı	
Hüsnü	 Mübarek’in	 istifası	 ile	 sonuçlanan	 halk	
hareketinde gençlik gruplarını örgütleyen ve onlara 
öncülük	 eden	 “25	 Ocak	 Tahrir	 Gençlik	 Liderleri”ni	
Tarabya Köşkünde kabul etti.

•	Filistin	 Devlet	 Başkanı	 Mahmut	 Abbas,	 Fransa	
Dışişleri	 Bakanı	 Alain	 Juppe’nin	 İsrail-Filistin	 barış	
görüşmelerinin yeniden başlaması için sunduğu teklifi 
kabul etti.

5 Haziran 2011
•	Basra’da	 toplam	 171	 milyar	 metreküp	 rezerve	 sahip	
Mansuriye	 doğalgaz	 yataklarının	 geliştirilmesi	 ve	
üretimi	konusunda,	Türkiye	ile	Irak	arasındaki	anlaşma,	
Enerji	 ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı	Taner	Yıldız	ve	 Irak	
Petrol	 Bakanı	 Abdülkerim	 Luaybi’nin	 de	 katıldığı	 bir	
törenle imzalandı.

•	Doğu	 Kudüs	 gibi	 stratejik	 bölgelerin	 İsrail	 tarafından	
işgal	 edildiği	 ve	 Naksa	 adı	 verilen	 1967	 Savaşı’nın	
yıldönümünde Filistinliler İsrail sınırına akın etti. İşgal 
altındaki Golan Tepeleri’nden Suriye-İsrail sınırına 
yürüyen gruba İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 20 
gösterici öldü.

6 Haziran 2011
•	Milli	 Eğitim	 Bakanlığın	 internet	 sitesinden	 yapılan	

açıklamada, 1 Haziran’da yapılan öğretmen atamasında 
sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan toplam 14 
bin	277	kişinin	KPSS	puan	üstünlüğüne	göre	kadrolu	
öğretmenliğe atandığı hatırlatıldı. Söz konusu bu 
öğretmenlerden boşalacak pozisyonlara, yeniden 
sözleşmeli öğretmen görevlendirmesinin planlandığı ve 
atama takviminin 2 Haziran’da duyurulduğu belirtilen 
açıklamada,	ancak	4	Haziran	Cumartesi	günkü	Resmi	
Gazete’de	 “Sözleşmeli	 Personel	 Pozisyonlarında	
Çalışanların	 Memur	 Kadrolarına	 Atanması	 Amacıyla	
Devlet	Memurları	Kanununda	Değişiklik	Yapılmasına	
Dair	632	Sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararname	(KHK)	
yayımlandığı anımsatıldı.

•	Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığınca	‘’12	Eylül	darbesi’’	
ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin Genelkurmay 
Başkanı,	 7.	 Cumhurbaşkanı	 Kenan	 Evren’in	 ifadesi	
alındı.

•	Portekiz’de	 dün	 düzenlenen	 genel	 seçimleri,	 merkez	
sağ	 bir	 siyasi	 hareket	 olan	 Sosyal	 Demokrat	 Parti’nin	
kazandığı bildirildi.

kronoloji
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•	Suriye’de	 yönetime	 karşı	 ayaklanan	 göstericilerle	
polis arasında çıkan çatışmalarda, 120 polisin öldüğü 
bildirildi.

•	Mısır’ın	geçici	Başbakanı	İsam	Şeref ’in,	BM	Kalkınma	
Programı	Başkanı	 (UNDP)	Helen	Clark’ı	makamında	
kabul ettiği, görüşmede Şeref ’in, eylül ayında yapılması 
planlanan	 genel	 seçimler	 için	 BM’den	 destek	 istediği	
bildirildi.

•	Peru’da	dün	yapılan	devlet	başkanlığı	seçimini	Ollanta	
Humala kazandı.

8 Haziran 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	bakanlıkların	yeniden	
yapılandırılmasına	 ilişkin	 olarak	 AK	 Parti	 Genel	
Merkezi’nde	 basın	 toplantısı	 düzenledi.	 Başbakan	
Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Yeni Bakanlar 
Kurulu, Başbakan dâhil 25 üyeden oluşuyor. Yeni 
yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de 
icracı bakanlık bulunuyor. İcracı bakanların her birine, 
birer bakan yardımcısı atanacağını belirten Başbakan 
Erdoğan,	 söz	 konusu	 yardımcıların	 Meclis	 dışından,	
atama yoluyla görevlendirileceğini, hükümetle gelip 
hükümetle gideceklerini, işlerinin uzmanı, sektörü 
bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli 
yürütülmesini sağlayacak kişilerden seçileceğini, özel 
sektörden de bu makama atama yapılabileceğini belirtti.

•	Suriye’nin	 Türkiye	 sınırına	 yakın	 Cisr	 el	 Şuğur	
kasabasında yaşayan ve ülkelerindeki olaylardan kaçan 
122 Suriyeli, Hatay’ın Altınözü ilçesinden Türkiye’ye 
geçti.

•	Nabucco	Doğalgaz	 Boru	Hattı	 Projesi	 için	 hazırlanan	
Proje	Destek	Anlaşması,	Kayseri’de	düzenlenen	törenle	
imzalandı.

9 Haziran 2011
•	Yargıtay	9.	Ceza	Dairesi,	Diyarbakır’dan	bağımsız	aday	

olan Hatip Dicle’nin mahkûmiyet kararını onadı.
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Birleşik	 Arap	
Emirlikleri’nin	 başkenti	 Abu	 Dabi’de	 yapılan	 3.	 Libya	
Temas Grubu toplantısının ardından BAE Dışişleri 
Bakanı	 Şeyh	 Abdullah	 Bin	 Zayid	 el	 Nahyan	 ile	
birlikte basın toplantısı düzenledi. Bakan Davutoğlu, 
insani yardım, sağlık hizmetleri, okullar ve altyapı 
için	 Türkiye’nin	 Libya’ya	 100	 milyon	 dolar	 yardım	
yapacağını kaydetti.

10 Haziran 2011
•	 İHAD	ve	MAZLUMDER	“Suriyeli	Sığınmacılarla	İlgili	
Gözlem	Raporu”	yayınlandı.

•	Suriye	 Ordusu,	 bir	 haftadır	 muhaliflere	 yönelik	
düzenlediği operasyonlarını Türkiye sınırı yakınındaki 
Cisr	el	Şuğur	kasabasında sürdürdü.

11 Haziran 2011
•	NATO	güçlerinin	Libya’da	Muammer	Kaddafi’ye	bağlı	

birliklere düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını 
kaybetti.

•	Suriye’de	iç	karışıklıktan	kaçarak	Türkiye’ye	sığınanların	
sayısının 4 bin 300 kişiye ulaştığı bildirildi.

12 Haziran 2011
•	12	 Haziran	 Milletvekili	 Genel	 Seçimleri	 yapıldı.	
Seçimlerin	gayriresmi	sonuçlarına	göre;	AK	Parti	326,	
CHP	 135,	 MHP	 53	 ve	 bağımsızlar	 36	 milletvekilliği	
kazandı.	 AK	 Parti,	 2007	 seçimine	 göre	 oy	 oranını	
artırarak yüzde 49.94’lük bir oranla tek başına iktidara 
gelen ilk parti olarak yeniden iktidar oldu. Seçime 
katılım oranı yüzde 87 olarak gerçekleşti. Başbakan 
Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 seçim	 sonuçlarının	 ardından	
Genel	 Merkez’de	 yaptığı	 konuşmada,	 hem	 kutlamaya	
gelen partililere hem de bütün Türkiye’ye seslendi. 
Başbakan Erdoğan, sandığın kendilerine verdiği mesajı 
iyi	 okuyacaklarını	 belirterek,	 “Milletimiz	 bize	 yeni	
anayasayı uzlaşmayla, istişare ile, müzakere ile yapma 
mesajını verdi. Biz bunu sevindirici ve umut verici bir 
gelişme olarak görüyoruz.” dedi.

13 Haziran 2011
•	Merkez	 Bankası,	 cari	 işlemler	 açığının,	 yılın	 ilk	 dört	

ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 milyar 
779 milyon dolar artarak 29 milyar 642 milyon dolara 
çıktığını açıkladı.

•	Suriye’deki	 olaylardan	 kaçarak	 Hatay’ın	 Yayladağı	 ve	
Altınözü ilçesinde oluşturulan dört geçici çadırkentte 
konaklayan Suriyeli sayısının 6 bin 817’ye yükseldiği 
bildirildi.

•	Uluslararası	 kredi	 derecelendirme	 kuruluşu	 Standart	
Poor’s,	Yunanistan’ın	kredi	notunu	3	basamak	indirerek	
B’den	CCC	seviyesine	çekti.

14 Haziran 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 60’ıncı	 hükümetin	
istifasını	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül’e	sundu.

15 Haziran 2011
•	Şırnak’ın	Silopi	İlçesi’nde	aralarında	14	ve	17	yaşlarında	
3	çocuğun	da	bulunduğu	terör	örgütü	PKK	üyesi	6	kişi,	
Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

•	Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 (TÜİK),	 Hanehalkı	 İşgücü	
Araştırmasının	Mart	dönemi	verilerine	göre,	 istihdam	
edilenler yüzde 7.1 artışla 21,7 milyon kişiye ulaştı. 
İşsizlik	Mart	döneminde,	bir	önceki	yılın	aynı	dönemine	
göre 2.9 puan gerileyerek yüzde 10.8’e düştü. Böylece 
işsizlik Temmuz 2010’dan bu yana ilk kez yüzde 11’in 
altına indi.
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•	ABD	Temsilciler	Meclisine,	biri	1915	olaylarının	ABD	
tarafından “soykırım” olarak tanınmasını talep eden, 
diğeri ise Türkiye’den ülkedeki Hıristiyanların haklarına 
tam olarak saygı gösterilmesini isteyen iki tasarı 
sunuldu.

•	Yunanistan’da	 kamu	 ve	 özel	 sektör	 çalışanları,	
hükümetin hayata geçirmek istediği yeni mali 
reformları protesto etmek için 24 saatlik genel greve 
gitti.	 Muhalefetten	 geniş	 tabanlı	 hükümet	 için	 destek	
bulamayan	Başbakan	Yorgo	Papandreou,	yeni	hükümet	
kurarak güvenoyu isteyeceğini duyurdu.

16 Haziran 2011
•	BM	 Genel	 Sekreteri	 Ban	 Ki-Moon,	 Uruguay’ı	

ziyaretinde yaptığı açıklamada, Suriye’deki durumdan 
derin endişe duyduğunu ifade etti.

•	Avrupa	 Komisyonunun	 mali	 işlerden	 sorumlu	 üyesi	
Olli	 Rehn,	 yaptığı	 yazılı	 açıklamada,	 Yunanistan’ın	
batmaması için kritik önem taşıyan 12 milyar euro’luk 
5. kredi diliminin temmuz başında hazır olacağına 
inandığını söyledi.

18 Haziran 2011
•	Üniversite	 adaylarının	 katıldığı	 Lisans	 Yerleştirme	
Sınavı’nın	 (LYS)	 Matematik	 Sınavı	 (LYS-1)	 ile	
başladı.	 LYS-1,	 Türkiye’de	 81	 il	merkezi	 ile	 Lefkoşa’da	
gerçekleştirildi. Sınava 24 bin 48 aday katıldı.

•	 IMF,	 Nisan	 ayında	 açıkladığı	 Dünya	 Ekonomik	
Görünümü	(DEG)	Raporu	ile	Küresel	Finansal	İstikrar	
Raporu’nu	 revize	 etti.	 Fon,	 küresel	 ekonominin	 karşı	
karşıya olduğu risklerin arttığı uyarısında bulundu, 
ancak küresel ekonomide görülen yavaşlamanın ‘’geçici’’ 
olduğunu bildirdi.

•	Suriye	 Dışişleri	 Bakanı	 Velid	 Muallim,	 BM	 Güvenlik	
Konseyine mektup yazarak, Suriye’yi kınayan karar 
tasarısının kabul edilmemesini istedi. Öte yandan tanklı 
ve ağır silahlı Suriye askerlerinin, Türkiye sınırına yakın 
bir kasabaya girdikleri bildirildi.

•	Libya	Başbakanı	Bağdadi	Mahmudi	düzenlediği	basın	
toplantısında, hükümetinin muhaliflerle görüştüğünü 
bildirdi.	Mahmudi	konuşmasında	NATO’yu	“doğrudan	
sivilleri hedef alarak, savaş suçları ve insanlığa karşı suç 
işlemekle” itham etti.

20 Haziran 2011
•	AB	maliye	bakanları,	 IMF	ve	Avrupa	Merkez	Bankası	
(ECB)	 yetkilileri	 Lüksemburg’da	 bir	 araya	 gelerek,	
Yunanistan’ın	durumunu,	AB-IMF	kurtarma	paketinin	
12 milyar avroluk 5’inci diliminin serbest bırakılmasını 
ve yeni yardım paketini görüştü. Görüşmelerde, 
Yunanistan’ın ikinci yardım paketini ve gelecek ay 
verilmesi planlanan 12 milyar avroluk kredi dilimini 
alabilmesi için hükümetin harcamalarda 28 milyar avro 

tutarında kesinti yapması ve reformları bu ayın sonunda 
Meclisten	geçirmesi	gerektiği	kararı	alındı.

•	Devlet	televizyonundan	halka	hitap	eden	Suriye	Devlet	
Başkanı Beşar Esad, Türkiye’ye giden Suriyelilere 
dönmeleri çağrısında bulundu. Esad konuşmasında, 
parlamento seçimlerinin ağustos ayında yapılacağını, 
reform paketinin ise eylül ayında tamamlanacağını 
belirterek, “sabotajcılar”ın, yasal reformlarla ilgili 
hareketi sömürmeye çalıştığını söyledi.

•	Tunus	eski	Devlet	Başkanı	Zeynel	Abidin	Bin	Ali	ve	eşi	
Leyla	 Trabelsi’nin,	 Tunus’ta	 gıyabında	 yargılandıkları	
davada, 35’er yıl hapis cezasına çarptırıldıkları bildirildi.

21 Haziran 2011
•	Yüksek	 Seçim	 Kurulu,	 KCK	 tutuklusu	 Diyarbakır	

bağımsız milletvekili Hatip Dicle’nin milletvekilliğini 
düşürdü. Kurul gerekçe olarak Anayasa’nın 79. 
maddesini	gösterdi.	Madde,	örgüt	suçundan	1	yıl	ve	daha	
fazla hapis cezası alanların milletvekili olamayacaklarını 
öngörüyor. Hatip Dicle’nin ‘terör örgütü propagandası 
yapmak’ suçundan aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezası, 10 
Haziran tarihinde kesinleşmişti.

•	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 Korgeneral	 Ziya	
Güler	 ile	 Astsubay	 Bülent	 Akalın’ın	 “Balyoz	 Planı”	
soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

•	BM	Genel	Kurulunda	yapılan	oylamada,	Ban	Ki-Moon	
oybirliğiyle yeniden genel sekreterliğe getirildi.

22 Haziran 2011
•	CHP	 tarafından	 aday	 gösterilen	 Ergenekon	 Davası	
tutukluları	Mehmet	Haberal	ve	Mustafa	Balbay;	MHP	
tarafından aday gösterilen Balyoz Davası tutuklusu 
Engin Alan ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku 
tarafından	 aday	 gösterilen	 Hatip	 Dicle,	 Selma	 Irmak,	
Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve 
Gülser Yıldırım’ın milletvekili seçilmeleri üzerine 
yargılandıkları mahkemelere yaptıkları tahliye talebi 
reddedildi.	 CHP	 ve	 BDP,	 mahkemelerin	 kararını	
protesto etmek üzere yemin etmeme kararı aldılar. 

•	Resmi	 seçim	 sonuçları	 Resmi	 Gazete’de	 yayımlandı.	
AK	Parti	327,	CHP	135	ve	MHP	53	sandalye	kazandı.	
Ayrıca	BDP’nin	desteklediği	35	bağımsız	milletvekili	de	
Meclis’e	girdi.

•	Diyarbakır’dan	 bağımsız	 milletvekili	 seçilen	 Hatip	
Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından 
AK	Parti’nin	Diyarbakır	 6.	 sıra	milletvekili	 adayı	Oya	
Eronat, avukatı aracılığıyla mazbatasını aldı.

•	Hatip	 Dicle’nin	 milletvekilliğinin	 düşürülmesinin	
ardından Demokratik Toplum Kongresi olağanüstü 
gündem ile toplandı. Toplantının ardından açıklanan 
DTK’nın	 (Demokratik	 Toplum	 Kongresi)	 sonuç	
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bildirgesinde	 BDP’ye	 (Barış	 ve	 Demokrasi	 Partisi)	
‘Meclis’e	gitme dünyaya duyur’ çağrısı yapıldı.

23 Haziran 2011
•	Suriye	 ordusunun	 sınıra	 dayanmasıyla,	 Suriye’den	

kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecilerin sayısı 11 bine 
yaklaştı.

•	Hatip	 Dicle’nin	 milletvekilliğinin	 YSK	 tarafından	
düşürülmesini	 protesto	 eden	 BDP’li	 bağımsız	
milletvekilleri	Meclis’e	 girmeme	 kararı	 aldı.	 Şerafettin	
Elçi,	 “Somut	 adım	 atılana	 kadar	 Meclis’e	 adım	
atmayacağız”dedi.

24 Haziran 2011
•	AK	Parti	ve	MHP	milletvekillerinin	yemin	etmeleriyle	

yeni yasama dönemi başladı.
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 Filistin	 Devlet	
Başkanı	Mahmut	Abbas’ı	Başbakanlık	Binası’nda	kabul	
etti.

•	Brüksel’de	devam	eden	AB	Liderler	Birliği	Zirvesi’nden	
Yunanistan’a ikinci yardım paketi kararı çıktı.

•	ABD	 Temsilciler	 Meclisi,	 Başkan	 Barack	 Obama’ya	
ABD’nin	Libya’ya	yönelik	askeri	harekata	devam	etmesi	
için yetki vermeyi reddetti.

25 Haziran 2011
•	Diyarbakır	 6.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi,	 KCK	 davasında	

tutuklu yargılanırken bağımsız milletvekili seçilen 
Selma	 Irmak,	 Kemal	 Aktaş	 ve	 Faysal	 Sarıyıldız	 ile	
milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin tahliye talebini 
reddetti.

•	“Çete	 operasyonu”	 kapsamında	 tutuklama	 talebiyle	
mahkemeye sevk edilen Adana eski Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aytaç Durak, tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı.

•	 İstanbul	 Emniyet	Müdürlüğü	Mali	 Suçlarla	Mücadele	
Şube	Müdürlüğü	ekiplerince	düzenlenen	operasyonda,	
borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına 
alınan 38 kişiden 26’sı tutuklandı.

26 Haziran 2011
•	Üniversite	 adaylarının	 katıldığı	 Lisans	 Yerleştirme	
Sınavı’nın	(LYS)	Fen	Bilimler	sınavı	(LYS	2),	Türkiye	de	
81	il	merkezi	ile	KKTC’nin	başkenti	Lefkoşa’da	yapıldı.	
Sınava 293 bin 237 aday katıldı.

•	Diyarbakır’da	 5.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 KCK	
davalarında tutuklu olarak yargılanırken bağımsız 
milletvekili seçilen İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım’ın 
tahliye talebini reddetti.

•	Van’ın	Saray	ilçesinde	askeri	araca	düzenlenen	saldırıda	
1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

27 Haziran 2011
•	Suriyeli	 muhalifler	 başkent	 Şam’da	 ilk	 kez	 toplanarak	

ülkede 3 aydır süren krizi görüştü. Aralarında önde 
gelen muhalif isimlerin de yer aldığı yaklaşık 200 kişi, 
şiddete son verilmesi ve demokratik bir rejime barışçıl 
geçiş çağrısı yaptı.

•	Uluslararası	 Ceza	 Mahkemesi	 (UCM),	 Libya	 lideri	
Muammer	Kaddafi	hakkında	tutuklama	emri	çıkardı.

28 Haziran 2011
•	 IMF’nin	yeni	başkanı,	Fransa	Maliye	Bakanı	Christine	
Lagarde	oldu.

29 Haziran 2011
•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	Başbakan	Recep	Tayyip	

Erdoğan’a 61. Hükümeti kurma görevini verdi.
•	 İstanbul	14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	ikinci	“Ergenekon”	
davasında	 tutuklu	 yargılanırken	 CHP’den	 milletvekili	
seçilen	 gazeteci-yazar	 Mustafa	 Balbay’ın	 tahliye	
talebinin reddine yapılan itirazı kabul etmedi.

•	Uluslararası	Para	Fonunun	(IMF)	başkanlığına	seçilen	
Fransa	Maliye	 Bakanı	 Christine	 Lagarde	 Yunanistan’a	
birlik çağrısında bulunarak, Yunanistan’ın daha fazla 
yardım	 alması	 için	 AB	 ve	 IMF’in	 ön	 koşul	 olarak	
gördüğü tasarruf paketini onaylaması için hızlı hareket 
etmesi gerektiğini söyledi. 

•	Yunanistan’da	Meclis,	kamu	çalışanlarından	özel	sektöre	
pek çok düzenlemeler içeren ve 5 yılda 28.4 milyar euro 
tasarruf öngören kemer sıkma paketini onayladı. 

•	Mısır’da	 başkent	 Kahire’nin	 Tahrir	 meydanında	
toplanan binlerce gösterici, protesto gösterileri 
düzenledi.

30 Haziran 2011
•	“Emek	 Özgürlük	 ve	 Demokrasi	 Bloğu”	 adı	

altında bağımsız milletvekili seçilen 36 bağımsız 
milletvekilinden	 29’u	 BDP’ye	 katıldı.	 KADEP’li	
Şerafettin	 Elçi	 ile	 EMEP’li	 Levent	 Tüzel	 ile	 yasaklı	
milletvekilleri	Ahmet	Türk,	Leyla	Zana	ile	Aysel	Tuğluk	
ise	BDP’ye	katılmayacak.	

•	MHP’den	 milletvekili	 seçilen	 Balyoz	 davası	 tutuklu	
sanığı emekli Korgeneral Engin Alan’ın tahliye 
talebinin	reddine	yapılan	itiraz,	İstanbul	11.	Ağır	Ceza	
Mahkemesi	tarafından	reddedildi.	

•	Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 (TÜİK),	 2011	 ilk	 çeyrek	
büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ilk çeyrekte 
yüzde 11 büyüdü.

•	KKTC	Cumhurbaşkanı	Derviş	Eroğlu	ile	Güney	Kıbrıs	
Rum	 Yönetimi	 Lideri	 (GKRY)	 Dimitris	 Hristofyas	
Cenevre’deki	‘üçlü	zirve’	öncesinde	son	defa	görüştü.

•	Suriye’de	 yaşanan	 çatışmalı	 ortamın	 sona	 erdirilmesi	
için	Suriye	Cumhurbaşkanı	Beşar	Esad	ile	rejim	karşıtı	
muhalifler başkent Şam’da bir araya geldi.
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Önceki yıllarda seçimlerden aylar önce seçim 
sonuçlarının Türkiye’yi nereye götüreceği, muh-
temel	 yeni	Meclis	 aritmetiğine	 göre	 nasıl	 poli-
tikalar izlenmesi gerektiği çerçevesinde birçok 
toplantı yapılır, bu konu bütün hatlarıyla masaya 
yatırılırdı. Bu yıl ise seçimler medyada yer bula-
bilse de önceki yıllardaki gibi oturumlar, panel-
ler ve bu konuyu gündemine taşıyan analizler 
oldukça az. Bu ilgi azlığının en önemli nedeni 
seçimlerden	 AK	 Parti’nin	 birinci	 parti	 olarak	
çıkacağı konusunda bir fikir birliğinin oluşma-
sı. Bir başka deyişle Washington yeni dönemde 
kiminle çalışacağını ve bunun nasıl sonuçlar 
getireceğini az çok biliyor. Ancak bu tek neden 
değil. Washington’da gündeme taşınan seçimler 
konusu biraz da risk analizine dayalı senaryo al-
ternatiflerine dayanıyordu. Oysa Türkiye’nin son 
yıllarda küçük ve orta ölçekli dış müdahalelerle 
seçim sonuçlarının etkilenebileceği bir ülke ol-
maktan çıkmış olması, bu tür çalışmaların azal-
masına yol açtı. Bir diğer nedense, Ortadoğu’da 
yaşanan Arap Baharı’nın getirdiği belirsizliğin 
Washington gündemini Türkiye’deki seçimler-

den daha fazla meşgul etmesi. Tüm bunlardan 
dolayı, 12 Haziran seçimleri Washington’da fazla 
rağbet görmedi. 

Sürpriz beklentisi yok 
Türkiye, önceki yıllarla karşılaştırıldığında ulus-
lararası medyada oldukça fazla yer buluyor. 
Türkiye ile ilgili haber, yazı ve analizlerin sayısı 
her geçen gün artarken, 2011 seçimleri bu eği-
lime ters bir şekilde medyada kendine çok fazla 
yer bulamadı. Sadece medyada değil başta dü-
şünce kuruluşları olmak üzere Washington’daki 
tartışmalarda da seçimlere ilgi nispeten düşük 
denilebilir. 2007 seçimleri öncesi bu konuda 
birçok yazı ya da toplantıya rastlanırken, şimdi 
ise Türkiye’deki seçimlerle ilgili toplantılar par-
makla sayılır derecede. 2010 yaz aylarında ve 
takiben	yılbaşına	kadar	yeni	bir	CHP	olabilir	mi	
sorusu etrafında Kılıçdaroğlu eksenli seçimleri 
konu alan yayınlar yer aldı basında. Bu konu-
da toplantılar da düzenlendi. Ancak seçimlere 
yaklaştıkça,	biraz	da	CHP’den	ümit	kesilmesiyle	
bu tartışmalar yavaş yavaş hızını kaybetti. Bunu 

SETA		YORUM

Washington Seçimlere 
Neden Ilgisiz
Washington’ın 12 Haziran 2011 genel seçimlerine yönelik ilgisi, geçen yıllarla 
karşılaştırıldığında oldukça zayıf görünüyor. 

NUH YILMAZ

12 haziran seçimleri
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12 haziran seçimleri

HAZİRAN 2011 - 12 Haziran 2011’de düzenlenen genel seçim, Yeni Anayasa, Kürt Sorunu’nun 
çözümü ve vesayet rejiminin geriletilmesi gibi Yeni Türkiye temasının unsurları üzerinden yo-
rumlandı. Batılı gözlemcilerin AK Parti iktidarının sürmesini beklediği bir ortamda gerçekleşen 
seçimler, halkın yüzde ellisinin desteğini sağlayan iktidar partisinin geçici bir aktör olmadığını ve 
vesayet rejiminin temsilcisi konumundaki oluşumların artık kontrolü kaybettiğini tescil etti. Yeni 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde ilk seçiminde Ergenekon Davası’ndan tutuklu adayların da 
bulunduğu bir aday listesiyle yarışan CHP, seçmende hayal kırıklığı yarattı. Barajın altında kalacağı 
tahmin edilen MHP, yönetici kadrosunu istifaya zorlayan kaset skandalı sayesinde Meclis vizesi 
alırken; bağımsız adaylarla yarışa giren BDP, bünyesinde bulundurduğu etkili isimler ve dindar 
Kürtlere hitap edebilen gruplarla kurduğu ittifaklar sayesinde tarihi bir başarı elde etti. Seçim 
sonuçları, Türkiye toplumunun değişim iradesini bir kez daha onayladı ve eski yapılarla bağını 
koparma cesaretini gösteremeyen oluşumlar için bir ikaz görevi gördü.

A
A
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en önemli nedeni seçim sonuçları konusunda 
kimsenin sürpriz beklemiyor olması. Artık Was-
hington da Erdoğan’la üçüncü dönemi hazmet-
miş, kendisini bu düşünceye alıştırmış görünü-
yor. Bu nedenle seçimlerle ilgili tartışmalara pek 
rastlanmıyor. Bunun yerine seçim sonrası gün-
deme gelecek Kürt meselesi ve yeni Anayasa gibi 
siyasa konuları daha fazla öne çıkıyor. 

Dış müdahale zorlaştı 
Seçimlerin Washington’da çok yakından takip 
edilmemesinin bir başka nedeni de artık Türki-
ye’deki seçimlere dışarıdan müdahalelerin seçim 
sonuçlarını fazla etkilememesi. Önceki yıllar-
da Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye tesliminden, 
Hudson Enstitüsü skandalına, sıcak paranın 
piyasalardan çıkışından borsa operasyonları-
na,	 Irak’a	sınır	ötesi	operasyondan	Washington	
kaynaklı haber ve açıklamalara kadar birçok şey 
Türkiye’de seçim sonucuna az ya da çok etki ede-
biliyordu. Ancak geçtiğimiz 9 yılda ekonominin 
ikiye katlanması, siyasi istikrarın yavaş yavaş 
oluşmaya başlaması, Türkiye’nin dış politikasını 
gittikçe daha bağımsız ve kendi adına bir siya-

set çizgisine doğru çekmesi bu müdahalelerin 
etkisini giderek azalttı. Türkiye müdahalelere 
karşı daha dirençli hale geldi. Bu nedenle yapı-
lacak senaryo çalışmaları ya da çeşitli müdahale 
planları	 artık	ölçek	büyütmek	 zorunda.	Müda-
halelerin ölçeğinin büyümesi ise her kesim için 
kontrol edilemeyen sonuçlar üretme ihtimalini 
arttırıyor. Bu nedenle Türkiye seçimleri ile il-
gili yapılacak toplantılar artık yönlendirmeden 
çok anlamaya dönük çalışmalar haline geldikçe, 
Amerika’daki belli tür sansasyonel düşünce ku-
ruluşlarının gündeminden de çıkmaya başladı. 
Bu da Türkiye’deki seçimlerin medyada yer alan 
bulmasını sınırlandıran konulardan biri. 

Dikkatler Arap Baharı’nda
Üçüncü	bir	nokta	ise	Ortadoğu’da	yaşanan	Arap	
Baharı.	 Şubat	 ayından	 beri	 Tunus	 ve	 Mısır’la	
başlayıp,	 Bahreyn,	 Libya,	 Suriye,	 Yemen	 gibi	
ülkelerle devam eden bu süreç Türkiye ile de 
ilgilenen birçok uzmanın dikkatini bu konuya 
yöneltmiş görünüyor. Tüm bu istikrarsızlıkla-
rın ortasında Türkiye bir istikrar adası gibi or-
taya çıktıkça, Türkiye’nin seçim sonuçları değil, 
demokratikleşme ve sivilleşme tecrübesinin 
diğer ülkelere nasıl aktarılabileceği konusu öne 
çıkıyor. O nedenle, uzmanlar, seçimlerden çok 
Türkiye’nin	Mısır’a	 anayasa	 yapımı	 konusunda	
nasıl yardımcı olabileceği, Tunus’ta nasıl aktif 
rol alabileceği, Suriye’yi nasıl istikrarsızlaştırma-
dan dönüştürmeye yardımcı olabileceği ya da 
Libya’da	nasıl	arabulucu	olabileceği	gibi	konuları	
ele alıyor. Yine seçimlerden sürpriz beklenme-
mesinin de etkisiyle, seçim sonuçları gündem-
den düşerken, Türkiye’nin demokratik tecrübe-
sinin aktarılma biçimleri daha fazla öne çıkıyor. 
Bu açılardan bakıldığında 2011 seçimleri ile faz-
la ilgilenilmemesi bir yönüyle artık Türkiye’nin 
istikrarlı bir ülke olma yolunda adım attığını 
gösteriyor. Her anlamda ölçeği büyüyen Türkiye, 
artık Washington’da, her seçimde kaderi kökten 
değişebilecek bir ülke olarak değil, seçimler so-
nucunda ortaya çıkacak siyasa sorunları üzerin-
den ele alınıyor. Bu nedenle seçimlerde görülen 
bu ilgisizlik muhtemelen seçim sonrası anayasa 
ve Kürt sorunu üzerinden artarak sürecektir. 
Sabah, 04.06.2011

“ Türkiye bir istikrar adası gibi orta-
ya çıktıkça, Türkiye’nin seçim sonuçları 
değil, demokratikleşme ve sivilleşme 
tecrübesinin diğer ülkelere nasıl aktarı-
labileceği konusu öne çıkıyor.
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Yeni	CHP,	farkında	olarak	veya	olmayarak	baş-
latmış olduğu kemoterapi sürecine, gayet sağ-
lıklı olduğunu düşünen Kemalist tabanını ikna 
etmek	 durumunda.	 Cumhuriyet	 Halk	 Partisi	
tarafından açıklanan demokrasi ve anayasa ra-
porları	“yeni	CHP”	tartışmalarına	faklı	bir	bo-
yut katmış oldu. Sol geleneğe ait rapor hasletini 
CHP	devam	ettirme	kararlığında.	Önümüzdeki	
günlerde yeni raporlarını açıklayacaklarını da 
şimdiden ilan ettiler. Açıklanan raporlar, ilgi-
li entelektüel veya akademik tartışmalara yeni 
veya	 orijinal	 bir	 katkı	 sunmuyor.	 Raporların	
asıl,	hatta	tek	özelliği,	CHP	tarafından	açıklan-
mış olması. Seçim kampanyasıyla beraber orta-
ya	 çıkan	 “yeni	 CHP”	 kavramsallaştırılmasının	
içerisi doldurulmaya gayret ediliyor, geçmişteki 
siyasi pozisyonlardan ricat veya değişim işareti 
veriliyor.	Bu	anlamda	eski	CHP’nin	de	bir	rapor	
yoksunluğu yaşamadığını söylemekte fayda var. 
CHP’nin	en	şahin	ve	statükocu	pozisyon	aldığı	
siyasi meselelerde, dönemin şartlarına göre en 
demokratik raporları hazırlamış olduğunu ha-
tırlatmakta	 fayda	var.	Cumhuriyet	Halk	Partisi	
12 Eylül referandumu ile beraber oldukça ilginç 
bir makasa oturdu. Bir hesaba göre 88 yıllık, bir 

başka hesaba göre ise 5 aylık bir siyasi geleneğe 
dönüşüverdi.	CHP	seçim	beyannamesi	bu	ilginç	
tenakuzun en güzel yansıdığı metindir.
CHP’nin	kuruluşuna	ve	altı	ok’a	özel	bir	vurgu	
ile başlayan beyanname, bir anda 88 yıl atlayarak 
kendisini geçen sene sonunda yapılan kongrede 
bulmakta	 ve	 yeni	CHP’yi	 tarife	 başlamaktadır.	
Gelinen son nokta itibariyle Türkiye’nin en es-
kiyeni partisi ile karşı karşıyayız. Gerek söylem 
gerek kadro gerekse de hafıza anlamında eski ile 
yeninin stratejik bir şekilde harmanlamasıyla 
oluşmuş	bir	yeni	CHP	ile	karşı	karşıyayız.	Orta-
ya	çıkan	tablo,	yeni	CHP’nin	de	eski	CHP’nin	de	
“hiç yoktan iyidir” düzeyinde tatmin olduğu bir 
CHP’dir.	Bu	şekilde,	eski	CHP	ile	yeni	CHP’nin	
karşılıklı tavizlerle üzerinde mutabık kaldıkları 
eskiyeni	CHP	zuhur	etti.	

CHP’nin amacı var olmak mı, yok olmamak mı? 
Türk siyasi geleneğinde, hatta dünyadaki bir-
çok örnekte, yeni siyasi hareketler ancak farklı 
bir isim, kadro ve dil ile ortaya çıkabilmişler-
dir. Hele oturmuş bir geleneği, tarihi ve taba-

SETA		YORUM

Türkiye’nin En Eskiyeni 
Partisi: CHP
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açıklanan demokrasi ve anayasa raporları “yeni 
CHP” tartışmalarına faklı bir boyut katmış oldu.

TAHA ÖZHAN
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nı olan siyasi hareketlerde bu ilke aksamadan 
işlemiştir.	 CHP’den	 ayrışan	 Demokrat	 Parti,	
MHP’den	kopan	BBP,	Refah	geleneğinden	ko-
pan	AK	Parti,	Saadet’ten	kopan	HAS	Parti	gibi.	
Elbette her birisinin siyasi kopuş ve oluşum 
hikâyesi birbirinden farklıdır. Ama ortak pay-
daları “yeni” arayışlarını muhakkak yeni bir 
çatı altında sürdürmüş olmalarıdır. Bu anlam-
da	 “yeni	CHP’nin”	gerçekten	yeni	bir	metodu	
zorladığını teslim etmek gerekiyor. Eskiyeni 
CHP’den	“yeni	CHP”yi	çıkarabilirse,	 siyasi	 ta-
rihimizde bir ilke imza atmış olacaktır. Siyasi 
kopuş, yüzleşme ve travma olmadan; yas tut-
madan ikna yoluyla değişim ve dönüşüm bu 
güne kadar örneği olmayan bir transformas-
yona	 işaret	 etmektedir.	 Eskiyeni	 CHP’nin	 ne	
anlama geldiğini idrak etmeden mecbur bıra-
kılan transformasyonun sancılarını anlamamız 
da mümkün değildir. Anayasa referandumu 
ile	beraber	CHP’nin	geçmişte	yürüttüğü	siyasi	
çizginin kullanım değeri, vesayet kurumları za-
yıflatıldığı için, anlamsızlaşmıştı. Türkiye’nin, 
normalleşme sancıları içinde, farkında olarak 
veya olmayarak, ulaştığı demokratikleşme ev-
resinde	yer	alabilecek	bir	CHP’ye	ihtiyaç	vardı.	
Yeni Türkiye’de kullanım değeri olabilecek bir 

CHP’ye ihtiyaç vardı. Bu mücadele özünde bir 
var olma değil, yok olmama mücadelesiydi. 
Başka	 bir	 ifade	 ile	 CHP	 kendi	 kendisine	 ke-
moterapi uygulamak zorunda kaldı. Toplamda 
CHP	 tabanının	 mezkur	 kemoterapi	 sürecine	
dayanma	süresi	yeni	CHP’nin	kaderini	belirle-
yecek. Benzer bir süreci Kürt meselesi ve anaya-
sa üzerinden Türkiye de yaşamak zorunda. AK 
Parti,	diğer	siyasi	partiler	ve	toplumun	tamamı	
iyileşme sancılarına dayanabildikleri oranda 
yeni Türkiye oluşacaktır. Demokratik açılım 
vesilesiyle Erdoğan bu riski alarak, muhtemel 
sancılara	ilk	dayanma	testini	yapmış	oldu.	Re-
ferandumda çıkan tabloyla birlikte ilk testi %58 
başarıyla geçti ve yeni Türkiye için büyük bir 
ümit ortaya çıktı. 12 Haziran sonrası ikinci 
sancı testine aynı konular üzerinden gireceğiz. 
Türkiye’nin yeni imtihanına %42’nin ne kadar 
hazır	 olduğunu	 göreceğiz.	 CHP	 bu	 hazırlığa	
katkı verebildiği oranda “yeni” iddialarını kuv-
veden fiile geçirecektir. 

Yeni CHP’nin sınırları! 
CHP’nin	 12	 Haziran	 seçim	 kampanyası	 bo-
yunca ortaya koyduğu ve ekonomi politik id-
diadan ziyade sosyal reorganizasyon ağırlıklı 
vaatleri olan yaklaşımları iktidar şansı olmadığı 
için bağlayıcı olmayabilir. Ama siyasi vaatleri-
nin tamamı bağlayıcı vaatlerdir. Bu vaatlerin 
Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağla-
yacak birçok yönü bulunmaktadır. Sorun yeni 
vaatlerin	ve	 söylemin	eski	CHP	 tarafından	ne	
kadar sindirilebileceği sorunudur. Sorun 12 Ey-
lül	referandumu	sonrası	CHP’ye	post-	Kemalist	
bir sürece girmemesi karşılığında açılan neo- 
Kemalist alanın sınırlarının neresi olacağıdır. 
Sorun post- Kemalist bir sürece evrilmeden ve 
yüzleşmeyi yaşamadan sahici bir siyasi dilin 
inşa edilip edilemeyeceğidir. Geçmiş tecrübe-
ler eski ile yeninin bir arada kalamadığını gös-
teriyor. Tabanın Baykal döneminde defalarca 
tekrar eden seçimlerde psikolojik bir hezimet 
yaşama korkusunu bertaraf etmek üzere yeni 
CHP’ye	 açtığı	 kredi	 özünde	 bir	 “katlanmaya”	
tekabül	ediyor.	Yeni	CHP,	farkında	olarak	veya	
olmayarak başlatmış olduğu kemoterapi süreci-
ne, gayet sağlıklı olduğunu düşünen Kemalist 
tabanını ikna etmek durumunda. Öyle ki yeni 
CHP	için	var	oluş	sancıları,	tabanın	büyük	bir	
kısmı için yok oluş olarak algılanmaktadır. Yeni 
CHP,	var	oluş	ile	yok	oluşu	mecz	etmek	maka-
sından ne kadar çıkabilirse yeni siyasi diline ve 
raporlarına da o kadar sahip çıkacaktır.

Sabah, 04.06.2011

“ CHP’nin 12 Haziran seçim kam-
panyası boyunca ortaya koyduğu ve 
ekonomi politik iddiadan ziyade sosyal 
reorganizasyon ağırlıklı vaatleri olan 
yaklaşımları iktidar şansı olmadığı için 
bağlayıcı olmayabilir.
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Partilerin	 bölge	mitinglerine	 yüklenen	 anlam,	
liderlerin konuşmalarının oluşturduğu heye-
can, basının ve toplumun ilgisi, bunu açıkça or-
taya	koyuyor.	Liderlerin	diğer	illerdeki	miting-
lerine nazaran burada yaptıkları mitingler daha 
büyük bir ilgiyle izlenirken, verdikleri mesajlar 
daha fazla merak ediliyor.
Bölgenin son 30 yılda aşırı politize bir yer hali-
ne gelmesi, Kürt sorununun çözümü konusun-
da oluşan yüksek beklenti, eylemsizlik döne-
minde yapılan operasyonlar, Kılıçdaroğlu’nun 
üçüncü bir aktör olarak denkleme girmek is-
temesi,	BDP	ile	AK	Parti	arasında	devam	eden	
sert	mücadele	ve	PKK’nın	yükselttiği	toplumsal	
basınç bölgede nabzın hızlı atmasına neden 
oluyor. Bugünden görünen o ki bu yüksek tan-
siyon kısa vadede kolay kolay düşmeyecek. 
Hızla çeşitlenen ve artan sivil itaatsizlik eylem-
lerine, kepenk kapatma eyleminin eklenmesi 
Kürt sorununun ne kadar hassas bir toplum-
sal zemine ve ne kadar karmaşık bir politik 
arka plana oturduğunu bir kez daha gösterdi. 
Kepenklerin ‘kapatıldığı mı’, ‘kapattırıldığı mı’ 

soruları çerçevesinde yürütülen tartışma konu-
yu yakından takip edenler için fazla bir anlam 
ifade etmiyor. Kepenk tartışmasını özne üze-
rinden değil, nesne üzerinden yapmak gereki-
yor. Başka bir ifadeyle ‘gönüllü mü kapatılıyor’ 
yoksa ‘zorla mı kapattırılıyor’ parantezine gir-
meden, ‘kim’ sorusundan daha çok ‘neden’ so-
rusunu tartışmak gerekiyor. 

Dün OHAL, bugün PKK!
Kepenk kapatma, devletin yanlış politikala-
rı karşısında mağdur olan bir siyasi hareketin 
kendini ifade etmek için metazoru bulduğu 
bir direnme biçimiydi. 90’lı yılların ‘düşük yo-
ğunluklu savaş’ döneminde halkın protestosu-
nu ortaya koymak için başlattığı bu uygulama 
büyük bir değişim geçirerek bugün bambaşka 
bir	 noktaya	 geldi.	 OHAL’in	 hukuk	 dışı	 uygu-
lamaları karşısında örgütün bir toplumsal di-
renç oluşturmak ve kamuoyuna mesaj vermek 
amacıyla başlayan kepenk kapatma eylemleri 
zaman içinde toplumsallaşarak kitlesel bir ni-
telik kazandı. 

SETA		YORUM

Kepenk Kapatmanın 
Anatomisi
Siyasal rekabetin yoğun yaşandığı ve seçim sonuçlarının en çok merak edildiği yerl-
erin başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi geliyor.

HÜSEYIN YAYMAN
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Bölgedeki ilk kitlesel kepenk kapatma eyle-
mi	10	Temmuz	1991’de	HEP	İl	Başkanı	Vedat	
Aydın’ın cenazesinin defnedilmesi sonrasında 
yaşandı.	Vedat	Aydın’ın	faili	meçhul	bir	cinayete	
kurban gitmesi ve cenazesinin kaldırılması sı-
rasında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi 
bölgede infiale yol açtı ve ilk defa Diyarbakır’da 
tüm kepenkler kapatıldı. Doksanlı yıllarda 
Diyarbakır’da doğan bu eylem kısa sürede tüm 
bölgeye yayıldı kepenkler sık sık kapatıldı.
OHAL’in,	olağan	dışı	eylemlerine	karşı	oluşan	
bir ‘sessiz’ tepkiye dayanan ve çoğunlukla in-
sanların gönüllü olarak katıldıkları bu eylem 
bugün kerhen yapılan güç mücadelesine dön-
müş durumda. Bölgede yaşanan normalleşme 
karşısında örgütün geçmişin eski yöntemlerine 
dönmesi kendisi hakkında şüphelerin artması-
na	yol	açıyor.	Dün	insanların	HADEP’in	seçim	
bürosuna gitmesi güvenlik kuvvetleri eliyle 
engellenirken bugün benzer bir uygulamanın 
örgüt	tarafından	Adalet	ve	Kalkınma	Partisine	
karşı yapılması yaşanan akıl tutulmasını göste-
riyor. 
Kim kapattırırsa kapattırsın Kürtler mağdur 
oluyor:	PKK	kepenklerin	zorla	değil,	gönüllü-
lükle kapatıldığını söyleyip kendini savunsa da, 
örgüte destek veren esnafın dahi kepenklerini 
‘kerhen’ kapattıkları biliniyor. Diyarbakır kent 
merkezinde oyu yüzde 60’a varan bir partinin 
böylesine bir eylem yapması kendi tabanını 
cezalandırmaktan öteye geçmiyor. Geçmişte 
toplumsal bir taban bulmak ve kitleselleşmek 
amacıyla başvurulan bu eskimiş yöntem, dağ-
da olduğu kadar şehirde de güçlenen örgüt için 
ciddi bir çelişki oluşturuyor. 
Sebepler aynı, yöntem ve sonuçlar farklı: Geç-
mişle mukayese edildiğinde kepenklerin kapa-

tılmasının sonuçları aynı olsa da yönteminin ve 
sonuçlarının farklı olduğunu görüyoruz. Dün 
askerin veya polisin haksız uygulamalarına 
karşı Kürtlerin sesini duyurmak için başvuru-
lan	eylem	bugün	PKK’nın	kendisi	gibi	düşün-
meyen Kürtleri baskılamak için kullandığı bir 
yönteme dönüşmüş durumda. Gelinen noktada 
kepenkler Fırat Haber Ajansına konulan küçük 
bir bildiriyle herhangi bir ilana gerek kalmadan 
otomatik olarak sağlanıyor. 
Mahalle	 baskısı	 kepenkleri	 kapattırıyor:	 Bir	
sokakta bulunan 100 esnafın 60’ı kepenklerini 
gönüllü olarak kapatıyorsa 40’ı da komşuları 
kapattığı için oluşan ‘mahalle baskısından’ ka-
patıyor. Kepengi kapatmamak belirsiz bir tarih-
te, belirli insanlar tarafından ölçüsüz bir şiddete 
davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Hakkâri’de 
son 30 gün içinde 16 kez kepenklerin kapatıl-
mış olması hadisenin gerçek boyutlarını ortaya 
koyuyor.	 Dün	 OHAL	 valiliği	 kepenklerin	 ne-
den kapatıldığını ve derhal açılmasını isterken, 
bugün kepengini açan esnaf ‘işbirlikçi ve hain’ 
ilan ediliyor. 

Örgüt sekter bir yapı kurmak istiyor: Geçmiş-
te Kürt sorununda farkındalık oluşturmak ve 
probleme dikkat çekmek amacıyla yapılan ey-
lemler bugün bölgede sekter bir yapı kurmak 
amacıyla gerçekleştiriliyor. Kürt siyasetinin 
kendini ifade etme yolları büyük ölçüde kapa-
lıyken halkın devlete olan ‘gönül kırgınlığını’ 
ifade etmek maksadıyla kapatılan kepenkler 
bugün	PKK’nın	hegemoni	kurma	amacına	hiz-
met ediyor. Örgüt demokrasiyi getirmeyi değil, 
kendi iktidarını kurmayı önceliyor. 
Kepenk kapatmak güç gösterisi olarak görülü-
yor: Örgüt son dönemde Başbakan Erdoğan’a 
ve Ankara’ya ‘buraların kralı benim’ demek su-
retiyle meydan okurken, kendisi gibi düşünme-
yen Kürtlere ‘buralar benden sorulur’ ya ‘tabi’ 
olacaksınız ya da ‘tasfiye’ demek suretiyle mesaj 

“ Dün askerin veya polisin haksız 
uygulamalarına karşı Kürtlerin sesini 
duyurmak için başvurulan eylem bu-
gün PKK’nın kendisi gibi düşünmeyen 
Kürtleri baskılamak için kullandığı bir 
yönteme dönüşmüş durumda.
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veriyor.	 Gelinen	 noktada	 PKK	 kepenk	 kapat-
mayı bir güç gösterisi ve iktidar mücadelesinin 
bir kaldıracı olarak görüyor. 
Bugün sadece kepenkler kapatılmıyor geçmiş-
ten farklı olarak kontaklar açılmıyor, sokağa 
çıkılmıyor ve insanlar en temel ihtiyaçlarını 
karşılayamıyor.	 PKK’nın	 içine	 girdiği	 iktidar	
sarhoşluğu, bölge halkına geçmişte yaşanan 
baskı ve haksızlığın Kürtçe versiyonunu yaşa-
tırken, bu tutum bölgede derin bir memnuni-
yetsizliğe neden oluyor. 
Siyasal mesaj verilmek isteniyor: Kürt siyasi ha-
reketi kepenkleri kapatmak suretiyle Ankara’ya 
siyasi bir mesaj vermek istiyor. Ancak kepenk-
lerin bu denli sık kapatılması, verilmek istenen 
mesajın gölgelenmesine, vatandaşların mağdu-
riyetine ve olayın başka türlü tartışılmasına yol 
açıyor. 
Dipte reaksiyona neden oluyor: Geçmişte 
OHAL	Valiliğinin	 yaptığı	 kimi	 yanlış	 uygula-
maların	 zaman	 zaman	 PKK	 tarafından	 yürü-
tülüyor olması Kürt meselesinin son 30 yılda 
ne tür bir evrim geçirdiğini gösteriyor. Dün, 
askeri, polisi, kontraları protesto etmek için 
başvurulan bir uygulamanın bugün Başbakan 
Erdoğan’ı protesto etmek için kullanılması 
Kürtlerin akıllarında soru işaretleri oluşturu-
yor. Halk, örgütün Erdoğan’ı protesto ederken, 
Kılıçdaroğlu’na örtülü destek vermesini sessiz-
ce takip ediyor. Hakkâri ve Şırnak’ta Erdoğan’a 
karşı ilan edilen ‘sokağa çıkma yasağı’ Kürtlerin 
vicdanında derin yaralar açıyor.
Sivil	 Cuma,	 kepenk	 kapatma	 paradoksu:	 Ke-
penk kapatma eylemindeki çelişkileri anla-
manın ve eylemin tutarlılığını sınamanın en 
iyi yolu alternatif cuma namazı kılınmasıdır. 
Cuma	 namazlarının	 camilerin	 dışında	 kılın-
ması eylemlerine olayın doğası gereği örgütün 
müdahale etmemesi katılımın düşük kalmasına 
yol açıyor. Fakat kepenk kapatma eylemlerine, 
neredeyse	 esnafın	 tamamı	 tabi	 oluyor.	 Cuma	
eylemine katılmayan birisi kepengini kapata-
biliyor ya da kepengini kapatan biri alternatif 
cumaya katılmıyor. Bu paradoks aslında ‘ka-
patma’, ‘kapattırma’ tartışmalarına dolaylı bir 
cevap veriyor. 

‘Kepenkler kapalı, gönüller açık!’
Kepenk kapatma olayının bu denli gündeme 
gelmesi Başbakan Erdoğan’ın Hakkâri ve Şır-

nak mitinglerinde kepenklerin tamamen kapalı 
olması ve örgütün bir nevi sokağa çıkma yasağı 
ilan etmesiyle yaşandı. Örgütün, Erdoğan’ı pro-
testo etmek amacıyla halkın mitinge gitmesine 
‘camdan engeller’ koyması bardağı taşıran bir 
uygulama	 oldu.	 OHAL	 döneminde	 ilan	 edi-
len sokağa çıkma yasağının bugün örgüt tara-
fından	 yapılması	 son	 dönemde	PKK’nın	 içine	
girdiği derin çelişkiyi göstermesi bakımından 
manidar bir durum oluşturuyor. 
Başbakan Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde 
açılan ‘kepenkler kapalı, gönüller açık’ pankartı 
Kürtlerin içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi faz-
la söze gerek bırakmadan yalın biçimde özetli-
yor.	PKK’nın,	Erdoğan	karşıtlığı	ve	AK	Partiyi	
cezalandırma üzerine inşa ettiği yeni hamlesi 
derinde ‘sessiz bir çığlığa’ yol açıyor. Toplum-
sal hassasiyetleri dikkate aldığını bildiğimiz 
PKK’nın	 son	 dönemde	 içine	 girdiği	 bu	 irras-
yonel davranış kodu ve yaşanan ‘özgüven ze-
hirlenmesi’ orta vade de bumerang etkisi yapıp 
istenmeyen sonuçlar doğurabilir. 
Star Açıkgörüş, 05.06.2011
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ABSTRACT	 The political squabbling between 
4	 major	 Turkish	 political	 parties;	 AK	 Party,	
CHP,	MHP	 and	BDP	 are	 gradually	 increasing	
through	 the	 upcoming	 12	 June	 2011	 general	
elections. The heat of the discussions is closely 
related with the significant role of the upcom-
ing elections. The election results will directly 
affect the futures of these political parties, the 
positions of the bureaucratic and political ac-
tors, and the public opinion through drafting 
the new constitution. As a result these parties 
are struggling to shape the new constitution ac-
cording to their perspectives and the vital im-
portance of the new constitution increase the 
importance of the vote percentages and deputy 
numbers of these parties. 
In	 this	 respect,	 this	 policy	 brief	 discusses	 the	
political	meaning	of	12	June	2011	general	elec-
tions with regards to the future of 4 major po-
litical	parties	(AK	Party,	CHP,	MHP	and	BDP)	
entering	the	elections.	In	particular,	it	examines	
the positions and internal dynamics of political 
parties in the election process with reference to 
several historical movements in contemporary 
Turkish politics. 

CONCLUSION Turkey will hold the most criti-
cal	 elections	 in	 its	political	history	on	12	 June	
2011. The elections are significant as the strug-
gle between the bureaucracy and the national 
will, tutelage and democracy will come to an 
important turning point. The other two signifi-
cant	movements	of	these	struggles	were	the	July	
22nd elections and the September 12th referen-
dum.	AK	Party	 successfully	prevailed	over	 the	
bureaucratic tutelage and this triumph made the 
building process of new Turkey possible. 
Especially the September 12th referendum is 
significant	as	AK	Party	ended	the	bureaucratic	
tutelage over the political system established in 
the aftermath of the 1960 coup and strength-
ened over time. Approval of the constitutional 
amendments with 58% of the votes indicated 
the people’s support for democratization and 
change as well as the unsustainability of “old 
Turkey”. For this reason, the September 12th 
referendum was a triumph against bureaucratic 
tutelage and also a critical step for a new Turkey.  
After the referendum, new Turkey-old Turkey 
debates set the political agenda. These debates 

SETA		POLICY	BRIEF

The Political Agenda of the 
June 2011 Elections
The election results will directly affect the futures of the political parties, the posi-
tions of the bureaucratic and political actors, and the public opinion in the course of 
drafting the new constitution. 
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315

1 2  h a z i r a n  s e ç i m l e r i

change the current positions of the government 
and opposition parties. However it will entail 
significant changes in Turkish politics. 
•	 The	 June	 12th	 elections	 will	 complete	 the	

transformation of Turkish political system 
started with 12 September 2010 referendum. 
The election results will indicate whether elec-
torates appreciated the policies and promises 
of	CHP,	MHP	and	BDP	that	they	formulated	
after the referendum.

•	 The election results will indicate whether 
electorates took seriously the provocations 
that had made prior to the elections to affect 
the elections results.

•	 The election results will also demonstrate 
whether the long-term projects of political 
parties set to the 2023 vision will bring stabil-
ity in the political system. 

•	 The election results will be determinant on to 
what	extent	the	conceptualization	of	the	“new	
Turkey” is possible. 

•	 Finally, the elections results will show which 
party contribute how much in the drafting the 
new constitution. 

indicate that the new constitution promise is 
identified with the hope for a new Turkey. The 
contribution by the political parties to the new 
constitution drafting process will be determined 
by the percentage of their votes in the upcoming 
general elections. 
Political	parties	have	been	rearranging	their	po-
litical	positions	and	statements	for	the	12	June	
elections because of the consequences of the 
September 12th referendum. The change pro-
cess	of	CHP	started	on	the	night	that	the	consti-
tutional amendment package was approved in 
the	parliament.	The	CHP,	which	mostly	repre-
sented the old Turkey, had to transform its cur-
rent political position to adapt to the changing 
Turkish politics. The change in leadership was 
followed by changes in the leading cadre, politi-
cal statements, policies, and deputy candidates 
lists.	 CHP	 is	 entering	 the	 upcoming	 elections	
by taking lessons from the consequences of the 
referendum.  
Similarly,	 MHP	 could	 not	 carry	 on	 with	 its	
identity problem since the September 12th ref-
erendum. Through the referendum, its elector-
ates were split into two camps as conservative-
nationalist	 electorates	 in	Central	Anatolia	 and	
secularist-nationalists in Western Anatolia. This 
dualism of its electoral base caused an identity 
crisis when the choices of these different elec-
torates	clashed	with	each	other.	Now,	MHP	has	
the risk of remaining under the threshold. The 
party did not develop any policies to overcome 
this split in this interim period. The elections 
will	 indicate	 whether	 MHP	 overcomes	 this	
identity problem. Also the release of secret tapes 
of	senior	MHP	politicians	ahead	of	the	elections	
is	forcing	MHP	to	change	its	current	policies.	
The September 12th referendum has significant 
consequences	also	for	BDP.	BDP’s	boycott	in	the	
referendum was not the best decision for its de-
mocratization message. The amendments were 
not directly related to the Kurdish issue but they 
did have a content that would ease the resolution 
of	the	Kurdish	issue.	BDP	electorate	supported	
the party’s boycott decision, which was actually 
highly	criticized	by	the	public.	Moreover,	BDP	
is under pressure to increase its votes to contrib-
ute substantively to the new constitution. For 
this reason, it nominated religious-conservative 
names as independent deputy candidates and 
conducted civil disobedience protests in order 
to address the religious Kurdish electorate. 
Consequently,	 the	 June	12th	 elections	will	not	
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Bu ülkeye ve tüm topluma büyük acılar çektir-
miş olmasına rağmen, Kenan Evren’in, bir hak-
sızlığa uğramasını istemeyiz.Türkiye,otuz bir 
yıl sonra, 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmaya fi-
ilen	başladı.	Savcılar,	6	Haziran	Pazartesi	günü,	
Merkez	 Orduevi’ndeki	 lojmanında	 darbenin	
lideri Kenan Evren’in, 8 Haziran Çarşamba 
günü de darbenin lider kadrosundan Tahsin 
Şahinkaya’nın ifadesini yattığı hastanede aldı-
lar. Darbe yaparak yönetime el koyan eski bir 
Genelkurmay Başkanı ve bir kuvvet komutanı 
ilk kez yargıya hesap verdi. Basına yansıyan ha-
berlere göre, darbecilere on iki soru yöneltilmiş 
ve onlar da pişman olmadıklarını, yetkileri olsa, 
aynı koşullar altında aynı şeyleri yine yapacak-
larını	söylemişler.	Üzerinden	otuz	bir	yıl	geçtik-
ten sergiledikleri bu fütursuzluk ve pervasızlık 
karşısında insan ne diyeceğini şaşırıyor. Çün-
kü biraz vicdan ve haysiyet sahibi her insan, 
12 Eylül’de yaptıklarından ötürü azıcık olsun 
utanmalarını, pişman olduklarını, yaptıklarını 
bugün için tasvip etmediklerini söylemelerini 
bekliyor.

12 Eylül’de neler oldu? 
TBMM	 kapatıldı,	 Anayasa	 ortadan	 kaldırıldı,	
siyasi partiler kapatıldı ve mallarına el konuldu. 
650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin 
kişi fişlendi. 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi 
için idam cezası istendi; 517 kişiye idam ceza-
sı verildi, 50 kişi asıldı. 388 bin kişiye pasaport 
verilmedi. 30 bin kişi ‘’sakıncalı’’ olduğu için iş-
ten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 
bin kişi ‘’siyasi mülteci’’ olarak yurt dışına gitti. 
300 kişi kuşkulu bir şekilde; 171 kişi işkencey-
le	öldürüldü.	Cezaevlerinde	299	kişi	 yaşamını	
yitirdi; 144 kişi kuşkulu bir şekilde, 14 kişi de 
açlık grevinde öldü. 16 kişi ‘’kaçarken’’ vurul-
du; 43 kişi intihar etti. 23 bin 677 derneğin 
faaliyeti durduruldu. Gazeteler 300 gün yayın 
yapamadı. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis 
cezası verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 13 
büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gaze-
te	ve	dergi	imha	edildi.	937	film	yasaklandı.	Ve	
bunlar, sadece bir kısmı. Darbeciler, işledikleri 
bunca insanlık suçundan ötürü yargılanma-
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Kenan Evren Adil 
Yargılanabilecek mi?
Üzerinden otuz bir yıl geçtikten sergiledikleri bu fütursuzluk ve pervasızlık karşısında 
insan ne diyeceğini şaşırıyor.

YLIMAZ ENSAROĞLU
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mak için, kendilerine bir geçici maddeyle ana-
yasal güvence getirdiler. Ancak herkes müşteki 
olmasına rağmen, bu geçici madde, otuz sene 
darbecileri	 korudu.	 Nihayet	 yine	 bir	 12	 Eylül	
günü yapılan referandumla halkın çoğunluğu, 
bu geçici maddenin kaldırılmasını onayladı ve 
darbecilerin yargılanmasının yolu açıldı. 12 
Eylül mağdurları suç duyurularında bulundu-
lar ve şikâyet dilekçeleri savcılıklar arasında 
bir süre dolaştıktan sonra soruşturma açıldı ve 
darbecilerden hayatta kalan iki kişi yargıya ilk 
ifadelerini verdiler. 

Adil yargılanma hakkı 
Kuşkusuz, insanlık suçlarını işleyen darbeci-
lerin de adil yargılanma haklarına ve işkence, 
zalimane, insanlık dışı ya da küçük düşürücü 
muamele ya da cezalandırmadan korunma 
hakları vardır ve bu haklarına saygılı davran-
mak, hukuk devletinin gereğidir. Adil yargılan-
ma hakkının en önemli unsurunu da kanun ve 
yargı önünde eşitlik ilkesi oluşturur. Bu ilke ise, 
insanlar arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, si-
yasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal 
köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüleri 
dolayısıyla ayrımcılık yapılmasını da, bazıları-
na ayrıcalık tanınmasını da yasaklar. Bu ülkeye 
ve tüm topluma büyük acılar çektirmiş olma-
sına rağmen, Kenan Evren’in, bir haksızlığa 
uğramasını istemeyiz. Ama darbe yapmak gibi 
ağır bir insanlık suçu işlemiş ve bugüne kadar 
da en küçük bir pişmanlık duymamış birileri-
ne, diğer şüphelilere yapılan muameleden farklı 
biçimde özel bir saygı gösterilmesinin, ayrıcalık 
tanınmasının, sürdürülen yargılama süreçleri-
nin meşruiyetini başından itibaren tartışma-
ya açacağını da belirtmeliyiz. Öte yandan, bu 
dosyaya bakan savcıları, yarın bakacak olan 

hâkimleri de anlıyoruz. Çünkü yüksek yargı 
görevlilerinin büyük bir bölümünün, 1980’de 
Evren’e bağlılıklarını ilk bildirenler arasında ol-
duğunu ve Evren’le ilgili iddianame hazırlayan 
savcıların görevden alındığını biliyoruz. Ama 
artık darbe teşebbüsünde bulunan muvazzaf 
subaylarını, generallerini sorgulayıp tutukla-
yan, görevini ihmal eden alay komutanlarını 
görevden alan yeni bir Türkiye var. Yani bu 
dosyaya bakan yargı görevlilerinin Türkiye’nin 
gelmiş olduğu noktayı iyi kavramaları ve bizle-
ri, yargı sürecinin sahiciliğinden, etkililiğinden 
ve adilliğinden yana kuşkuya düşürmemeleri 
gerekiyor. Aksi halde, toplum vicdanının rahat-
sızlığı da, yeni darbe girişimleri, hazırlıkları da 
sürecek demektir. Sonuç olarak şunu söyleye-
biliriz:	 27	Mayıs’ın	hesabı	 sorulmadığı	 için	12	
Mart;	12	Mart’la	yüzleşmediğimiz	için	12	Eylül	
oldu. Bütün dünya, darbecileriyle yüzleşip he-
saplaşırken, onları cezaevlerine gönderirken, 
biz kendilerine bir zarar gelmesin diye özel 
koruma altına aldık, kendilerine hürmette ku-
sur etmemeye özen gösterdik. Bu yüzden de 28 
Şubat’lar,	Sarıkızlar,	27	Nisanlar,	Balyozlar	bir-
birini kovaladı. Oysa darbe tehlikesinden emin 
olmanın yolu, darbecilerle bir an önce yüzleş-
mekten, onlara hukuk kuralları çerçevesinde 
hesap sormaktan ve işledikleri suçlardan ötürü 
hak ettikleri biçimde kendilerini cezalandır-
maktan geçiyor.
Sabah, 11.06. 2011

“ Bu ülkeye ve tüm topluma büyük 
acılar çektirmiş olmasına rağmen, Ke-
nan Evren’in, bir haksızlığa uğramasını 
istemeyiz.
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Seçimlere kısa bir süre kala partilerin miting-
leri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye tari-
hinin en önemli seçimlerinden birine hazırla-
nırken son düzlükte siyasal tansiyonun iyice 
yükseldiği	 görülüyor.	 Neredeyse	 her	 gün	 bir	
kamuoyu araştırmasının açıklandığı bugünler-
de biz açıklanan anketleri değil, sahada şahit 
olduğumuz hissiyatı resmedip son bir durum 
değerlendirmesi yapmaya çalışacağız. SETA 
Vakfının	 yürüttüğü	 bir	 araştırma	 kapsamında	
12 Eylül referandumundan sonra çıktığımız 
Türkiye turuna, seçim sürecinde ara vermeden 
devam	ettik.	Partilerin	mitinglerini,	görünme-
yen yüzleriyle yakından izledik. Bu anlamda 
size rakamların analizini değil, sokağın nabzını 
ve sessiz çoğunluğun haleti ruhiyesini tasvir et-
meye çalışacağız. 
Bugünden görüldüğü biçimiyle 12 Haziran se-
çimleri toplumun “güven” arayışının ve “gele-
cek” beklentisinin test edildiği tarihi bir seçim 
olacak. Bireyler bir yandan önlerini görmek is-
terken diğer yandan maceraya sürüklenip sahip 
olduklarını kaybetmek istemiyorlar. İnsanların 

oy verirken siyasal reformların devam etmesi, 
yeni anayasa yapılması, açılımların sürmesi vs 
gibi beklentileri yanında büyük çoğunluğun bu 
beklentilerden daha çok ekonomik rasyonalite 
prensibini dikkate aldığını görüyoruz. Bu an-
lamda insanlar düzenlerinin ve konforlarının 
bozulmasını istemiyorlar. 

Erdoğan karşıtlığı, AK Parti’yi güçlendiriyor...
Adalet	 ve	 Kalkınma	 Partisi	 hakkında	 siyasal	
mülahazalarda bulunurken bu partinin 9 yıldır 
iktidarda olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu 
zaviyeden	bakıldığında	AK	Parti,	yüzde	kaç	oy	
alırsa alsın bu seçimlerin en başarılı partisidir. 
Türkiye gibi her şeyin hızla değiştiği ve insan-
ların sürekli yenilik istediği bir memlekette, 2 
yerel, 2 genel ve 2 referandumdan galip çıkmak 
ve hala birinci parti olmak büyük bir başarıdır.
Türk siyasal hayatına dair bütün rekorları egale 
eden, yapılamaz denenleri gerçekleştiren Baş-
bakan Erdoğan, üçüncü dönemine hazırlanır-
ken, onu başarıya götüren unsurların başında 
kişisel karizması ve doğuştan gelen yüksek si-

SETA		YORUM

12 Haziran Seçimleri Öncesi 
Son Durum...
2002’de Erdoğan’a ‘muhtar bile olamaz’ diyenler, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
birinci parti olmasına imkân hazırladılar. 2007’de Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkmasına 
izin vermeyenler, 22 Temmuz seçimlerinde daha da güçlenmesine sebep oldular.

HÜSEYIN YAYMAN
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yasal sezgisi bulunuyor. Siyasal kampanyasını 
Erdoğan’ın kişisel karizması üzerine inşa eden 
AK	Parti,	genel	seçimde	ilk	defa	şehirlere	dair	
projeler açıklayarak farklı bir propaganda sü-
reci izledi. Bugün fazla konuşulmasa da ‘Kanal 
İstanbul’ şimdiden tarihe geçti.
Seçim vaatlerini, ekonomik projeler, yeni ana-
yasanın yapılması ve demokratikleşme süreci-
nin devam etmesi ile sosyal politikalar olmak 
üzere	3	ana	başlık	altında	toplayan	AK	Parti,	ra-
kiplerinin ölçüsüz saldırıları karşısında bu se-
çimlere	de	favori	giriyor.	AK	Partiye	‘muhalif ’	
olmakla,	AK	Partiye	‘düşman’	olmayı	birbirine	
karıştıran güçler Erdoğan’ın başarısına doğal 
zemin hazırlıyorlar. Her seçim döneminde yap-
tıkları hataları tekrarlayarak Erdoğan’ın yolunu 
açıyorlar. 
2002’de Erdoğan’a ‘muhtar bile olamaz’ di-
yenler,	 Adalet	 ve	 Kalkınma	 Partisinin	 birin-
ci parti olmasına imkân hazırladılar. 2007’de 
Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkmasına izin ver-
meyenler, 22 Temmuz seçimlerinde daha da 
güçlenmesine sebep oldular. Anayasa değişik-
liğini	 TBMM’de	 çözmek	 yerine	 referanduma	
götürenler, Erdoğan’ın yerel seçimde düşmeye 
başlayan çizgisinin yeniden yukarı taşımasına 
izin verdiler. Yani her defasında majör hatalar 
yapıp, yanlış strateji kurdular. 
Ankara bürokrasisinde sıklıkla dile getirilen 
“Erdoğan gitsin” karşıtlığının bugün bazı ga-
zeteciler ve aydınlar tarafından dile getirilme-
siyle oluşan toplumsal duyarlılık, Erdoğan’ın 
her defasında daha da güçlenmesini sağladı. 
‘Erdoğan’ın elinden olacaksa cenneti de iste-
miyoruz’ kanaatine sahip bir kesim, toplumda 
‘Erdoğan’a haksızlık yapılıyor’ algısını tetikleyip 
bumerang etkisi yaratıyorlar. Kısaca ‘Erdoğan 
ne yaparsa yapsın istemezuk’ diyenler farkında 
olarak veya olmayarak yeni bir Erdoğan iktida-
rının kapısını açıyorlar. Bu seçimde de benzer 
bir algının Erdoğan’ı yüzde 45’lerin üzerine ta-
şıdığını söylememiz gerekiyor. 

Kılıçdaroğlu neden bu kadar vaatte bulunuyor?
Bu soruyu fikirlerine değer verdiğim bir arka-
daşıma sordum. Onun bana verdiği cevap ‘Kı-
lıçdaroğlu başbakan olamayacağını biliyor ona 
sebep bu kadar vaatte bulunuyor’ şeklinde oldu. 
Gerçektende Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay ko-
nuşmalarından	başlayarak	Genç	Parti	gibi	bir-

çok vaatte bulundu ve bulunmaya devam edi-
yor. Bu yaklaşım bir parça 1991 seçimlerindeki 
Süleyman Demirel’in vaatlerini hatırlatıyor ve 
ona kuşkuyla bakılmasına yol açıyor. 
Kılıçdaroğlu’nun kampanyasını genel ola-
rak ‘anti tez’ üzerine kurması ve doğrudan 
Erdoğan’ı hedef alması dışardan bakıldığında 
doğru gibi gözükse de esasta yanlış bir stra-
tejinin ürünü. Kılıçdaroğlu kampanya süre-
since kendi yapacaklarını değil daha çok AK 
Parti’nin	yanlışlarını	sıraladı	ve	Erdoğan’la	po-
lemiğe girerek bir anlamda ona kurulan tuzağa 
düştü. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın belirlediği gün-
demi izledi ve onun ardında kaldı. Bunun ya-
nında	CHP’nin	Kürt	meselesi	başta	olmak	üze-
re demokratikleşme konusundaki ‘ezber bozan’ 
yaklaşımının seçim taktiği mi yoksa öz fikri mi 
olduğu seçimlerden sonra anlaşılacak. 
Seçim	 sonuçları	 en	 çok	 CHP	 lideri	 Kemal	
Kılıçdaroğlu’nu ve onun partisini etkileye-
cek. Kılıçdaroğlu’nun alacağı oy hem kendisi-
nin, hem de Bahçeli’nin kaderini belirleyecek. 
Kılıçdaroğlu’nun yüzde 25 civarında alacağı her 
destek, onun genel başkanlık koltuğunda otur-
masını zorlaştıracakken, bu rakamın üzerinde-
ki her oy ise onu sosyal demokratların liderliği-
ne bir adım daha taşıyacak. Bugünden görünen 
o ki Kılıçdaroğlu, sosyal demokratların makûs 
talihini yenerek partisini yüzde 25 psikolojik 
eşiğinin iki ya da üç puan üzerine çıkaracak. 

MHP’yi kasetler değil, referandum vuruyor!
MHP’nin	yaşadığı	varsayılan	baraj	 sorununun	
nedenini ‘kasetlerde’ değil, bu partinin 12 Ey-
lül referandumunda takındığı tavırda aramak 
gerekiyor. Tabanının görüşünün aksine refe-
randumda	 ‘hayır’	 kampanyası	 yürüten	 MHP,	
bu hatasını ‘tashih’ etmek yerine ‘tahkime’ yö-
nelmesi ciddi bir yarılmaya sebep oldu. Bugün 
yaşanan sıkıntının temelinde dünkü yanlış stra-
tejinin	etkisi	var.	MHP	barajı	aşsa	da	aşmasa	da	
bu sorun artarak devam edecektir. 
MHP	bahsinde	üzerinde	fazla	durulmayan	bir	
diğer	husus	 ise	MHP	ve	CHP’nin	kimi	yerler-
de seçmen geçişkenliği yaşamalarıdır. İki parti 
arasında ‘bileşik kaplar’ teorisinde olduğu gibi 
adı konmamış bir benzeşme/aynılık bulunmak-
tadır.	 CHP’deki	 lider	 değişikliğiyle	 MHP’den	
kopmaya başlayan seçmenler milliyetçi hareke-
tin	kaderini	belirleyecektir.	CHP’nin	yüzde	30	
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civarında	bir	oy	alması,	MHP’nin	doğrudan	ba-
rajın altına inmesi anlamına geliyor. Bu anlam-
da Bahçeli’nin kaderi Kılıçdaroğlu’nun siyasal 
performansına bağlı. Tersinden bir okumayla 
MHP’nin	 barajın	 üstüne	 tutunabilmesi	 için	
CHP’nin	 çok	 yüksek	 oy	 almaması	 gerekiyor.	
Bütün bu değerlendirmeler ışığında sahadaki 
gözlemimiz	 odur	 ki	 MHP’nin	 barajın	 hemen	
üzerine tutunması sürpriz olmayacaktır. 

“ Başbakan Erdoğan, üçüncü dö-
nemine hazırlanırken, onu başarıya gö-
türen unsurların başında kişisel kariz-
ması ve doğuştan gelen yüksek siyasal 
sezgisi bulunuyor.

BDP’li bağımsızlar kaç vekil çıkaracak?
BDP	kökenli	bağımsız	adayların	 ‘sert’	söylem-
leri seçim öncesi hükümeti Kürt meselesinin 
çözümü konusunda bağlayıcı bir noktaya itme-
yi hedeflerken aynı zamanda son dönemde olu-
şan toplumsal hassasiyeti sandığa tahvil etmeyi 
amaçlamaktadır.	 BDP’ye	 dair	 en	 çok	 merak	
edilen husus çıkaracağı vekil sayısından daha 
çok Hakkâri ve Tunceli’de alacağı sonuçla, se-
çimden sonra nasıl bir yol izleyeceğidir.
Bağımsız seçime girmenin zorluğu, planlama-
da yapılan hatalar bu partinin 35 vekil hedefini 
tutturamasa da bölgedeki izlenimlerimiz 27-
28 hedefine kolay ulaşacağını ortaya koyuyor. 
BDP	grubunun	eklektik	yapısı	ve	güçlü	isimler-
den oluşması önümüzdeki parlamento döne-
minin oldukça hareketli ve hararetli geçeceğini 
gösteriyor. 
Zaman, 08.06. 2011
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12 Haziran seçimleri de, işaret ettiği yeni Ana-
yasa ile yarım asırlık kurumsal vesayeti tama-
men sona erdirme imkânı taşıyor.
Gündemdeki yeni Anayasa’nın, yeni Türkiye’nin 
inşa sürecini başlatması, vesayet rejimini ge-
riletme ve Kürt sorununun çözümünü içeren 
bir demokratikleşme perspektifi ile olanaklıdır.
Türkiye siyasal tarihinin en kritik seçimlerin-
den birini yarın gerçekleştirecek. Çeyrek asır-
lık tek parti rejiminden sonra, Türkiye, 1946’da 
çok partili hayata geçişle, 1950’de ise serbest 
seçimlerle tanıştığından bu yana seçimler her 
zaman önemli oldu. 1950-1960 arasında, top-
lumun tek parti rejiminden duyduğu ıstıra-
bın yansıması şeklinde tezahür eden seçimler, 
1960’tan sonra da askeri-sivil bürokrasinin 
siyasete müdahalelerin rövanşı işlevini gördü. 
Serbest seçimlerin yapıldığı günden bugüne, 
seçimlerin siyasi iktidar denklemi üzerinde 
tek belirleyici olduğu dönem yalnızca 1950-60 
arasındaki yıllar oldu. Bu 10 yıllık dönemden 
sonra, dört askeri müdahale, sayısız müdahale 
teşebbüsleri ve müdahalelerin denetiminde ha-
zırlanan	(ana)yasal	düzenlemelerle,	seçilmişler	

atanmışların denetimine alınınca, seçimler sa-
dece hangi siyasi partinin, gerçek gücü elinde 
bulunduran bürokrasiyle iktidarı paylaşacağını 
belirlemek için yapıldı. 
Toplum, siyasal iktidarı belirleme hakkının tek 
parti döneminde siyasal vesayet, çok partili 
dönemde de kurumsal vesayet aracılığıyla elin-
den alınmasına tepkisini her seçimde gösterdi. 
Seçimler, milletin bürokrasiye direncinin bir 
imkânı ve arenası işlevi gördü. Toplum, bürok-
ratik tahakküme direnen siyasal partileri des-
teklerken, bürokratik tahakküme destek veren 
siyasi partilerden desteğini çekti. Yarım yüzyı-
lı aşkın bu serüvenden sonra, Türkiye ilk defa 
bürokrasinin gücünün sınırlandığı bir ortamda 
12 Haziran seçimlerine gidiyor. Son yıllarda, 
bürokrasinin gücünü ve yetki alanlarını sınır-
lamaya	 yönelik	 (ana)yasal	 düzenlemeler,	 legal	
sınırlarının dışına çıkan vesayet aktörlerine 
yönelik açılan soruşturmalar, siyasete dışarıdan 
müdahalelere yönelik kamuoyunda yükselen 
tepki ve farkındalık ile yol alan demokratikleş-
me süreci, vesayet rejimini ciddi ölçüde geri-
letti. 12 Eylül 2010’da gerçekleşen referandum, 

SETA		YORUM

12 Haziran Seçimleri Neden 
Önemli?
Demokratikleşme, son on yıldır, iki gündem üzerinden anlam buluyor: vesayet reji-
mini geriletme ve Kürt sorununun çözümü.

HATEM ETE
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bu	 süreci	 tahkim	 etti.	 Referandumla	 beraber,	
bürokrasinin büyük ölçüde iktidar denklemin-
den çıkması, hem siyasi partileri sadece millete 
yönelmek zorunda bıraktı, hem de seçimlere 
iktidarı belirleme yetkisi tanıdı. 12 Haziran 
seçimlerinin son dönemlerde görülmedik bir 
şekilde, siyaseti kutuplaştırması bu anlamından 
kaynaklanıyor. Bugüne kadar, seçimleri hesaba 
katmadan iktidar denkleminde yer bulan veya 
mevcut sorunlara yaklaşımları üzerinden ke-
mikleşmiş bir tabana sahip olan siyasi partiler, 
yeni duruma ayak uydurmanın sancısını yaşı-
yorlar. Seçim kampanyası boyunca,vesayetçi 
aktörlerin	MHP	ve	BDP	üzerinden	oyuna	gir-
meleri, siyasal gerilimin bu iki parti etrafında 
cereyan etmesi, hem yeni siyasal denklemin 
önündeki sorun alanlarına hem de yeni du-
ruma ayak uyduramayan aktörlerin değişim 
sancısına işaret ediyor. Dolayısıyla, 12 Eylül 
referandumu, vesayet rejimini ciddi ölçüde 
gerilettiyse de, vesayetçi aktörlerin ve vesayet-
çi zihniyetin halen tamamen denklemden çık-
tığını söylemek mümkün değil. Seçim süreci 
boyunca, seçim sonuçlarını etkilemeye matuf 
manipülasyonların	BDP	ve	MHP	üzerinden	te-
davüle sokulması, vesayeti ortadan kaldıracak 
demokratikleşme sürecinin öncelikle Kürt me-
selesini eksenine almasını zorunlu kılıyor. 

Yeni dönemin gündemi: Demokratikleşme 
Demokratikleşme, son on yıldır, iki gündem 
üzerinden anlam buluyor: vesayet rejimini ge-
riletme ve Kürt sorununun çözümü. Bu iki baş-
lık, göründüğünden çok daha fazla iç içedir ve 
her kritik noktada yeniden gündeme gelmek-
tedir. 12 Haziran seçimlerinin startını 9 ay ön-
ceden veren, seçimlerin gündemini belirleyen 
12 Eylül referandumu bunu çok net bir şekilde 
gözler önüne serdi. 12 Eylül referandumunun 
görünür gündemi, vesayetçi aktörleri siyaset 
karşısında geriletmeye yönelik bir demokratik-
leşme gündemiydi. Kampanyanın öncülüğünü 
yapan	 AK	 Parti	 ve	 CHP	 de	 referanduma	 bu	
anlamı	yüklüyordu.	Ancak,	MHP	ve	BDP	bir-
birlerine karşıt çıkarsamalarla demokratikleş-
me gündeminin içeriğini Kürt sorunu ile dol-
durmuşlardı.	BDP,	Kürt	meselesinin	çözümüne	
dair bir düzenlemenin pakette yer almayışı, 
MHP	de	paketin	Türkiye’yi	bölmeyi	amaçladığı	
tezleriyle tartışmaya katılmışlardı. Bugün aynı 
tartışma, 12 Haziran seçimlerini anlamlı kılan 
yeni Anayasa vaadinde de sürdürülüyor. 12 
Haziran seçimlerinden sonra gündeme gelecek 
yeni Anayasa’nın, yeni Türkiye’nin inşa süre-
cini başlatması, bu iki gündemin telif edildiği 
bir demokratikleşme perspektifi ile mümkün 
olabilir. Bu çerçevede, vesayetçi rejim ile Kürt 
sorunu arasındaki illiyet bağını kavramadan 

sürdürülecek bir demokra-
tikleşme politikası da, ha-
zırlanacak yeni bir Anayasa 
da, sorunları tam anlamıyla 
çözemeyecek ve siyasal lite-
ratürde coşkuyla kendisine 
yer bulan ‘yeni Türkiye’nin 
inşasını mümkün kılma-
yacaktır. Son tahlilde, 12 
Haziran 2011 seçimleri, 14 
Mayıs	1950	seçimlerini	an-
dırıyor. 1950’deki seçimler, 
tek partinin çeyrek asır-
lık siyasal vesayetini yıkıp 
demokratik bir dönemi 
başlatmıştı. 12 Haziran se-
çimleri de, işaret ettiği yeni 
Anayasa ile yarım asırlık 
kurumsal vesayeti tama-
men sona erdirme imkânı 
taşıyor.

Sabah, 11.06.2011
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AK	 Parti’nin 12 Haziran seçimlerinden %50 
gibi ezici bir oy oranıyla çıkması sadece 
Türkiye’nin siyasi tarihi açısından bir istis-
naya işaret etmiyor. Batı’nın Türkiye algısına 
dair soruların sorulmasını da gerekli kılıyor. 
Batı, Türkiye’deki vesayet kurumlarını değiş-
mez partnerleri haline getirmenin maliyetini, 
AK	Parti	 iktidarları	 döneminde	 acı	 bir	 şekil-
de	 ödemek	 zorunda	 kaldı.	 Neredeyse	 hemen	
her kritik dönemeçte, Türkiye’nin aldığı po-
zisyonu ya kategorik olarak anlamadılar ya 
da arzuladıkları adımların gerçekleşmesi için 
beyhude bir çabanın içerisine girip durdular. 
Türkiye’nin son on yılına dair Batı’da yapılan 
siyasi analizleri üç başlık etrafında ele almak 
mümkündür.	 1)	 Tarihsel	 olarak	 Türkiye	 ile	
doğrudan bir hikâyesi olan Avrupalı tahayyül 
2)	Türkiye’nin	Irak	işgaline	iştirak	etmemesi	ve	
AK	Parti	iktidarının	siyasi	kimliğinden	dolayı	
verilen	 Amerikalı	 neocon	 tepkiler	 3)	 Ameri-
kan “imparatorluğunun” soğukkanlı Türkiye 
jeopolitik okuması.

Batı AK Parti’nin seçimleri kazandığının 
farkında mı? 
Avrupa’nın Türkiye algısından bahsettiğimiz-
de oldukça derin siyasi, sosyolojik, tarihsel ve 
askeri bir muhayyileden bahsediyoruz. Top-
lamda Avrupa’nın icat ettiği “doğu” ve “Orta-
doğu” algısının tayin edici başat aktörü olan 
Türkiye’den bahsediyoruz. Bütün bu önyargılar 
ve birikimlerin üzerinden yapılan Türkiye ana-
lizleri hala etkili konumunu koruyor. Bunda 
da şaşılacak bir durum yok. Özellikle kapitalist 
kriz sarmalının ortaya çıktığı son on yıl içeri-
sinde, Avrupa’da, sadece Türkiye’ye dair değil, 
toplamda “öteki”ye dair derin bir tartışma baş-
lamış	durumda.	Milenyumdan	bu	yana	Avru-
palı entelektüel tartışmanın göbeğinde “nasıl 
bir Avrupa?” ve “Avrupa nedir?” gibi sorular 
en yaygın tartışma konularını oluşturuyor. Bu 
tartışmaların ortasında oluşan Türkiye okuma-
sı, AB sürecinin başlamasıyla beraber Avrupa-
lılarının Türkiye değerlendirmelerini daha da 
zora sokmuşa benziyor. Özellikle dış politika ve 

SETA		YORUM

Batı’nın Yeni Türkiye ile 
Imtihanı
İktidara geldiğinden beri iki senede bir seçime girmiş olan Erdoğan’a “İyi diktatör” 
demek Türkiye’yi bir kez daha okuyamamaktır.

TAHA ÖZHAN
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ekonomide Türkiye ile kritik bir partner olarak 
çalışmak yerine, Türkiye’nin pozisyonunu da-
raltmayı merkeze alan beyhude bir strateji iz-
liyorlar. Hem jeopolitik hem de ekonomipolitik 
açısından Türkiye ile insicamlı bir siyaset yerine, 
süreçleri tıkayıcı veya geciktirici bir siyaseti ter-
cih ediyorlar. Bu tutumları elbette Türkiye’nin 
iç siyasetini okumalarına da yansıyor. 2007 se-
çimleri	 öncesi	 Financial	 Times’ın	 “CHP’ye	 oy	
verecekler	 ama	AK	Parti’nin	 iktidarda	 kalma-
sını istiyorlar” şeklinde haberleştirdiği yerli ka-
pitalistlerimizin ironik durumuna, 12 Haziran 
seçimlerinde bizzat Avrupalı yayın organları da 
düştüler. Avrupalılarda rastlanan şizofrenik al-
gının bir benzeri ABD için de geçerli. Türkiye, 
Irak	işgaline	ortak	olmayı	reddederek	40	yıllık	
Türkiye- ABD ilişkilerinin süregelen dinamik-
lerini alt üst etti. ABD’li neocon çevreler, ilk 
anda verdikleri panik tepkilerin ardından ken-
dilerini toparlayarak yaşananın bir yol kazası 
olduğuna	hükmettiler.	Lakin	bu	toparlanmanın	
ardından Türkiye’ye dair yapılan analizler yaşa-
nan yapısal kırılmayı idrak etmekten çok uzak-
tı. Bunun en somut delili Wikileaks belgeleriyle 
tescillenmiş	 oldu.	Neocon	 Türkiye	 algısı	 tıpkı	
tezkere	 gibi	 AK	 Parti	 iktidarını	 da	 geçici	 bir	
durum olarak değerlendirdi. “Bizim çocuklar 
olaya el koyacak” yaklaşımı 12 Eylül referandu-
muna kadar devam etti. 2007’deki %47’lik se-
çim zaferi bile, neoconların Türkiye’de yaşanan 
yapısal dönüşümü anlamasına yetmedi. 2009 
yerel seçimlerinden abartılı genel analizlere ve 
indirgemelere bir umutla sarılan bu yaklaşım 
tarzı, ancak %58 ile kısmen sakinleşebildi. Aynı 
yıl içerisinde ABD’de iktidarını da kaybeden 
neocon yönetim, bu sefer de vekâleten İsrail 
üzerinden Türkiye’ye dair algıyı Washington’da 
şekillendirme gayreti içerisine girdi. Tahran 
anlaşması	ve	Mavi	Marmara	ile	zirveye	ulaşan	

bu	gerilim,	jeopolitik	gerçekler	ve	AK	Parti’nin	
tekrar iktidar olacağı hakikati karşısında, daha 
realist bir düzleme oturmuş durumda. Aslında 
durum açık: Türkiye ve ABD bölgemizde aynı 
sorun alanlarında farklı veya benzer pozis-
yonlarda var olmak durumundalar. Bu tespiti 
soğukkanlı bir şekilde yapabilen Washington 
odakları, eski Türkiye’den ve eski Türkiye’ye 
konuşanlardan nispeten ayılmaya başladılar. 
Bu çok güçlü bir kopuş olmasa da, Türkiye’de 
yaşanan yapısal dönüşümü anlamaya matuf bir 
çabadır.	Reel	siyasete	izdüşümü	Irak	üzerinden	
test edilmiş, Suriye üzerinden daha da yoğunla-
şacak bir alana tekabül etmektedir. 12 Haziran 
seçimleri öncesi neocon medyada Erdoğan’a 
atfen çıkan “iyi diktatör” yakıştırmaları Batılı 
Türkiye tahayyülünün en trajik örneğini teşkil 
etmektedir. İktidara geldiğinden beri iki senede 
bir seçime girmiş olan Erdoğan’a “İyi diktatör” 
denmesi Türkiye’yi bir kez daha okuyamama-
nın nişanesi olarak da ele alınabilir. Türkiye 
içerisinde, bir türlü kaybedemeyenlerin, bir 
türlü yenilemeyenlerin sosyal muhayyilesinin 
rafine bir tezahürü olan Batılı yansımaya denk 
gelmektedir. Bu yaklaşımın yerli versiyonları-
nın içine düştükleri trajikomik durumu anla-
makta	 zorlanmıyoruz.	Lakin	 geldiğimiz	nokta	
itibariyle hangisinin yumurta hangisinin tavuk 
olduğu konusunda kafamız iyice karışmış du-
rumda.	 Batı	 AK	 Parti	 ve	 Erdoğan	 ile	 benzer	
bir şizofrenik zihin örgüsü ile muhatap olmaya 
devam edecektir. Eski Türkiye’yi özleyerek Yeni 
Türkiye ile muhatap olacaklar. Bu ironik durum 
ise Türkiye’yi doğru okumalarını ya engelleye-
cek ya da geciktirecektir. Türkiye açısından bu 
durumun fazlaca hayıflanacak bir yönü bulun-
mamaktadır. Bölgemiz allak bullak olurken, 
yeni Türkiye’yi bile fark edemeyenlerin; yeni 
Ortadoğu’yu idrak etmeleri pek mümkün gö-
rünmemektedir. Öyle ki Erdoğan’ı “iyi dikta-
tör” olmakla suçlayanlar hala kendilerini “dik-
tatörlere” yatırım yapmaktan ya da ömürlerini 
uzatmaya çalışmaktan alamıyorlar. Bölgemizde 
yeni dönemi, eski düzenin uzatmalarına değil 
yeni düzenin inşasına yatırım yapanlar kura-
caklar.
Sabah, 18.06.2011

“ Batı, Türkiye’deki vesayet ku-
rumlarını değişmez partnerleri haline 
getirmenin maliyetini, AK Parti iktidar-
ları döneminde acı bir şekilde ödemek 
zorunda kaldı.
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Turkey’s June 2011 Elections: 
What’s Next? 14 HAZİRAN 20

11

Panelists: Steven Cook,Senior Fellow, Council on Foreign Relations; Burhanettin Duran, Chair, Politi-
cal Science and International Relations Department, Istanbul Sehir University
Moderator: Nuh Yilmaz, Director, The SETA Foundation
The discussion was moderated by Nuh Yılmaz of 
the SETA Foundation, who began by highlighting 
the important aspects of the Turkish election. He 
noted that voter turnout was 86.7%, meaning that 
there were about 44 million voters, and that the 
representation in Parliament was close to 95%.
The first speaker was Burhanettin Duran of Istan-
bul Şehir University, who spoke primarily on the 
domestic implications of the elections. He con-
tended that this election was particularly impor-
tant because the AKP is the first party since 1946 
to form a government in three consecutive elec-
tions while increasing their votes, and because the AKP failed to achieve their goal of the 330 seats in 
Parliament. Duran stated that the focus of this election had shifted from ideology to real issues, and 
that voters were seeking stability and continuity. The speaker contended, however, that the major 
challenges facing the AKP are Erdoğan’s own uncertain political future, reaching a consensus on the 
Kurdish issue and the new constitution, and whether or not Erdoğan can leave behind a party that will 
thrive in his absence. Duran also discussed the CHP’s performance in the election, noting that they 
had received their best result in over three decades, even if it was below expectation. Duran ended his 
talk by discussing the regional implications of the Turkish election. He contended that the Arab Spring 
had made Turkey more influential because “Turkey is the only consolidated democracy in the region.” 
The next speaker was Steven Cook of the Council on Foreign Relations. He primarily discussed the 
effect of the Turkish elections on foreign policy. Cook declared that the election was an “impressive 
victory for the AKP,” saying that it provided a strong mandate for a new constitution. According to 
Cook, the changes in US-Turkish relations are a result of Turkey shifting from being a client state to 
a partner or even a competitor with the US. Cook contended that the three major determinants of 
Turkish foreign policy are Turkey’s economic ambitions to become a trading state, the process of be-
coming a more open and democratic society, and global changes overall. The speaker discussed how 
the world is “still feeling the effects of the Cold War,” that there is a myth regarding the “Golden Age 
of US-Turkish relations,” and that Washington sees the prospect of a new Turkish constitution as “a 
step forward.” Regarding the Arab Spring, Cook declared that both the US and Turkey are experienc-
ing a kind of “cognitive dissonance” as they are “watching the region rewire itself.” Cook declared 
that the uprisings in the Arab have more to do with the Arabs themselves and less to do with Turkey, 
although Turkey is well-placed in the region to become influential as an economic engine.
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AK	Parti’nin	kimlik	bileşenleri	ve	almış	olduğu	
%50 oy oranı, yeni bir merkez sağ formülasyo-
nuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 
12 Haziran seçimleri, önümüzdeki siyasal sü-
reci derinden etkilemesi muhtemel birçok ilki 
gündeme taşıdı. Bu çerçevede, katılımın son 
zamanlardaki	en	yüksek	orana	ulaşması	(%87),	
Meclis	 dışında	 kalan	 oyların	 minimum	 dü-
zeyde	 oluşu	 (%4,54),	 küçük	partilerin	 erimesi	
(%4,54),	yüzde	10	seçim	barajının	fiilen	anlam-
sız hale gelmesi, vs. sayılabilir. Ancak, muh-
temelen, önümüzdeki siyasal süreç üzerinde 
etkili	olacak	en	önemli	gösterge,	AK	Parti’nin,	
iktidarının üçüncü döneminde, %50 oy alması-
dır.	AK	Parti’nin	bu	başarısının	siyasal	anlamı-
na ve etkilerine daha yakından bakmakta fayda 
var. Bu sonucun işaret ettiği en önemli gerçek, 
1990’larda krize giren siyasal merkezin, niha-
yet, tamamen yeni bir form ve içerikle yeni-
den kurulmuş olmasıdır. Türkiye, soğuk savaş 
denkleminin ürünü olan ve soğuk savaşın bit-
mesinden bu yana can çekişen siyasal denklemi 
nihayet geride bırakmış, yeni bir siyasal denkle-

min kurulması için ciddi bir zemin yakalamış-
tır. Soğuk savaş siyasetinin en önemli aktörle-
ri olan merkez sağ ve sol partilerin 1990’ların 
başında kimlik krizine girmesi, parçalanması, 
dönüşüm sancısı çekmesi ve erimesi süreci, 12 
Haziran’la beraber nihayet tamamlanmış du-
rumdadır.
Refah	Partisi,	MHP	ve	BDP’nin	öncülü	parti-
lerin büyüme sürecinde anlamsız bir siyasal 
kategori haline gelen sağ-sol dikotomisi, bu 
seçimlerle beraber yeniden anlamlı bir siyasal 
analiz	 aracına	 dönüşmüştür.	AK	Parti	 şahsın-
da	merkez	 sağ,	CHP	 şahsında	merkez	 sol,	 es-
kisinden farklı kimlik bileşenleriyle yeniden 
inşa	edilmiştir.	AK	Parti	ve	CHP	bünyesindeki	
gelişmeler, sağ-sol denklemini yeniden işlevsel 
hale	 getirmiştir.	 Merkezin	 dönüşümünde,	 en	
önemli	 işlevi	Refah	Partisi	 yüklenmişti.	Refah	
Partisi’nin	 siyasal	 yükselişi,	merkez	 sağı	 zayıf-
latırken,	CHP’yi	de	merkez	sol	kimliğinden	ko-
parmıştı.	CHP,	kimliğini,	dönemin	merkez	sağ	
partileri	 olan	 DYP	 ve	 ANAP	 karşıtlığı	 yerine	
Refah	Partisi	 karşıtlığı	üzerinden	 inşa	 etmişti.	

SETA		YORUM

Siyasal Merkezin Yeniden 
Inşası
AK Parti şahsında merkez sağ, CHP şahsında merkez sol, eskisinden farklı kimlik 
bileşenleriyle yeniden inşa edilmiştir.

HATEM ETE
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Bu durum, merkez sağı destekleyen toplumsal 
kesimlerin dönüşümünü, toplumsal merkezin 
merkez	 sağ	 partiler	 yerine	 Refah	 Partisi	 etra-
fında yeniden toparlandığını gösteriyordu. Bu 
sürecin	 dönüşümü,	 AK	 Parti’nin	 Refah	 Parti-
sinden farklı siyasal dinamiklerle kurulması ve 
2002	seçimlerinde	merkez	sağ	partilerin	Meclis	
dışında kalmalarıyla yeni bir eşiğe ulaşmıştı. 
AK	Parti’nin	 siyasal	 haritada	merkez	 sağa	 ay-
rılan yere oturmasına rağmen, merkez sağ par-
tilerin toplumsal karşılıklarının devam etmesi, 
dönüşüm sürecini uzatmıştı. 2007 seçimleri, 
merkez sağ partileri biraz daha eriterek AK 
Parti’yi	merkezin	sözcülüğüne	taşımıştı.	Bu	dö-
nemde sağ-sol denkleminin yeniden kurulma-
sını	geciktiren	dinamik,	CHP’nin	merkez	sağın	
dönüşümünü	 hesaba	 katmadan	 AK	 Parti’yi	
Refah	 Partisi	 olarak	 görmeye	 devam	 etmesiy-
di.	 CHP’nin	 laiklik	 parantezine	 hasredilmiş	
söylemi,	 CHP’yi	 merkez-sol	 parti	 olmaktan	
alıkoyduğu	ölçüde,	AK	Parti’nin	dönüşümünü	
sürdürerek merkez sağ parti olmasını da ge-
ciktiriyordu. Seçimlerden bir yıl önce başlayan 
CHP’deki	 değişim,	 siyasal	 merkezin	 yeni	 bir	
denklem üzerinden yeniden kurulma sürecinin 
hızlanmasını sağladı. 12 Haziran seçimleri, eski 
merkez sağ partileri siyasal haritadan tamamen 
silerek, bu süreci tamamladı.

Merkez, AK Parti eliyle yeniden kuruluyor 
Yeni merkez sağ parti, tartışmasız bir şekilde 
AK	Parti’dir.	Ancak,	gerek	AK	Parti’nin	kimlik	
bileşenleri, gerek almış olduğu %50 oy oranı, 
yeni bir merkez sağ formülasyonuyla karşı kar-
şıya	 olduğumuzu	 gösteriyor.	 Merkez	 sağ	 par-
tilerin bütün sağ kesimlerin çatı partisi olma 
özelliğini yitirdikleri, 1969 seçimlerinden bu 
yana, merkez sağ partiler %50 oy oranına ula-
şamıyorlardı.	MNP	 ve	MHP	 ile	 temsil	 edilen	
muhafazakâr ve milliyetçi partilerin doğuşun-
dan beri, merkez sağ partiler, kimlik partileri 
karşısında sürekli geriliyordu. Bu durumun 
1970’lerden beri tek istisnası, siyasi partilerin 

yasaklı	olduğu	1983	seçimleri	oldu.	Merkez	sağ	
partilerle kimlik partilerinin doğal birleşmesi, 
uzun bir aradan sonra ilk defa 2002 seçimlerin-
de,	AK	Parti	bünyesinde	gerçekleşti.	Ancak,	o	
dönemde,	ANAP	ve	DYP’nin	toplumsal	destek-
lerini sürdürüyor olmaları, bu birleşmenin ta-
mamlanması için 2007 ve 2011 seçimlerini bek-
lemeyi gerekli kıldı. 12 Haziran seçimlerindeki 
sayısal	 veriler,	 bu	 birleşmenin	 AK	 Parti	 bün-
yesinde gerçekleştiğini, 1969’daki parantezin 
kapandığını	 ifade	ediyor.	AK	Parti,	1950’lerde	
Demokrat	Parti’yi,	1960’larda	Adalet	Partisini,	
1980’lerin	 ilk	 yarısında	 ANAP’ı	 destekleyen	
muhafazakârmilliyetçi toplumsal kesimlerin 
tek çatı partisi haline geldi. Yaklaşık yarım asır-
lık ayrılma tamamlandı, merkez yeniden kurul-
du. Bu serüvenin temel durakları, merkez sağın 
çatı	olma	özelliğini	yitirmesi	(1970),	Milli	Gö-
rüş	geleneği	karşısında	gerilemesi	(1990)	ve	en	
sonunda	AK	Parti	 içinde	erimesi	 (2011)	oldu.	
Öte yandan, dönüşüm serüvenindeki temel du-
raklar, yeni merkezin siyasal dinamiklerini de 
ele veriyor. Bu dönüşüm, yarım asır boyunca, 
farklı adreslere hasredilen demokrasi ve kal-
kınma taleplerinin aynı adreste buluşmasıyla 
mümkün oldu. Eski merkez sağ kalkınmayı 
demokrasiye öncelediği, eski kimlik partile-
ri ise demokrasiyi kalkınmaya önceledikleri 
için birleşme adresi olamamışlardı. Geride bı-
raktığımız süreç, kimlik partilerinin hizmet 
taleplerini karşılamak üzere kendilerini yeni-
den konumlamayarak merkezi fethetmelerine 
sahne	 oldu.	 AK	 Parti,	 toplumun	 kalkınma	 ve	
demokrasi taleplerine aynı anda karşılık vere-
bildiği için, 1970’teki bölünmeyi sona erdirmiş 
ve yeni merkezin en güçlü aktörü olmuştur. Bu 
çerçevede, 12 Haziran seçimleri, “yeni Türkiye” 
imkânına en güçlü zemini teşkil edecek yeni bir 
toplumsal-siyasal merkezin kuruluşunu işaret 
etmektedir. Yeni merkezin dinamikleri, yeni 
Anayasa	 imkânının	 da,	 AK	 Parti’nin	 statüko-
culuğa savrulacağı endişelerinin de en güçlü 
panzehiridir.
Sabah, 18.06.2011
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EXECUTIVE	 SUMMARY	 On	 June	 12,	 2011	
general elections for the parliament (Turkish 
Grand	National	Assembly)	were	held	in	Turkey.	
The	Justice	and	Development	Party	(AK	Party)	
won the general elections with 49 percent of the 
votes to run the office for a third term with a 
few seats short of supermajority in the parlia-
ment. The elections carry historic significance 
as an affirmation of the Turkish political system 
as a consolidated democracy with political sta-
bility and strong economic growth. 
The elections received the highest coverage 
on	 an	 issue	 related	 to	Turkey	 in	 the	U.S.	me-
dia	and	the	think	tank	community.	In	a	span	of	
two weeks, more than 20 articles appeared in 
major newspapers and magazines and around 
50	analyses	were	published	by	experts	in	think	
tanks in addition to commentaries at eight 
panel	 discussions	 held	 in	 Washington,	 D.C.	
This report provides a comparative analysis of 
perceptions	 on	 Turkey’s	 June	 2011	 elections	

among	U.S.	opinion	makers.	Similar	comments	
on these issues by the majority of the analysts 
are overviewed under a general perspective 
while the distinct perspectives are referenced 
to	their	authors.	This	report	also	examines	the	
overlooked or misinterpreted parts of the pic-
ture and provides background information.
In	 general,	 four	 major	 issues	 dominated	 the	
commentaries	on	elections:	Performance	of	po-
litical parties, the new constitution, the Kurdish 
issue	and	foreign	policy.	All	commentators	ex-
pected	the	AK	Party	to	receive	the	highest	vote	
among all parties and the discussions revolved 
around the distribution of votes and recon-
figuration	 in	 parliament	 seats.	 Many	 analysts	
seemed uneasy about a supermajority by the 
AK	Party	 in	 the	parliament	 in	 light	of	discus-
sions on drafting a new constitution. As the 
AK	Party	“failed”	to	get	such	a	majority,	most	
of these commentators seemed relieved. On 
the	 other	 hand,	 it	 seems	 that	 the	 Republican	

SETA	POLICY	REPORT

Turkey’s June 2011 Elections: 
Perspectives from the U.S.
Some commentators were uneasy with the growing support for the AK Party and 
preferred to highlight the votes against the AK Party. These interpreted the election 
results along ideological lines and combined all of the non-AK Party votes under one 
political attitude.

ÖMER ÖZBEK
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People’s	 Party	 (CHP)	 with	 its	 new	 leadership	
captured	 some	 attention	 in	 the	 U.S.	 and	 was	
seen	as	a	credible	alternative	to	the	AK	Party	by	
some	analysts.	Its	performance	in	the	elections	
was a disappointment for these analysts while 
some others –despite its anti-American rheto-
ric–	welcomed	the	MHP’s	success	in	surpassing	
the 10 percent  national threshold as it kept AK 
Party	below	a	supermajority.	Additionally,	all	of	
the commentators acknowledged the need for a 
new, civilian constitution in Turkey; however, 
most of the commentaries were limited to dis-
cussions on the possible establishment of presi-
dential system in Turkey.

Turkey’s long-standing Kurdish issue was also 
mentioned in the commentaries as a major 
issue that awaited a comprehensive solution. 
Most	of	the	analysts	commenting	on	this	issue	
ran into the pitfall of identifying all the Kurd-
ish	electorate	with	the	BDP	and	overlooked	the	
support	for	the	AK	Party	among	Kurds.	Turk-
ish foreign policy, an increasingly-discussed is-
sue in Washington circles, was another major 
subject	 of	 these	 commentaries	 as	 the	Middle	
East has been going through an unpredictable 
revolutionary process. Turkey’s policies and 
relations with neighbors were depicted as go-
ing through a serious test as Turkey would have 
to come up with new policies in this dynamic 
process. 
The rulings of Turkey’s Supreme Election Board 
(YSK)	on	the	candidacy	of	some	controversial	
figures and detained members of the parlia-
ment, and the oath-taking crisis after the elec-
tions are both complicated issues hardly seen 
in	other	democracies.	 Limited	 comments	 and	
news articles were published on these issues in 
the	U.S.;	thus,	a	comprehensive	analysis	is	pro-

vided at the end of this report to help readers 
grasp the background on these issues.

CONCLUSION The articles published on Tur-
key’s	June	2011	elections	 indicate	that	 there	 is	
an	increasing	interest	in	the	U.S.	towards	Tur-
key’s domestic and international politics. Tur-
key’s handling of constitutional reform, the 
Kurdish issue and foreign policy will be closely 
watched	and	widely	discussed	 in	 the	U.S.	The	
developments in Turkey’s political system re-
quire in-depth analysis, as Turkey becomes a 
powerful and consolidated democracy in a tur-
bulent region. Analysts generally focus their at-
tention on major issues that receive broad me-
dia coverage; however, daily discussions should 
not keep them away from considering other 
important aspects of Turkey’s political system. 
An overview of commentaries during the elec-
tions period shows that the American opinion-
makers strongly support a new, civil constitu-
tion in Turkey despite their varied perspectives 
on	the	AK	Party.	Since	discussions	about	tran-
sitioning to a presidential system discussions 
were abandoned in Turkey after the elections, 
other important aspects of constitutional re-
form	are	expected	to	be	covered	by	the	analysts.	
A healthy constitutional reform process will 
make Turkey an advanced democracy and a 
better	example	to	other	nations	not	only	in	the	
Middle	East	but	around	the	world.	At	the	same	
time, Turkey’s image abroad—particularly in 
the	 U.S.—and	 diplomatic	 efforts	 will	 be	 hin-
dered without a permanent solution to its long 
standing	Kurdish	issue.	In	the	election	reviews,	

“ Discussions of “who lost Tur-
key?” and worries about an “axis shift” 
have dominated Washington circles 
until recently but these phrases did not 
appear in Turkish election reviews, as 
developments in region demonstrated 
that Turkey has a dynamic foreign po-
licy neither tied to an axis nor fixed in 
a direction.
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a comprehensive solution to the Kurdish issue 
is seen as the most challenging task awaiting 
the	 new	 Turkish	 government.	 Constitutional	
rights for the Kurdish minority and methods 
to end the terror and violence in southeastern 
Turkey will certainly be part of the discussions 
in the new term. Also, the political choice of 
the Kurdish electorate and their opinions on 
various issues need to be better analyzed and 
reflected	in	the	U.S.	
The elections reviews clearly indicate that Tur-
key’s foreign policy and involvement in inter-
national matters are increasingly covered in the 
U.S.	Turkey	stands	out	with	its	relative	political	
and	economic	stability	as	 the	Middle	East	ex-
periences democratization and the European 
Union	 goes	 through	 the	hardest	 financial	 cri-
sis in its history. Turkey’s policies toward, and 
relations with, its neighbors are viewed as an 
ongoing test which will eventually determine 
Turkey’s role in the new regional order. The 

“ Although some commentators 
were aware of the CHP’s problematic 
candidacy of some detainees, no one 
projected an oath-taking crisis. Many 
of them predicted summer as a period 
for cooling off for Turkish domestic po-
litics after a hard fought election.

previous discussions such as Turkey’s alleged 
“axis	shift”	and	the	question	of	“who	lost	Tur-
key?” will be abandoned as analysts become 
aware of Turkey’s independent, multidimen-
sional foreign policy that aligns with the poli-
cies of other powers in the region on some 
issues	and	diverges	on	some	others.	We	can	ex-
pect	that	U.S.-Turkey	relations	will	continue	as	
a generally pragmatic cooperation with points 
of disagreement on a few issues. 
The opinion-makers should carefully analyze 
not only how Turkey develops its policies but 
also why some of these policies differ from 
American policies. Also, rhetoric and reality 
should be distinguished on issues related to 
Turkey as the line in between blurs often. De-
spite any differences, the Turkish government 
and all of the major political parties in Turkey 
should establish effective communication chan-
nels	with	the	American	audience	to	better	ex-
plain their policies and avoid misconceptions.
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The Political Implications of the 
June 2011 Elections 15 HAZİRAN 20

11

Chair: Taha Özhan, SETA 
 Panelists: Ali Çarkoğlu, Sabancı University;  Yavuz Baydar, Sabah

Turkey held general elections on 12 June 2011. According to the elections results, the AK Party won 
50% of the vote which is a landslide victory and is going to build the government for the third time. 
The “new CHP” with new leading cadre increased its votes by winning 26% of the vote which is the 
best election result since 1980 coup. MHP passed the 10% election threshold by winning 13% of the 
vote despite the shadows of the secret tapes scandals. The pro-Kurdish political party BDP which 
entered the elections through independent candidates also won a landslide victory by taking 35 
seats in the government for the first time.
The victories of these political parties will shape their political statements and policies in the new 
political period. Their positions on significant issues like new constitution and Kurdish issue will 
be determinant in consolidation of democracy in Turkey. Hence the political implications of the 
elections both on political parties and on the future of Turkey are important to discuss.
• What do the election results mean for Turkish politics?
• How will the election results shape the future policies of the political parties?
• What are the implications of the elections on new constitution and the resolution of Kurdish 
Question?
• What will be the influence of the election results on Turkish foreign policy?
The June 2011 elections reaffirmed the voters’ confidence in the AK Party government, while 
opposition actors such as the Republican People’s Party (CHP) and the Peace and Democracy Party 
(BDP) also increased their popularity. Days after the elections, SETA’s panelists discussed what the 
results indicated.
Yavuz Baydar, a columnist for Today’s Zaman, pointed out that the June 2011 elections declared an 
end to 50 years of military- and bureaucratic tutelage in Turkey –a process that was jumpstarted 
thanks to the constitutional referendum of 2010. The referendum, Baydar argued, ushered in new 
discourses in all three opposition parties. Furthermore, Baydar noted that –despite its shortcomings- 
Turkey’s democratization path entailed global significance thanks to the country’s predominantly 
Muslim population.
Ali Çarkoğlu, Professor of International Relations at Koç University, underscored the low level of 
fragmentation among the electorate, and observed that AK Party, the CHP and the BDP expanded 
their voter based at the expense of now-evaporating smaller parties such as the Felicity Party and 
others. In contrast to a widespread discrediting of left-right antagonisms as a meaningful instrument 
to account for electoral performance, Çarkoğlu claimed that the political center’s rightward shift 
was accompanied by short-term influences such as the AK Party’s successful economic model.
Finally, SETA President Taha Özhan touched upon the AK Party’s appeal to all segments of Turkish 
society by pointing out that even in the predominantly Kurdish locales, the party emerged as the 
leading contender. After noting that smaller parties were subsumed under left-right contestation, 
Özhan underscored the continued presence of macroeconomic concerns such as inflation and 
unemployment rates.
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Türkiye bugün Suriye sayesinde, kabiliyetleri-
ni geliştiriyor. Sempati ile inisiyatif kullanma 
arasındaki farkı gören, Suriye’yi reforma ikna 
etmeye çalışan Türkiye, bu krizi atlatırsa bir 
sınıf daha atlayacaktır.2011 başında Tunus’ta 
başlayan ve tüm Arap dünyasını kasıp kavuran 
“Arap Baharı” sonunda Türkiye sınırlarına da 
geldi	 dayandı.	 Tunus,	Mısır,	 Yemen,	 Bahreyn,	
Libya	derken	Türkiye	için	asıl	en	önemli	imti-
han olan Suriye tam anlamıyla bir kriz olarak 
ortaya çıktı. Türkiye’nin önümüzdeki dönem-
de nasıl bir yol izleyeceği neredeyse tamamen 
Suriye’deki performansına bağlı. Eğer Türkiye 
daha evvel başka alanlarda öğrendiği inisiya-
tif kullanma tecrübesini Suriye’de daha aktif 
hale getirir, yeni bir takım kabiliyetler gelişti-
rebilirse Türkiye için zaten bir başarı hikayesi 
olan Suriye politikası tam anlamıyla Türk dış 
politikasının zaferi haline gelir. Aksi gerçekle-
şirse Türkiye’nin hızlı gidişi biraz tökezleyecek, 
biraz daha tecrübe kazanmak için duraklamak 
mukadder olacaktır.Arap baharı hem bölge ile 
ilgili önyargıları değiştirmekte oldukça faydalı 

oldu.	İlk	aylarda	özellikle	Tunus	ve	Mısır’da	or-
duların halklara ateş açmaması, değişimin ba-
rışçıl bir elit değişimi şeklinde gerçekleşeceğine 
dair aşırı iyimser hava oluşmasına yol açtı. 
ABD’nin bölgedeki önemli iki ortağını Zeynel 
Abidin	bin	Ali	 ve	Hüsnü	Mübarek’in	görevle-
rinden ayrılmak zorunda kalması, ABD’nin 
önemli bir müttefiki olan Suudi Arabistan’ın 
Bahreyn’e askeri müdahalede bulunarak itibar 
kaybetmesi ve ABD ile ilişkilerinin zarar gör-
mesi, bir diğer önemli müttefik Ali Abdullah 
Salih’in yaralanarak geri çekilmesi bölgedeki 
ABD çıkarlarına oldukça ciddi zarar verdi. Her 
ne kadar B planları devreye girse de, ABD ha-
len 2011 başındaki konumuna göre gerilemiş 
görünüyor. Bu süreçte ABD’nin çıkış stratejisi 
ise biraz farklı seyretti: Kurtarabileceği liderleri 
kurtarmaya çabalayarak, kurtarılamayacakları 
ise kurban ederek ilerledi ABD. Ancak daha 
önemli bir taktik değişiklik biraz gözlerden 
kaçtı: Dost ve müttefik ülkelerdeki olayları 
gündemden düşürmek, buna karşın eylemleri 
hasım rejimleri kuşatmak için yönlendirmeye 

SETA		YORUM

Hitler Türkiye’ye Ne Teklif 
Etmişti
Eğer ülkenin fay hattı mezhep üzerine kurulu olmasaydı, Suriye meselesi normal bir 
ülkede çok daha kısa zamanda çözülebilirdi. 

NUH YILMAZ

ortadoğu’da değişim ve suriye
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çalışmak. Bu taktiğin ilk kurbanı	Libya	ve	Kad-
dafi olurken, ikinci ve asıl kurban ise Suriye 
oldu. Bir anda Suriye’de olanlar gazete başlıkla-
rını süslemeye başlarken, sair yerlerdeki olaylar 
arka planda kalmaya, ABD ise Suriye gibi “bas-
kıcı” bir rejim karşısında mücadele eden bir de-
mokrasi kahramanı rolüne soyunmuş oldu. Her 
ne kadar ABD yönetimi Suriye’deki yönetimin 
gitmesini değil, dönüşmesini istiyorsa da, Suri-
ye	sayesinde	ABD	Mısır	konusunda	kaybettiği	
imajını kurtarmaya çalışarak, dikkatleri dağıt-
mayı başardı. Elbette bu başarıda Suriye’nin 
hala çetecilikten devlet olmaya adım atamamış 
askeri ve siyasi elitinin de çok faydası oldu.

Mezhep sorununun boyutları
Suriye meselesi normal bir ülkede çok daha kısa 
zamanda çözülebilirdi eğer ülkenin fay hattı 
mezhep üzerine kurulu olmasaydı. Suriye’de 
yaşanan sorunun en önemli nedeni, özellikle 
güvenlik bürokrasisi ve askeri elitleri oluşturan 
Aleviler ile Dürzilerin nüfusun sadece yüz-
de 16’sını oluşturması, ülkeyi nüfusun yüzde 
74’ünü oluşturan Sünnilerle paylaşmadan yö-
netmeleri. Burada sorun mezheplerin kendisi 
değil. Zira hem rejime destek veren Sünnilerin 
hem de rejime muhalif Alevi gurupların varlı-
ğından bahsetmek mümkün. Ancak asıl sorun, 
Alevi azınlığın siyasi iktidarın asli unsurlarını 
az sayıdaki mezhepdaşları, hatta belli aşiretler 

ortadoğu’da değişim ve suriye

HAZİRAN 2011 -   Ortadoğu’daki dikta rejimlerinin teker teker yıkılması, hem ülkelerin 
hem de bölgenin değişiminin işareti sayıldı. 7 Haziran’da Uluslararası Ceza Mahkemesi Muam-
mer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarırken 21 Haziran’da Tunus’un devrik lideri Bin Ali 
ve eşi 35’er yıl hapse ve 46 milyon Euro para cezasına çaptırıldı. Öte yandan Suriye’de güvenlik 
güçlerinin göstericilere sert müdahaleye devam etmesi daha kanlı mücadelelerin yaşanmasına 
sebep oldu. Beşar Esad, 20 Haziran’da yaptığı konuşmasında gösterilerin ‘bir grup sabotajcının 
işi’ olduğunu söyleyerek halkın taleplerini görmezden gelmeye devam etti. Mısır’da geçici kon-
sey Refah Sınır Kapısı’nı Filistin’e açarak bölgede dengelerin değişmeye başladığını gösterdi. 
Oluşmaya başlayan yeni düzen Türkiye’nin bölgesel önemini arttırdı ve diğer ülkeler için örnek 
bir tecrübe olabilir mi tartışmalarını gündeme getirdi.
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ve aileler arasında paylaştırılıyor olması. Ya da 
böyle olmasa dahi dışarıdan böyle algılanıyor 
olması. Bir başka deyişle, Sünnilerin sorunu bir 
mezhep sorunu olarak görmesi, Sünnilerde re-
jime sadakat sorunu yaratıyor. Sadakat sorunu 
ile bağlantılı olarak meşruiyet sorunu yaşayan 
rejim ise her geçen gün, çoğunlukla da gerek-
siz yere daha da agresifleşerek muhalefete daha 
sert davranıyor. Bu da rejimi iyiden iyiye tecrit 
ederek orta vadede iktidarda kalma kabiliyetini 
ortadan kaldırıyor.
Yine bu mezhep sorununun bir başka önemli 
parçası, azınlık psikolojisi ile ülkedeki çoğun-
luğu yöneten Alevi nüfusun, bu meşruiyet so-
runu aşılamadığı için gittikçe daha fazla teşhir 
olması. Bu teşhir olma durumu ise muhtemel 
bir iktidar paylaşımını engellediği gibi, Alevile-
rin geri çekilme ihtimalini de azaltıyor. İktidarı 
paylaşma ya da iktidardan çekilme durumun-
da, uzun bir zaman süren baskı rejiminden bu-
nalan Sünnilerin intikam alma ihtimali, nere-
deyse çözümü kilitleyen bir korku haline gelmiş 
durumda. Bu nedenle de Suriye yönetimi de 
konuyu hayati bir tehdit olarak algılıyor, iktidar 
paylaşımı ihtimalini uygulanamaz buluyor.
Aleviler	ve	Hıristiyanlar:	Ülkedeki	iktidar	blo-
kuna nüfusun yüzde 10’unu oluşturan Hıristi-
yanları da katmak yerinde olabilir. Bir azınlık 
ittifakı davranışı ile iktidara ortak edilerek re-
jim için hayati bir ihtiyaç olan müesses nizamın 
kilit noktalarına adam vermesi sağlanıyor. An-
cak bu iktidar çabaları Hıristiyanlar arasında da 
yine rövanşist bir korku yaratarak, Hıristiyanla-
rın normalleşmesini engelliyor. Buna mukabil 
Sünnilerde ise rejimin son zamanlarda uygula-
dığı orantısız şiddet rövanşist talebi körüklüyor. 
Nüfus	dengesizliğinden	dolayı	 İran’dan	zaman	
zaman yardım alan Suriye, Alevilerin Şiileştiril-
mesine de göz yumarak İran’ın rejime desteğini 
garantilemiş oluyor. İran ise Şii nüfusu artı-
rarak ülkede ve bölgedeki gücünü arttırmayı 
hedefliyor. İran, bir yandan “direniş hattının” 
önemli bir parçası olan Suriye’yi ayakta tutma-
yı, hem bu ülkede sağlam bir taban oluşturma-
yı,	hem	de	Lübnan	siyasetindeki	en	yakın	müt-
tefiki Hizbullah’a desteği garanti altına almış 
oluyor. İran’ın Şiileştirme çabaları, iktidardaki 
Alevi tekeli ve Sünnilerin güvenlik bürokrasi-
sinin dışında tutulması ciddi meşruiyet sorunu 
yaratarak, ülke siyasetini mezheplere duyarlı 
ve kırılgan hale getiriyor. Bir başka deyişle tüm 
bunlardan dolayı ülkedeki siyasi fay hattı mez-
hep olarak ortaya çıkıyor.

İhvan’ın hafızası taze
Sünniler: Alevi-Dürzi- Hıristiyan ve bir kısım 
Sünni’den oluşan cepheye karşı ülkede çoğun-
luğu değişim isteyen ciddi bir Sünni nüfus da 
var. Sünnilerin çoğunluğu Arap olsa da tek bir 
cephe olarak hareket etme ihtimalleri neredey-
se yok gibi. Sünni Kürtler Sünni olarak -Kürt 
olarak değil- hareket ettiklerinden mezhebi 
olarak bu gruba dahil olsalar da siyasi olarak 
bu işin dışında kalıyorlar. Sünniler içerisinde-
ki bir diğer grup ise Filistinliler. Suriye’de pro-
testoların ilk başladığı yer olan Deraa’daki asıl 
nüfusun Filistinliler olduğu hatırlanırsa sorun 
daha iyi anlaşılır. Sünnilerin bir alt gurubu olan 
Iraklı	 mültecilerin	 durumu	 biraz	 daha	 farklı.	
Savaş	mağduru	olan	Iraklı	Sünniler,	 Irak’ta	Şii	
baskısından bunalıp kaçmış olmaları, meseleyi 
mezhep dışında görmelerini engelliyor. Zaman 
zaman silahlı eylemlere dahi girmekten kaçın-
mayan bu gruplar gerek yaşadıkları zor şartlar 
gerekse de kötü mezhep çatışması tecrübe-
sinden dolayı uzlaşmaz bir çizgi izleyebiliyor. 
Ülkede	 Sünniler	 arasında	 en	 önemli	 gurubu	
oluşturan	İhvan-ı	Müslimin	ise	1982	Hama	kat-
liamının acılarını hala canlı tutarken, bir yan-
dan da gruba üye olanların idamla yargılanma-
sı nedeniyle tam anlamıyla yeraltı örgütü olarak 
faaliyet	 yürütüyor.	Uzun	 yıllar	 süren	 tecrit	 ve	
baskı nedeniyle uyum sorunu çekme ihtimali 
yüksek olan bu grup, ülke içindeki en örgütlü 
grup olduğundan, muhtemel bir iç savaşta en 
çok kaybedecek ve yine en çok kazanabilecek 
siyasi aktör olarak öne çıkıyor. Tüm bu neden-
ler Suriye’deki mezhep sorunun yakın zamanda 
çözülemeyeceğini gösteriyor.

İran’ın Şii nüfuz politikası
Bölgesel dengeler: Suriye konusundaki bir baş-
ka kritik nokta, Suriye’nin bölgedeki komşu 
olduğu ülkeleri istikrarsızlaştırma kabiliyeti. 
Uzun	 yıllar	 Ortadoğu	 siyasetinde	 Türkiye	 ve	
İsrail gibi ABD yanlısı ülkeler arasında kalan 
ve	bu	nedenle	SSCB	ve	Rusya’yı	kendisine	or-
tak olarak seçmiş olması, Hafız Esad’ın yönetim 
tecrübesi,	Bekaa	Vadisi	ve	sair	örgütlerle	yakın	
ilişkilerinin olması, Kuzey’deki Kürt nüfusu 
diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmak için kullan-
mak istememesi, hep Suriye’nin artıları. Ancak 
bunun yanı sıra Suriye’nin belki tek meşruiyet 
kaynağı olan askeri gücünün elinden gitme ih-
timali rejimi son derece kırılgan hele getiriyor. 
İran’ın Suriye’ye askeri mühimmattan perso-
nele kadar her türlü desteği vermesi, Suriye’ye 
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Overcoming Iran Nuclear Impasse: 
A Year after the Tehran Declaration 16 HAZİRAN 20

11

Panelists: Trita Parsi, National Iranian American Council; Barbara Slavin, the Atlantic Council; Matias 
Spektor, Center for International Relations, Getulio Vargas Foundation; Kadir Ustun, The SETA Foundation
Moderator: Michael Adler, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Barbara Slavin from the Atlantic Council opened 
the discussion by labeling the 2010 Turkish/
Brazilian diplomatic push a “noble effort that 
was basically doomed to fail,” asserting that the 
Obama administration, under pressure from 
Congress and Israel, shifted towards sanctions 
after giving Iran a year to agree to a confidence 
building measure (ending in late 2009). Thus, 
while the US encouraged Turkey and Brazil to 
keep making efforts with Iran after the failure 
to reach an agreement in 2009, the administra-
tion had already chosen its path. “Where are we 
now? Neither side is showing any flexibility,” stated Slavin. “The United States and its partners are… 
not prepared to say up front that Iran has a right to enrich uranium…and Iran has made it clear that 
this is a precondition for serious negotiations.” 
SETA’s Kadir Ustun followed by stating that the Turkish approach in brokering the Tehran Declaration 
correlated with its “neighborhood policy,” which is based on economic and political integration, the 
free-flow of goods and services, and proactive diplomacy. He stated that Turkey had the following 
specific incentives to try and achieve a breakthrough on the Iranian nuclear issue: Turkey’s own secu-
rity, Turkish belief that Iranian compliance cannot be achieved through a sanctions regime, that sanc-
tions run counter to Turkey’s aspirations of regional integration, and the belief that the diplomatic 
track had not been exhausted. “There is no doubt that there was political gain for Turkey in acting as 
a serious negotiator,” stated Ustun, “through brokering the Tehran deal, Turkey wanted to demon-
strate that it could act as a serious dealmaker in the region.” He added that an additional incentive 
for brokering the deal was the establishment of a WMD-free zone in the Middle East, stressing that 
in condemning Iran vis-à-vis Israel’s nuclear capabilities, Turkey argues that Iranian cooperation could 
be sustained in the long run only if Israel is part of the nuclear-free zone.
Director of the Center for International Relations at the Getulio Vargas Foundation Matias Spektor 
spoke to the Brazilian perspective, specifically why, if it was doomed to fail, did they invest their 
political capital in the deal. “If we want to understand what happened, I think we need to try and 
try a little exercise in empathy,” Spektor stated. He provided some background on the matter by 
pointing out that “Brazil used to be even worse than Iran,” being that it also had a secret nuclear 
program, and only in the 1990s did it sign on to the NPT and create very active nuclear diplomacy. 
Spektor asserted that Brazil sees itself as a responsible stakeholder within the NPT, and that the 
countries that are failing the NPT are those countries that are not living up to chapter six of the NPT. 
He highlighted that Brazil will not sign on to the additional protocols not because Brazil has anything 
to hide, but because if Brazil signs on, the disarmed countries will have no tool to push and shove 
the nuclear countries to disarm.
Trita Parsi, President of the National Iranian American Council, addressed the following question: 
Why did the Brazilians succeed with Turkey on something that the Europeans and Americans had 
failed? “The Brazilians and the Turks at the end of the day managed to get something that was 
quite coveted at the time,” Parsi stated, “which was to get an Iranian signature on a document.” He 
maintained that because of the trust gap between Iran and the West, there is no guarantee that 
Iranians can give what would ever be acceptable to the United States, and vice versa. Furthermore, 
he highlighted that the domestic political climates in Iran and the US do not allow for a chance at 
trust building. Parsi asserted that Turkey was an acceptable broker for the Iranians because there is 
some form of rapport between them, highlighting that they are two ancient countries with a long 
mutual history. “But also because Iran feels like it has some leverage over Turkey, which it does 
not have over any of the other states in the P5-plus-1. This gave the Iranians a little more sense of 
comfort that they would be able to go forward with this,” he stated.
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müdahale edecek her gücün, karşısından İran’ı 
bulacağını	gösteriyor.	Lübnan	siyasetine	Hariri	
ailesi üzerinden müdahil olmaya çalışan Su-
udi	Arabistan	 ise	Mısır’daki	 kaybını	 çıkarmak	
için Suriye meselesini tam anlamıyla bir fırsat 
olarak görüyor. Doğudan Bahreyn, güneyden 
Yemen	ve	batıdan	Mısır	ile	Şii	gruplar	tarafın-
dan çevrelendiğini düşünen Suudi Arabistan, 
Suriye’nin düşmesini bu nedenle önemli bir ka-
zanç olarak görüyor.

İsrail en azından davranış kalıplarını ve gele-
neklerini öğrendiği Esad elitlerinin iktidarının 
devamından	 yana.	Muhtemel	 bir	 istikrarsızlı-
ğın ve dahası iktidarın İhvan ya da başka İsra-
il tarafından iyi tanınmayan bir aktörün eline 
geçmesi İsrail’i son derece kaygılandırıyor. Bu 
nedenle İsrail Esad hanedanının kalmasını is-
tiyor. İsrail bu gerginliği, Türkiye ile İran’ı bir-
birine karşı dengeleyecek bir oyun olarak gö-
recektir. İran bölgedeki tek müttefik Suriye’yi 
kaybetmek istemeyecektir. Suriye’nin düşmesi 
İran için tam bir felaket olacaktır. Suriye üze-
rinden	Lübnan’a	müdahil	olan,	gerilimi	İsrail’e	
yıkan İran Suriye’i kaybetmemek için elinden 
gelen her şeyi yapacaktır. Bu noktada tavrı en 
çok merak edilen ülke Türkiye olacaktır.

Türkiye’nin Suriye’de zor seçimi
Türkiye için şu anda aslında kötü bir senaryo 
cereyan ediyor. Türkiye’nin yapmak isteyeceği 
en son tercih yönetici elitle muhalefet arasın-
daki seçimdir. Sünni muhalefetle birçok açıdan 
benzer kaygılar paylaşılsa da, Türk dış politika-
sının en büyük başarısı olarak görülen Suriye 
siyasetindeki elitler arasındaki tercih Türkiye’yi 
çok zor durumda bırakacak, başta İsrail-Suriye 
ve	Lübnan	olmak	üzere	bölgedeki	tüm	ilişkile-
rini çok derinden etkileyecektir. Biraz daha net 
konuşmak gerekirse, Türkiye Sünnileri tercih 
ederse yıllardır emek verip belirli bir güven iliş-
kisi geliştirdiği yönetici eliti; yönetici eliti tercih 
ederse	Sünniler,	Liberaller ve İslamcılar gözün-
deki değerini kaybedecektir. Bu nedenle bu ko-

nuda Türkiye’nin tavrının mümkün olduğunda 
tarafsız kalmaya çalışmak, tüm taraflarla görü-
şerek bir uzlaşma planı çıkartmaya çalışmak, 
yani hem İhvan’ı hem de Esad ailesini tatmin 
edebilecek bir üçüncü seçeneği oluşturmaya ça-
lışacağını tahmin etmek zor değil. Türkiye’nin 
Esad’lara açıktan sert mesaj vermesine rağmen 
hala Esadlarla ilişkisini sürdürmesi de bu tav-
rın en önemli göstergesi. Türkiye bir yandan 
Esadlarla hukukunu korumaya çalışırken, bir 
yandan da bölgedeki itibarını korumaya çalışı-
yor. Bu nedenle de Türkiye muhtemelen Suri-
ye yönetimini uzlaşmaya zorlayacak bir takım 
adımlar	için	çaba	harcayacaktır.	Mahir	Esad’ın	
kurban olarak verilmesi, İhvan’ın yönetime ka-
tılacağı bir formül geliştirilmesi, seçimlerle ilgi-
li belli siyasi ve ekonomik adımların atılması da 
bunun bir parçası olacaktır.
Öte yandan Türkiye Suriye’ye müdahale etme-
si durumunda kaçınılmaz olarak İran’la karşı 
karşıya geleceğini biliyor. İran’la bu düzeyde 
mücadele etmeyi istemeyecek olan Ankara, 
doğrudan müdahale seçeneğini çok zor kalma-
dıkça gündeme getirmeyecektir. İran’ın özellik-
le yıllar süren düzenli ordu dışı yapılanmaları, 
Devrim	Muhafızları	 ve	 özellikle	 Irak	 tecrübe-
sinden kazanarak oluşturduğu paramiliter güç 
tecrübesi, Türkiye’yi bu konuda tamamen et-
kisiz bırakmaya yetecektir. Daha da önemlisi 
bölgeyi İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin 
gözlüğünden değil, mezhep çatışmasına karşı 
bir pozisyondan okuyan Türkiye, Suriye müda-
halesi ile mezhep savaşlarını körükleme potan-
siyeli yaratacaktır. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında, Türkiye’nin 
Almanya lehinde savaşa girmesi karşılığında 
Hitler Suriye’yi Türkiye’ye vermeyi teklif et-
mişti. Ancak Türkiye bunu kabul etmedi. Türk 
hariciyesi ve siyasi liderliği, tüm dış baskılara 
rağmen, bölgedeki mezhep çatışması karşıtı 
pozisyonu ve çözüm üretme potansiyeli ile Su-
riye konusunda müdahale gündeme gelmeden, 
çözüm üretmeye çalışacaktır. Türkiye için en 
önemli dış politika konusu olan Suriye sayesin-
de, Türkiye aslında kabiliyetlerini geliştiriyor. 
Sempati ile inisiyatif kullanma arasındaki farkı 
gören, Suriye’yi reform yönünde hareket ettir-
meye çalışarak çözüm üretmeye gayret eden 
Türkiye bu krizi atlatırsa tam anlamıyla bir sınıf 
daha atlayacaktır.
Star, 28.06.2011

“ Türkiye’nin yapmak isteyeceği 
en son tercih yönetici elitle muhalefet 
arasındaki seçimdir.
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The New Middle East Lecture Series: 
Richard W. Bulliet, Columbia University 21 HAZİRAN 20
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Bulliet began his lecture by noting that he had been asked to speak in Washington, DC in 1991, and 
at the time he had predicted that, similar to 1989, there would be a year of regime collapse in the 
Middle East like what is now being seen in the Arab Spring. Bulliet contended that the origins of the 
recent collapse of governments in the Middle East can, in fact, be traced to Islamic world of the 12th 
and 13th centuries. The speaker explained that the source of legitimacy of rule in the Muslim world 
changed from the caliphate to the Mamluk model, which depends upon “facilitating Islamic life,” 
such as supporting the pilgrimage, and protecting the Muslim world from non-Muslim invaders. 
From this foundation, Bulliet proposed his theory of the Neo-Mamluk government in the modern 
Middle East. According to the speaker, these governments are based on groups of military officers 
who rise to power, with one officer in particular becoming the primary ruler. When that officer 
dies or is overthrown, another takes his place, further maintaining the military ruling class. Bulliet 
added that this results in a “kleptocracy of spectacular proportions” in which military officers, their 
families and cronies become deeply entrenched in multiple areas of the economy, and, in order to 
protect their economic interests, the governments become very risk-averse. In the modern Middle 
East, Bulliet named Algeria, Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Yemen, and the Sudan as examples of Neo-
Mamluk governments.

Bulliet went on to say that the credibility of 
the officers in power has been compromised 
due to a number of events over the last 20 
years. He claimed that major changes began in 
1991, including war in the Middle East and the 
beginnings of a peace process with Israel, went 
against the original foundation of the Neo-
Mamluk government. From 2000 to the present, 
these governments were further de-legitimized 
by the profusion of Al-Qaeda’s propaganda and 
the US war on terror, which brought to light 
the connections between the US and the Neo-
Mamluk states. Bulliet explained that these 
changes compromised the governments’ rhetorical claims to legitimacy as protecting the populace 
from non-Muslim invaders. All these factors culminated in the overthrow of some of the Neo-
Mamluk regimes. The speaker emphasized, however, that the military officers and their economic 
interests do not simply disappear with the government. Bulliet questioned how long it would 
take to ease the army out of these regimes, and, based on the example of the Turkish military’s 
political involvement, he speculated it would take approximately 50 years. Bulliet contended that 
the monarchies of the Middle East were relatively more stable because, unlike the Neo-Mamluk 
governments, citizens of the monarchies were never promised fair elections and democracy, and so 
they were not disappointed when they never occurred.

Bulliet discussed Turkey’s history of military intervention in politics, claiming that Turkey under 
Atatürk was effectively a Mamluk state, in that it was risk-averse and the military was deeply 
embedded in the economy. Ultimately, Bulliet suggested that it may now be possible for the Turkish 
military to peacefully coexist with the government. When asked about the role of the US, Bulliet 
contended that the foreign policy of the US toward these Neo-Mamluk regimes actually contributed 
to their downfall. He claimed that it is not in US interests to oppose Islamist governments, pointing 
out the erroneous assumption that religious activists are more likely to create religious states, and 
he gave the example of Erdoğan as a political leader from a religious background who has been 
popularly elected to a secular government. Bulliet ended the discussion by suggesting that, in the 
future, Islam may become a purely national phenomenon that exists as a semi-independent entity 
within a secular state.
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Tunus’ta	 başlayıp	Mısır’a	 sıçrayan	 ve	 bütün	Ortadoğu’yu	 saran	 isyan	
dalgasının son durağı Suriye oldu.  Her ne kadar bu ülkelerin halkları 
baskıcı, adaletsiz rejimleri altında yıllardır ezilmek gibi ortak bir kaderi 
paylaşıyor olsalar da her ülke kendi iç dinamiklerini taşıyor. Bu nedenle 
isyanın sıçradığı her yeni ülkede gelişmelere ve izleyen günlerdeki sü-
rece ilişkin sağlıklı öngörülerde bulunabilmek için öncelikle o ülkenin 
tarihinden kültürüne, ekonomik ilişkilerinden uluslararası ilişkilerde-
ki yerine kapsamlı bir okuma yapmak gerekiyor. Bu bilgilere ulaşmak 
nispeten kolayken, asıl sorun güncel iç dengelerin takip edilmesinde 
yaşanıyor. Bunun öncelikli nedenlerinden biri bu bilgileri içeren yazı 
ve makalelerin Türkçe bir yana İngilizce’de bile oldukça kısıtlı olması, 
Arapça analizlerin çevirisinin ise çok az yapılması. Bir diğer nedeni ise 
olayların hızla patlak vermesinin bir neticesi olarak bütünlüklü bir şe-
kilde siyasi dengeleri doğrudan analiz eden güncel yazı ve raporların 
kaleme alınmamış olması.
Bu durum her şeyden önce, isyanların takip edilmeye çalışıldığı ülkelerde düne kadar yabancı olu-
nan pek çok ismin gündemimize girmesine yol açarken, medya aracılığı ile gelen bu bilgilerde sık-
lıkla çelişen ifadeler yer alabilmekte, kimi zaman ise önemli siyasi figürler göz ardı edilebilmekte. 
Bütün bu karışıklığın bir nebze önüne geçebilmek adına hem rejim yanlısı hem de muhalif önemli 
figürlerin geçmişlerini, konumlarını, güçlerini, etnik/dini kökenlerini içeren bilgilerin derli top-
lu olarak verilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Ancak daha önemlisi ülke içi dengeleri takip 
edebilmek ve sağlıklı gelecek öngörülerinde bulunabilmek açısından da böyle bir çalışma derinlikli 
analizlere katkı sağlayacaktır. Bu amaçla hazırladığımız “Kim Kimdir” serisinin ilk ayağını Suriye 
oluşturuyor. Bu çalışmada rejim yanlısı ve muhalif tüm önemli isimler hakkında temel bilgilerin 
verilmesine dikkat edilmiştir.  Bu çalışma Suriye siyasi hayatındaki tüm önemli figürler, konumları 
ve ilişkileri hakkında bilgi edinebileceğiniz temel bir rehber niteliğindedir. 

SETA	KİM	KİMDİR

Suriye’de Kim Kimdir? Rejim 
ve Muhalefet
“SETA Kim Kimdir” serisinin ilk ayağını Suriye oluşturuyor. Bu çalışmada rejim yanlısı 
ve muhalif tüm önemli isimler hakkında temel bilgilerin verilmesine dikkat edilmiştir.

UFUK ULUTAŞ, SELIN M. BÖLME, HAKAN ÇOPUR
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Relevance of “Turkish Model” 
in the Middle East 02 HAZİRAN 20

11

SETA hosted the first “Insight Turkey Debates” 
series titled “Relevance of ‘Turkish Model’ in 
the Middle East”. The moderator of the debate 
was İhsan Dağı (METU), and the speakers were 
Alper Dede (Zirve University) and Kemal Kirişci 
(Boğaziçi University).

Alper Dede mostly talked about what the Turkish 
model is, and what kind of relevance could be 
possible for the ME. Dede pointed out that many people thought gradual change would be possible 
for the ME, instead revolutionary changes became a possible way. Dede rightly asked that “change 
was expected, but why now?” He attributed this to well-educated young people and the social 
media, alongside with the social and economic shortcomings. Dede said that only new Turkey (the 
more democratic, more prosper, more powerful one) can be a model for the ME, not the old one. 

New Turkey has better and closer relations with 
the regional countries, and Turkey’s Islamism 
is more market-oriented, said Alper Dede. He 
added Turkey’s soft power over the region 
is another factor for which Turkey can be, if 
possible, a model for the ME. Alper Dede lastly 
mentioned Turkish model is applicable for the 
regional countries, but they still need to step 
forward in political, economic and social realms.

Kemal Kirişci highlighted that we should talk 
about “demonstrative effects” regarding Turkish 
model for the ME. By stating “demonstrative 

effects” he implies that Turkey’s political/democratic processes and economic steps. Accordingly, 
Kirişci calls Turkey as a trading state. According to Kirişci, Turkey should be a passive model, not 
an active model that intervenes to the process 
of the countries. Kemal Kirişci told that he sees 
“individuals” at the center of the Arab uprisings. 
He also criticized that Turkey does not look at the 
uprisings from the perspective of forms, but the 
identities. Kirişci added Turkey should be modest 
in terms of having democratic culture due to the 
lack of democratic values. According to Kemal 
Kirişci, EU can still show up in order to prove that 
it stands with democracy without imperialism on 
the Arab uprisings.

The debate concluded with the Q-A session.
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Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce	 Mısır,	 İsrail’in	
Gazze’ye uyguladığı ablukayı biraz olsun 
kırmak için yola çıkan “Filistin’e Yol Açık” 
konvoyuna el-Ariş limanında engel olmuştu. 
Geniş	 yankı	 bulan	 üzücü	 olaylarda	 Mısırlı	
polislerle konvoydakiler arasında taşlı çatışma 
yaşanmıştı. Aradan geçen 1,5 yılda o gün kon-
voya	izin	vermeyen	Mübarek	yönetimi	devrildi,	
yerine gelen yeni yönetimin ilk icraatlarından 
biri de Gazze’nin dünyaya açılan tek penceresi 
olan	Refah	sınır	kapısını	açmak	oldu.	Bu	sevin-
dirici ve cesur adım nasıl okunmalıdır?
Refah	 sınır	 kapısının	 açılmasını	 duygusal	 ve	
insani açıdan değerlendirirsek 4 yıl sonra 
kısmen de olsa bu kapının açılmış olmasını 
Filistinliler ve özellikle Gazzeliler adına sevi-
nerek karşılamalıyız. Gerekçesi ve arka planı 
ne	 olursa	 olsun	 insani	 olan	 bu	 adım,	Mısır’ın	
hem içerideki, hem Filistin’deki, hem de 
tüm İslam âlemindeki itibarını artıracaktır. 
Bu elbette iyi bir şeydir; zira İsrail’in güven-
lik bekçisi pozisyonunda ABD’ye yaslanmış 
bir	 Mısır	 görüntüsü	 yerine	 Refah’ı	 açmış	 bir	
Mısır	 görüntüsü	 hiç	 şüphesiz	 daha	 iyidir.	 Bu	
bakımdan diktatörler tarafından yönetilen 

Müslüman	 halkların	 demokratik	 bir	 siyasal	
zemine ne kadar ihtiyaçlarının olduğu son de-
rece açıktır. Kendileri adına karar veren lider-
lerinin Batı’ya yaslanmış irade ve eylemleri, 
Müslüman	halkları	hem	rencide	etmekte	hem	
de birçok açıdan zayıf bırakmaktadır.

Refah açildi ambargo kalkmadi
Hamas’ın 2007 yılında Gazze yönetimini tama-
men	ele	almasıyla	Refah’ı	Filistinlilere	kapatan	
Hüsnü	 Mübarek	 yönetimi,	 bu	 tavrıyla	 halk	
nazarında meşruiyeti olmayan bir tavır içine 
girmişti. İsrail’in güvenliğini kendi halkının 
iradesinin önüne koyan bu ve benzeri ikircikli 
adımlar,	 halkın	 Mübarek’i	 neden	 bu	 kadar	
sevmediğini de aslında açıklamaktadır. Şubat 
ayı	ortalarında	Mübarek’in	görevi	bırakmasının	
ardından	 19	 Mart’ta	 yapılan	 referandumda	
Anayasa değişikliklerine %77 evet oyu çıkan 
Mısır’da	 hâlihazırda	 Yüksek	 Askeri	 Konsey’in	
yönetimi var. Bu askeri yönetim dış politikada 
önemli	bir	karar	alarak	Refah’ı	açtı.	Ancak	he-
men not edilmeli ki henüz ambargo kalkmış 
değil; sınırdan sadece yayalar geçebiliyor. 

SETA	YORUM

Mısır’ın Filistin’e Yolu Açıldı mı?
Hamas’ın 2007 yılında Gazze yönetimini tamamen ele almasıyla Refah’ı Filistinlilere 
kapatan Hüsnü Mübarek yönetimi, bu tavrıyla halk nazarında meşruiyeti olmayan 
bir tavır içine girmişti.

HAKAN ÇOPUR
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Ayrıca çocuklar, kadınlar ve 40 yaşın üzerin-
dekilere geçişler serbest hale getirilirken 18-40 
yaş arasındaki erkeklerin izin alması gerekiyor. 
Ayrıca sınır kapısından malların geçişi hala 
kısıtlı durumda.
Refah’ın	 açılmasını	 rasyonel	 ve	 dış	 politika	
yapımı açısından değerlendirirsek aslında 
bu	 adımın,	 Mübarek	 sonrası	 Mısır’ın	 dış	
politikasındaki tek değişim olmadığı görülür. 
İki aylık süre zarfında başka gelişmeler de 
oldu;	 örneğin	 Mayıs	 ayı	 başlarında	 Mısır’ın	
üst düzey bir heyeti önce Etiyopya’ya, sonra 
da	 Uganda’ya	 resmi	 ziyarette	 bulundu.	 Mısır	
yönetimi 1996’dan beri ilişkilerinde soğukluk 
yaşadığı Etiyopya’ya ilk kez resmi bir ziyaret 
gerçekleştirdi.	 Bu	 ziyarette	 de	 Nil	 Nehrinin	
sularına ilişkin önemli konuların gündeme 
geldiği	 ifade	 edilmektedir.	Nil	 sularının	%85’i	
Etiyopya’dan doğmaktadır ve susuzluktan çok 
çeken bu ülke Afrika’nın en büyük barajı olması 
planlanan	Milenyum	 Barajı’nı	 5	 yıl	 içerisinde	
bitirmek istemektedir.
Belli	 anlaşmalar	 çerçevesinde	 Mısır’a	 rağmen	
bu büyüklükte bir barajı yapması mümkün 
olmayan	 Etiyopya,	 Mısır	 ile	 bir	 süredir	 za-
ten gerginlik yaşamaktaydı. Savaşın eşiğine 
gelen iki ülke arasındaki gerginliğin bu haliyle 
sürdürülemeyeceğini düşünen yeni askeri yöne-
tim, doğru bir hamleyle Etiyopya ile arasındaki 
anlaşmazlığı en azından soğutmaya yöne-
lik adım atmaktadır. Böylelikle Eylül ayında 
yapılacak	 Parlamento	 seçimlerine	 kadar	 ül-
kenin herhangi bir komşusuyla ciddi bir gergin-
lik yaşaması engellenmiş olacaktır. Dolayısıyla 
Refah’ın	 açılması	 kadar	 Etiyopya	 hamlesi	 de	
anlamlıdır	 ve	 Mısır’ın	 “eski	 prangalarından”	
kurtulmak istediğinin işaretleridir. Ancak 
bu	 “yeni	 Mısır’ın”	 ne	 kadar	 yeni	 ve	 bağımsız	
olacağını, ordu ile diğer siyasal aktörler (özel-
likle	 Müslüman	 Kardeşler)	 arasındaki	 müza-
kere ve pazarlık süreci gösterecektir.

İki devletli bir çözüm
Hamas ile el-Fetih arasındaki barış 
anlaşmasının	 Mısır’da	 imzalanması,	 Mısır’ın	
Refah	kapısını	kısmen	de	olsa	açması,	 iki	İran	
savaş gemisine geçiş izni verilmesi, Etiyopya 
ile yapılan müzakereler ve benzeri adımlar, to-
plamda	 geçici	 askeri	 yönetimin	 Mübarek’ten	
devralınan “enkazı” kaldırma hamleleri olarak 
görülebilir. Obama yönetiminin Ortadoğu’daki 

dengelerin eski haliyle sürdürülebilir 
olmadığını gördüğü ve özellikle İsrail-Filistin 
sorununa “öyle ya da böyle” bir çözüm bulmak 
istediği	 düşünülürse	 Refah	 kapısının	 açılması	
daha anlamlı bir adım olarak karşımıza çıkar. 
Hatta	 belki	 Mübarek	 bir	 biçimde	 yönetimde	
kalsaydı	 onun	 da	 Refah’ın	 açılması	 kararını	
alabileceği söylenebilirdi. Ben açıkçası ABD 
ile	 Camp	David’den	 beri	 hem	 ekonomik	 hem	
de	askeri	açıdan	sıkı	ilişkileri	olan	Mısır	ordu-
sunun	ABD’yi	bir	anda	karşısına	alarak	Refah	
kapısını açmış olabileceğine pek ihtimal ver-
miyorum.	Dolayısıyla	(bir	başka	okumayla)	bu	
adımı Obama yönetiminin İsrail-Filistin soru-
nuna ilişkin yaklaşımının “doğal” bir uzantısı 
olarak görmek de mantıklıdır. İsrail’e doğrudan 
diş geçiremeyen Obama yönetiminin bu tür 
bir adımı desteklemesi açıkçası anormal değil. 
Son	 Obama-Netanyahu	 görüşmesinde	 iy-
ice belirginleşen fikir ayrılığının sonuçlarını 
Obama’nın görüp göremeyeceği şüpheli olsa da 
(Başkanlık seçimleri Kasım 2012’de yapılacak 
ve Obama’nın koltuğunu koruması zor 
gözüküyor)	bugün	 için	ABD	yönetiminin	“iki	
devletli bir çözümü” istediğini söylemek müm-
kündür.	Ancak	bu	cümleler,	Refah’ın	açılmasını	
sadece	Mısır	 ordusu-ABD	 ilişkisine	 bağlamak	
anlamına	 da	 gelmemelidir.	 Aksine,	 Mısır’da	
yeni yönetimin halkın taleplerine kulaklarını 
açması da en az bu etken kadar önemlidir.

Demokratik bir Mısır
Demokratikleşme yönetimleri doğal olarak 
dönüştürüyor aslında. Kendi halkına uzak, 
başka başkentlere yakın 30-40 yıllık liderlerin 
Ortadoğu’daki kullanım sürelerinin dolduğunu 
umalım.	Mübarek	 buna	 iyi	 bir	 örnektir;	Arap	
dünyasındaki itibarı sarsılmış, İsrail’i Filistin-
lilere karşı koruyan, ekonomik anlamda yer-
inde sayan ve kültürel anlamda önderlik vasfı 
yıpranmış	 bir	 Mısır’ın	 sürdürülebilir	 bir	 yanı	
yoktu	zaten.	“Arap	baharı”	Mübarek’i	devirirken	
Mısır	 için	 de	 yeni	 bir	 umut	 oldu:	 Demokra-
tik,	 itibarlı	 ve	müreffeh	 bir	Mısır.	 Refah	 sınır	
kapısının açılması, bu gelecek muhayyilesinin 
bir	ürünü	ve	işareti	olabilir.	Umulur	ki	Mısır’ın	
Filistin’e	 yolu	 gerçekten	 açılmış	 olsun.	 Umu-
lur	 ki	 “yeni	 Mısır”,	 Camp	 David	 prangasına	
sıkışmaktan kurtulmuş ve kendi kaderini çizen 
bir	Mısır	olur.
Yeni Şafak, 08.06.2011
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‘The	New	Middle	East:	One	Year	After	 the	First	 Flotilla’	 event	
took	 place	 on	 the	 24th	 of	 June,	 2011,	 at	 SETA	 Foundation	 in	
Washington,	DC	with	 the	participation	of	Nuh	Yılmaz,	Noura	
Erakat, and Yigal Schleifer. The panel was moderated by Kılıç 
Buğra Kanat. The event occurred while an international coalition 
of	22	NGOs	was	organizing	a	 second	flotilla	with	 the	name	of	
Freedom	Flotilla	II,	which	was	scheduled	to	sail	on	July	5,	2011.	
Although the second flotilla ultimately failed to materialize, the 
issue of the flotilla has continued to have major effects on both 
regional	politics	in	general	and	Israeli-Turkish	relations	in	par-
ticular.	In	this	panel,	panelists	seek	to	answer	questions,	such	as	
’What kind of an impact did the first flotilla have on the region as 
a whole?’, ‘Given the new regional dynamics in light of the Arab 
Spring, in what ways is the second flotilla different?’ , ‘What are 
the	 implications	 for	 the	 Palestinian	 problem?’	 and	 discuss	 the	
New	Middle	East	a	year	after	the	first	flotilla	and	in	the	wake	of	
the Arab Spring.

EVENT	SUMMARY
As civilian initiatives, humanitarian flotillas destined for Gaza have proven to have significant 
political and diplomatic repercussions for regional dynamics. What kind of impact did the first 
flotilla, still a salient point of contention, have on the region as a whole? Given the emerging 

SETA	POLICY	DEBATE

The New Middle East: One 
Year After the First Flotilla 
Incident
JUNE 24, 2011

YIGAL SCHLEIFER, KILIÇ BUĞRA KANAT, NOURA ERAKAT, NUH YILMAZ
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dynamics of the Arab Spring, in what ways will 
the	forthcoming	flotilla	be	different?	More	than	
a year after the first flotilla, and with a second 
flotilla scheduled, SETA’s panelists sought to an-
swer these questions.
Noura	Erakat,	a	human	rights	attorney	and	ac-
tivist, began the discussion by providing a brief 
overview	of	the	Israeli	blockade	of	Gaza,	and	the	
legal implications surrounding it and the first 
flotilla incident. “Aside from being a devastat-
ing	 attack	 last	May,”	Erakat	 stated,	 “the	flotilla	
did something quite phenomenal, in the sense 
that for the first time it raised the issue of the 
blockade of Gaza to a level of public discourse 
in	places	that	it	hadn’t	been	before.”	Erakat	ex-
plained that following Hamas’s 2007 assumption 
of	power	 in	Gaza,	 Israel	 immediately	declared	
it hostile territory and initiated the blockade in 
the name of self-defense, while also maintain-
ing that Gaza has not been an occupied territory 
since 2005. This, Erakat argued, is an attempt by 
Israel	to	circumvent	international	law	regarding	
the treatment of occupied civilians, including 
the duty to maintain peace and order. Erakat 
asserted	that	Israel	maintains	“effective	control”	
over Gaza, making it de facto occupied terri-
tory, and the crippling blockade on Gaza illegal. 
The flotilla was described by Erakat as an act of 
civil disobedience designed to highlight the il-
legal blockade of Gaza and the morally offensive 
plight of its people.
Yigal Schleifer, an independent journalist, fol-
lowed	 Erakat	 by	 discussing	 Turkish-Israeli	 re-
lations. He began by providing some historical 
depth	to	the	close,	yet	fragile,	Turkish-Israeli	re-
lations, arguing that the traditional reasons for 
Turkish-Israeli	 cooperation,	 namely	Cold	War	
architecture and the predominance of Kemal-
ism,	have	now	become	irrelevant.	“I	think	that	
after	a	year	after	[the	flotilla],	both	Turkey	and	

Israel	are	still	trying to recalibrate… their rela-
tionship,” Schleifer stated. He argued that from 
the	Israeli	perspective,	 the	flotilla	 incident	was	
a “traumatic event,” which opened the eyes of 
the	 Israelis	 to	 a	 new	 reality	 in	 Turkish-Israeli	
relations	by	“forcing	Israel	to	confront	the	loss	
of	Turkey	as	its	only	Muslim	ally	in	the	region.”	
Schleifer	maintained	that	Israel	has	consistently	
misread	 Turkey	 and	 the	 AKP,	 and	 is	 finding	
itself increasingly marginalized in the region. 
According	 to	 Schleifer,	 Israel	 does	 not	 fit	 into	
Turkey’s “neighborhood policy,” where very 
little has been done to foster cooperation and 
integration. This increased isolation, Schleifer 
argued, is not good for peace in the region, as 
it bolsters the more polarizing elements of the 
societies.
SETA-DC’s	 Director	 Nuh	 Yılmaz	 focused	 on	
the structural conditions surrounding the flo-
tilla incident. Yılmaz asserted, “What is going 
on in the region is a result of what’s going on 
in Turkey in terms of the state structure, and in 
terms of Turkish foreign policy.” He maintained 
that Turkey’s desire to become more influential 
in the region manifests itself in Turkey’s neigh-
borhood policy, and that the continued integra-
tion	of	the	region	runs	counter	to	Israeli	strate-
gic	interests.	He	also	argued	that	Israel	was	not	
placed outside Turkey’s neighborhood policy, 
but	that	Israel	does	not	support	the	underlying	
principles of Turkey’s foreign policy, and thus 
has not been incorporated into the push for re-
gional	integration.	“So	I	think	the	main	reason	
of this conflict is not the conflict between the 
two countries, but the conflict between the two 
different regional policies,” stated Yılmaz. He 
highlighted that the growing friction between 
the two countries cannot be reduced simply to 
a specific incident, like the flotilla, but must 
be	viewed	in	the	 larger	context	of	the	two	ap-
proaches in dealing with the region.
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“Korkmanıza gerek yok, kimseye zarar ve-
rilmeyecek.” 12 Temmuz 1995’te Sırp güçle-
ri, bir gün önce savaş mültecileri için güvenli 
bölge	 ilan	edilmiş,	Hollandalı	BM	Barış	Gücü	
askerlerinin koruması altındaki Srebrenitsa’yı 
kuşatma altına aldığında, Sırp Ordusu Gene-
rali	Ratko	Mladiç,	kameralar	önünde	bir	yan-
dan Srebrenitsalı bir çocuğun başını okşarken 
karşısında toplanan on binlerce korku dolu 
Bosnalı	Müslüman’a	 bu	 şekilde	 seslenmektey-
di.	Yugoslavya	Uluslararası	Savaş	Suçları	Mah-
kemesi tutanaklarına göre sonrasında kadınlar 
otobüslere doldurulup Kladanye civarına götü-
rülürken, çocuğundan ihtiyarına sekiz binden 
fazla	Bosnalı	erkek,	Mladiç’in	emriyle	dört	gün	
boyunca katledildi. Sırp güçler cesetlerin üze-
rinden buldozerlerle geçtikten sonra bir daha 
bulunmamaları için farklı yerlere taşıyıp toplu 
mezarlara gömdüler.

Bu mezalimden birkaç ay sonra Kasım 
1995’te	 Birleşmiş	 Milletler	 Savaş	 Suçları	
Mahkemesi’nce	 suçlu	 bulunan	 Mladiç’in	 ha-
yatında karara rağmen pek bir şey değişmedi. 
2000 yılına kadar iktidarda kalan dönemin 
Devlet	Başkanı	Slobodan	Miloseviç	 sayesinde,	
uluslararası mahkemenin hakkındaki tutukla-
ma	kararına	 rağmen	Mladiç	 yargıdan	 kaçma-
yı başardı. Tutuklama emrinin ardından 1996 
yılında	ortadan	kaybolan	Mladiç’in	2001	yılına	
kadar Sırp ordusu mensubu olarak maaş alma-
ya	 devam	 ettiği,	 ancak	Mart	 2002’de	 ordudan	
atılabildiği, basına sızdırılan askerî personel 
dosyasından öğrenilmişti. Oğlunun düğünün-
de şarkılar söyleyip karısıyla dans ederken, 
Belgrad’ın ünlü bir restoranında yemek yerken, 
yeni doğan torununu severken, bir futbol maçı-
nı izlerken veya mesela 2000’de Doğu Bosna’da 
konuşlanmış	NATO	barış	gücünün	yanı	başın-
daki bir düğüne katılırken kameralara yakala-

SETA		YORUM

Ratko Mladiç’in Ardından...
Mladiç’in ülkesini koruduğunu savunan ve onu kahraman gören binlerce Sırp yaka-
lanma haberlerinin ardından sokağa döküldü.

FATMA SEL TURHAN

mladiç’in yakalanması ve geciken adalet

26 MAYIS 2011 -  Bosna Hersek’te 1993-1995 yılları arasında yaşanan savaşta Bosna 
Sırp Ordusunun başkomutanı olan Ratko Mladiç, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica kat-
liamının gerçekleştirilmesi emrini vermekten dolayı aynı yılın Kasım ayında BM Savaş Suçları 
Mahkemesince suçlu bulunmuş fakat uzun süre yargıya teslim olmadan hayatını sürdürebil-
mişti. Sırbistan’ın AB yolundaki en büyük engellerinden biri olan Mladiç, uluslararası baskının 
artması sonucu 16 yıl aradan sonra 26 Mayıs 2011’de Belgrad’a yakın bir köyde, bir akrabasının 
evinde sahte bir kimlikle yakalanarak Lahey Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesine teslim 
edildi. Mladiç’in ardından 2004 yılından bu yana hakkında tutuklama kararı olan bir diğer sa-
vaş suçlusu Goran Hadziç de 20 Temmuz’da yakalanıp Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesine 
teslim edildi.
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nan; 2004’te Belgrad’da üstelik kendisine her 
zaman eşlik eden korumaları da olmaksızın 
direksiyon	başında	iken	kayda	geçen	Mladiç’in	
kaçtığı 16 yıl boyunca kılık değiştirme ihtiyacı 
duymadan yaşamına devam ettiği anlaşılıyor. 
2000 Ekim’inde büyük protesto gösterilerinin 
ardından	 Miloseviç’in	 iktidardan	 düşürülme-
sinden ve yeni hükümet tarafından 2001’de 
Eski	 Yugoslavya	 Savaş	 Suçları	 Mahkemesi’ne	
teslim	 edilmesinden	 sonra,	 Mladiç’in	 çok	
önemli bir desteği kaybettiğini tahmin etmek 
zor değil. Buna rağmen geçen on yıl içerisinde 
yakalanmadan ve üstelik hep Belgrad civarın-
da	yaşamayı	başarması,	Mladiç’in	hükümet	ve	
güvenlik güçleri arasında ne derece önemli bir 
desteğe sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Niçin şimdi?
Mladiç	 yakalandıktan	 sonra	 Sırbistan	
Cumhurbaşkanı’nın	yaptığı	ilk	açıklama,	aslın-
da bu yakalamanın niçin şimdi gerçekleştiğine 
dair güçlü ipuçları veriyor. Bunun bölge barı-
şına ciddi katkı sağlayacağının altını çizen Ta-
diç, “Bugün yakın tarihimizde zor bir dönemin 
sonuna geldik; adımızı ve bütün Sırpların adını 
temize çıkardık ve artık AB ile müzakere süre-

cinin başlamasına da bir engel kalmadı.” şek-
linde	bir	açıklamada	bulundu.	Cumhurbaşkanı	
Tadiç’e	 göre	Mladiç’in	 16	 yıl	 boyunca	 yakala-
namaması, devlet yetkililerinin gösterdikleri 
bütün çabalara rağmen onun iyi saklanmayı 
becermiş	 olmasıyla	 alakalı.	 Ancak	 Mladiç’in	
Belgrad’a	sadece	60	kilometre	uzaklıktaki	Laza-
revo köyünde, bir akrabasının evinde yakalan-
ması ve adına düzenlenmiş sahte bir kimlikten 
başka kendisini gizleyecek hiçbir şeye gerek 
duymadığının anlaşılması, bu sözlerin inandı-
rıcılığına ciddi gölge düşürüyor.
Bu yakalamanın, AB’nin bu yıl sonunda 
Sırbistan’a adaylık statüsü verip vermeyeceği-
ni tartıştığı bir dönemde gerçekleşmesi; keza 
bunun	 bir	 hafta	 öncesinde	 BM	 Savaş	 Suçları	
Mahkemesi	 Başsavcısı	 Brammertz’in	 yayım-
ladığı raporda, soykırım yapmakla suçlanan 
General	Mladiç	ile	Goran	Haciç’in	yakalanma-
sında hassasiyet göstermediği için Sırbistan’a 
ciddi eleştiriler yöneltmesi ve AB ile ilgili sü-
reçte aşama kaydedilmesinin ancak uluslarara-
sı mahkemeyle işbirliği neticesinde mümkün 
olabileceğinin altını çizmesi, gerçek sebeplere 
dair önemli ipuçları sunuyor. Ancak hepsin-
den	 önemlisi,	 Mladiç’in	 yakalanmasının	 tam	
da	 AB	 Dışişleri	 Yüksek	 Temsilcisi	 Catherine	

A
A
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Ashton’ın Belgrad’ı ziyaretine denk gelmesi. Bu 
hem Sırbistan üzerinde artan diplomatik bas-
kıların hem de AB yolunda ilerlemek isteyen 
Sırbistan’ın savaş suçlularını teslim etmekten 
başka yolu kalmadığının önemli bir gösterge-
si. Sırbistan’da AB sürecinin hızlanması, AB 
Komisyonu’nun 2011 Ekim’inde ülke hakkın-
da vereceği karara bağlı olacak. Ancak AB’li 
yetkililer son dönemde sık sık, Sırbistan’ın 
adaylık statüsünü alabilmesi için komşularıyla 
sorunlarını çözme yoluna gitmesi ve özellikle 
Kosova ile ilgili sorunlarda aşama kaydetmesi 
gerektiği üzerinde duruyor. Kosova’daki Sırp 
paralel yapıların dağıtılması ve 1992-1995 sa-
vaşında	soykırım	yapmakla	suçlanan	Mladiç	ve	
Haciç’in	Lahey	Mahkemesi’ne	teslim	edilmesi,	
AB’nin Sırbistan’a yönelttiği şartların başında 
geliyordu. Bundan yola çıkarak benzer bir so-
nun Haciç için de yakın olduğu, tahminlerden 
uzak değil.

Özellikle AB merkezli bir uluslararası baskının, 
Mladiç’i	savaş	suçları	mahkemesine	taşıyan	dış	
şartları oluşturduğu açık. Ancak hepsi bu değil; 
Sırbistan merkezli iç şartların da altını çizmek 
ve Sırbistan yönetici elitinin, ülkeyi yalnızlaş-
maya götürecek milliyetçi politikalarla arasına 
set çekmeye çalıştığını belirtmek gerekiyor. 
Tadiç’in cumhurbaşkanı seçilmeden önceki en 
önemli vaadinin AB’ye üyelik olduğu, Kosova 
sorununda barışçıl çözümü önceleyen ve de-
mokratik Sırbistan’dan yana olan bir tavır ser-
gilediği düşünülürse, bu gecikmiş yakalamada 
Tadiç ve ekibinin önemli rol oynadığı tahmin 
edilebilir.	 Özellikle	 Slobodan	 Miloseviç’i	 La-
hey’deki mahkemeye teslim eden eski Başbakan 
Zoran	Cinciç’in	2003’te	bir	suikasta	kurban	git-
tiği ve katil olarak bir Sırp paramiliter liderinin 
tutuklandığı hatırlanacak olursa, hükümetin bu 

adımının gecikmiş ama cesur adım olduğunu 
da belirtmek gerekir. Ayrıca düne kadar aynı 
ülkeyi paylaştıkları ve savaşta karşı karşıya gel-
dikleri Hırvatistan’ın yakın bir tarihte AB’nin 
28. üyesi olacağı kesinleşirken, Sırbistan’ın 
uluslararası arenada sert eleştirilere maruz kal-
ması, Tadiç ve ekibini harekete geçiren önemli 
bir psikolojik faktör olmalı.
Öte yandan Sırbistan’da bölge barışını tehdit 
edecek düzeyde bir ultra-milliyetçi yükseliş 
söz	 konusu.	 Mladiç’in	 ülkesini	 koruduğunu	
savunan ve onu kahraman gören binlerce Sırp 
yakalanma haberlerinin ardından, “ihane-
te dur” sloganları eşliğinde sokağa döküldü. 
Mladiç’in	 fotoğrafı	basılı	 tişörtler,	Sırp	Çetnik	
askerlerinin şapkaları ve aşırı milliyetçiliği ifa-
de eden diğer semboller bu tehlikeli yükselişin 
görünen yüzü. Görünmeyen yüzünde ise artık 
“Büyük	 Sırbistan’ın”	 bir	 hayal	 olduğu,	Mladiç	
olmadan, mesela Bosna’da Sırpların bir yerinin 
olmayacağı söylemleri hâkim. Hükümeti Av-
rupa Birliği’ni tek amaç edinmekle ve ülkenin 
geleceğini satmakla suçlayan göstericiler, şu an 
en	büyük	tepkiyi	Cumhurbaşkanı	Boris	Tadiç’e	
yöneltmiş durumdalar. Bölgesel barışın tesisi 
için Sırbistan’ın normalleşmesinin şart olduğu 
düşünülürse Tadiç asıl başarıyı, ülkesindeki aşı-
rı milliyetçi havayı dağıttığı ölçüde kazanacak.
Lahey’deki	 Eski	 Yugoslavya	 Uluslararası	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 yargılanacak	 Mladiç’i	 tıpkı	
2008’de Sırbistan’da yakalanan dönemin Sırp 
Devlet	 Başkanı	 Radovan	 Karadziç	 gibi	 soykı-
rım, insanlık suçu ve cinayet, ırk ve din düş-
manlığı, rehin alma ve sürgün, bedeni ve zihni 
işkence, taciz ve tecavüz, halkı açlığa terk etme 
ve zorla çalıştırma gibi bir dizi suçlama bekli-
yor. Savaş sırasında bir Sırp nişancıyla telsiz 
konuşması	 kayda	 yakalanan	 Mladiç,	 keskin	
nişancıların çalışması emrini verdikten sonra, 
sadece et ve kan görmek istediğini belirtmişti. 
Mahkeme	önüne	çıkarılacak	olması,	onun	et	ve	
kan olarak gördüğü hayatların acısını yüreğin-
de taşıyanlar için çok gecikmiş bir adalet şüp-
hesiz; ama yürekleri ferahlatacak.
Zaman, 03.06.2011

“ AB merkezli bir uluslararası bas-
kının, Mladiç’i savaş suçları mahkeme-
sine taşıyan dış şartları oluşturdu.
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1 Temmuz 2011
•	 IMF	 eski	 Başkanı	 Dominique	 Strauss-Kahn	 (DSK)	

kefaletsiz olarak serbest bırakıldı.
•	BDP	 Grup	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş’ın	 imzasını	

taşıyan 29 milletvekilinin isminin bulunduğu dilekçe, 
BDP	 Grup	 Müdürü	 Mehmet	 Ali	 Oral	 tarafından	
TBMM	Genel	Sekreterliğine	sunuldu.

•	AK	 Parti	Meclis	 Başkanı	 Adayı	 Cemil	 Çiçek,	 TBMM	
Başkan adaylığı için başvurdu.

•	Mısır’da	Hüsnü	Mübarek	yönetiminin	devrilmesinden	
önce	yasaklı	olan	Müslüman	Kardeşler	Örgütü,	ABD	ile	
görüşmelere hazır olduklarını bildirdi.

•	Yunanistan,	 İsrail	 ablukası	 altında	 bulunan	 Gazze’ye	
insani yardım malzemesi taşımak için yola çıkmayı 
bekleyen “Özgürlük Filosu” gemilerinin limandan 
ayrılmasına izin vermedi.

4 Temmuz 2011
•	Meclis	 Başkanlığı	 seçimi	 TBMM	 Genel	 Kurulu’nda	
yapıldı.	Üçüncü	 tur	 oylamaya	 375	milletvekili	 katıldı.	
Oylamada	 322	 oy	 alan	 AK	 Partili	 Cemil	 Çiçek	
TBMM’nin	25.	Başkanı	oldu.

•	Türkiye	İstatistik	Enstitüsü’nün	verilerine	göre	tüketici	
fiyatları	(TÜFE)	Haziran’da	yüzde	1.43	ile	beklentilerin	
üstünde	düşüş	kaydetti.	Üretici	fiyatları	(ÜFE)	ise	aynı	
dönemde yüzde 0.01’lik artış gösterdi.

•	2.	Balyoz	Planı	davası	kapsamında	haklarında	yakalama	
emri çıkarılan 6 komutan Beşiktaş’taki İstanbul 
Adliyesinde işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

•	Tasarruf	 Mevduatı	 Sigorta	 Fonu	 (TMSF),	 BM	 kararı	
uyarınca	 Libya’nın	 Türkiye’deki	 finans	 faaliyeti	 Arap	
Türk Bankasına el koydu.

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Mısır’daki	 rejim	
karşıtı	gösterilerin	merkezi	Tahrir	Meydanı’nda	yaptığı	
konuşmada,	 Türkler	 ile	 Libyalıların	 tarih,	 kader	 ve	
geleceklerinin ortak olduğunu vurguladı.

5 Temmuz 2011
•	Milletvekilliği	 düşürülen	 Hatip	 Dicle’nin,	 DEP	

davasından hapis yattığı sürenin, 1 yıl 8 aylık hapis 
cezasından mahsup edilmesi talebinin, Ankara 11. Ağır 
Ceza	Mahkemesince	reddine	ilişkin	karara	yaptığı	itiraz	
reddedildi.

•	Ölçme	 Seçme	 ve	 Yerleştirme	 Merkezi	 (ÖSYM),	
Yükseköğretim	 Programları	 ve	 Kontenjanları	
kılavuzundan, üniversiteye yerleşmeye hak kazanan 
adaylardan kayıt yaptırırken istenen fotoğrafların 
“son altı ay içinde önden, başı açık; adayı kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olması” koşulunu çıkardı. 

•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	Türkiye’ye	gelen	BM	
Genel	Sekreteri	Ban	Ki-moon’un	Libya	Özel	Temsilcisi	

Abdelilah	El	Hatip,	Libya	muhalefetinin	lideri	Mahmut	
Cibril	 ve	 Birleşik	 Arap	 Emirlikleri	 (BAE)	 Dışişleri	
Bakanı	Şeyh	Abdullah	bin	Zeyd	El	Nahyan’la	ayrı	ayrı	
görüştü.

6 Temmuz 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	61.	Hükümet’in	yeni	
kabinesini	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül’ün	 onayına	
sundu. Başbakan Erdoğan görüşmenin ardından 
Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar 
Kurulu listesini açıkladı.

•	Milli	 Eğitim	 Bakanlığı,	 sözleşmeleri	 öğretmenlerin	
kadroya geçmesiyle boşalan kadrolara Ağustos 2011’de 
atama yapacağını ilan etti. 

•	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığının	 yürüttüğü	
Deniz	 Feneri	 e.V.	 soruşturması	 kapsamında,	 RTÜK	
eski başkanı Zahid Akman, İstanbul’da da Kanal 7 
Genel	Müdür	 Yardımcısı	 Mustafa	 Çelik,	 Genel	 Yayın	
Yönetmeni İsmail Karahan, Kanal 7 Yönetim Kurulu 
Başkanı	Zekeriya	Karaman	ve	Finans	Müdürü	Erdoğan	
Kara gözaltına alındı. 

•	Memur	maaş	katsayıları,	yüzde	4’lük	temmuz	zammına	
göre yeniden belirlendi. Katsayıya göre hesaplanan 
memur maaş zammı, denge tazminatı ve aile-çocuk 
yardımı ve asgari geçim indirimi dahil edildiğinde, 
yüzde 4,4 ila 5,3 düzeyine yükselecek. 

•	Uluslararası	Af	Örgütü,	Suriye	güçlerinin	mayıs	ayında	
Tel Kelak’ta protestoları bastırırken insanlığa karşı suç 
işlemiş olabileceğini bildirdi.

7 Temmuz 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 başkanlığındaki	

61. Hükümet’in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, 
Başbakanlıkta gerçekleştirildi. 

•	Futbolda	 şike	 iddialarına	 ilişkin	 soruşturma	
kapsamında, şike soruşturmasında mahkemeye sevk 
edilen ve aralarında Fenerbahçe asbaşkanı ve Sivasspor 
Başkanının da olduğu 31 kişiden 18’i tutuklanarak 
Metris	Cezaevine	gönderildi.

•	TBMM	 yeni	 Başkanı	 Cemil	 Çiçek	 ve	 CHP	 Genel	
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zirvesinden sonra sıcak 
mesajlar	 verildi.	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	
ise,	 CHP	 Genel	 Başkanı	 Kemal	 Kılıçdaroğlu’nun	
ikili görüşme sonrasında yaptığı “teminat verirlerse 
yemin ederiz” açıklamasına “Yargı teminat veriyorsa 
buyursunlar alsınlar. Bizim teminat vermeye yetkimiz 
yok” şeklinde cevap verdi.

•	BM	 Genel	 Sekreteri	 Ban	 Ki-mun	 başkanlığında	
Cenevre’de	 yapılan	 üçlü	 zirve,	KKTC	Cumhurbaşkanı	
Derviş	 Eroğlu	 ve	 GKRY	 Lideri	 Dimitris	 Hristofyas’ın	
katılımı ile gerçekleştirildi. 
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•	Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	 (AİHM),	 2003	
yılında	 Irak’ta	 devriye	 gezen	 İngiliz	 askerlerinin	
açtığı	 ateş	 sonucu	 hayatını	 kaybeden	 6	 Iraklı	 sivilin	
yakınlarının açtığı davada İngiltere’yi suçlu buldu.

9 Temmuz 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 İsrail’le	 ilişkilerin	
normalleşmesi	için	İsrail’in	Mavi	Marmara	baskını	için	
özür dilemesi, ölenlerin yakınlarına tazminat ödemesi 
ve Gazze’ye yönelik ambargoyu kaldırması gerektiğini 
ifade etti. 

•	Güney	Sudan	Meclis	Başkanı	James	Wani	İgga,	ülkenin	
bağımsızlığını resmen ilan etti.

10 Temmuz 2011
•	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığının	 yürüttüğü	
Almanya’daki	“Deniz	Feneri	e.V.’’	bağlantılı	soruşturma	
kapsamında	gözaltına	alınan	ve	aralarında	RTÜK	Üyesi	
Zahid Akman’ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 

•	Fenerbahçe	Spor	Kulübü	Başkanı	Aziz	Yıldırım,	futbolda	
şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, 
İstanbul	nöbetçi	14.	Ağır	Ceza	Mahkemesinde	verdiği	
ifadenin	 ardından	 tutuklanarak	 Metris	 Cezaevine	
gönderildi. 

•	 İsrail	 Dışişleri	 Bakanı	 Avidor	 Lieberman,	 İsrail	
radyosuna	 yaptığı	 açıklamada,	 Türkiye’nin,	 Mavi	
Marmara	olayıyla	ilgili	özür	talebi	ve	Gazze	ablukasının	
sonlandırılmasında ısrar ederek, İsrail ile uzlaşma 
yolunda kapıyı kapadığını söyledi.

11 Temmuz 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu	 Orta	 Doğu	 gezisi	
çerçevesinde	 gittiği	 İran’da	 Cumhurbaşkanı	 Mahmud	
Ahmedinejad,	 Meclis	 Başkanı	 Ali	 Laricani,	 Dışişleri	
Bakanı	 Ali	 Ekber	 Salihi	 ve	 Ulusal	 Yüksek	 Güvenlik	
Konseyi	Genel	Sekreteri	Said	Celili	ile	bir	araya	geldi.

•	AK	Parti	ve	CHP	arasında	yapılan	görüşmenin	ardından	
iki parti anlaşmaya vardı ve yemin krizi çözüldü.

•	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığının	 yürüttüğü	
Almanya’daki	“Deniz	Feneri	e.V.’’	bağlantılı	soruşturma	
kapsamında	tutuklanan	Radyo	ve	Televizyon	Üst	Kurulu	
(RTÜK)	Üyesi	Zahid	Akman,	RTÜK	üyeliğinden	istifa	
etti. 

•	Şike	 iddialarına	 yönelik	 soruşturma	 kapsamında	
aralarında	 eski	 TFF	 Yönetim	 Kurulu	 üyesi	 ve	 Milli	
Takımlar	sorumlusu	Mehmet	Levent	Kızıl,	Trabzonspor	
Asbaşkanı	Nevzat	Şakar	ve	Ankaragücü	kalecisi	Serdar	
Kulbilge’nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 

12 Temmuz 2011
•	Meclisi	 boykot	 kararının	 ardından	 grup	 toplantılarını	
Diyarbakır’da	 yapma	 kararı	 alan	 BDP,	 24.	 dönem	 2.	
grup toplantısını da Diyarbakır’da yaptı.

•	Euro	 Bölgesi	 ekonomi	 ve	maliye	 bakanları	 Brüksel’de	
yaptıkları toplantıda, Yunanistan’ın ikinci defa 
kurtarılmasını zorunlu hale getiren borç krizinin 
İtalya ve İspanya gibi ülkelere bulaşmaması için yeni 
enstrümanların kullanılması konusunda uzlaştı.

13 Temmuz 2011
•	BDP’li	 milletvekillerinin	Meclis’te	 kayıt	 yaptırmaması	

ve and içmemesi ile ilgili müzakerelerde bulunmak 
üzere,	AK	Parti	 ve	BDP’li	 yöneticiler	TBMM	Başkanı	
Cemil	Çiçek	başkanlığında	bir	araya	geldi.	

•	AK	 Parti	 Genel	 Başkanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	
başkanlığında	 kurulun	 61.	 Hükümet	 TBMM’den	
güvenoyu aldı. 

•	Danıştay	İdari	Dava	Daireleri	Kurulu,	2010	Akademik	
Personel	 ve	 Lisans	 Üstü	 Eğitim	 Giriş	 Sınavı	 (ALES)	
sonbahar dönemi kılavuzundaki başörtüsüyle 
sınava girilmesine olanak sağlayan düzenlemelerin 
yürütmesinin durdurulmasına YÖK’ün yaptığı itirazı 
kabul etti. 

•	Futbolda	 şike	 iddialarına	 yönelik	 soruşturma	
kapsamında	 gözaltına	 alınan	 Beşiktaş	 Jimnastik	
Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile futbol takımı teknik 
direktörü Tayfur Havutçu’nun yanı sıra, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular İbrahim Akın 
ile İskender Alın nöbetçi mahkemece tutuklanarak 
Metris	 Cezaevine	 gönderildi.	 Böylece	 tutuklu	 sayısı	
31’e çıktı. Bu arada soruşturma kapsamında göz altına 
alınan	eski	Türkiye	Futbol	Federasyonu	(TFF)	yöneticisi	
Ufuk	Özerten	ile	Trabzonspor	Kulübü	yöneticisi	Recep	
Denizer	 ve	 idari	 menajer	 Caner	 Çuvalcıoğlu	 serbest	
bırakıldılar. 

•	Fransa	 Senatosu	 tarafından	 kaleme	 alınan	 Türkiye-
AB ilişkileri konulu raporda, Türkiye’ye AB kapısının 
kapanmaması gerektiği vurgulandı. 

•	 IMF,	İtalya’yı	kamu	borcunu	azaltmak	üzere	hazırlanmış	
kemer sıkma planını kararlı bir şekilde uygulaması 
konusunda uyardı. 

•	NATO	 Genel	 Sekreteri	 Anders	 Fogh	 Rasmussen,	
Mahmud	 Cibril	 başkanlığındaki	 Libya	 Ulusal	 Geçiş	
Konseyi temsilcileriyle Brüksel’de bir araya geldi.

14 Temmuz 2011
•	Danıştay	 10.	 Dairesi,	 devlet	 üniversitelerinin	 tıp	

fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan doktorların 
mesai dışında herhangi bir iş yapmalarını engelleyen 
Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerinin ilgili hükümlerinin 
yürütmesini durdurdu. 

•	Diyarbakır’ın	 Silvan	 ilçesi	 Dolapdere	 köyü	 kırsalı	 ile	
Kulp ilçesi Tüplü köyü kırsalında arama tarama faaliyeti 
yapan	 güvenlik	 güçleriyle	 bir	 grup	 PKK	 terör	 örgütü	
mensubu arasında yaşanan çatışmada 13 asker şehit 
oldu, 7 asker yaralandı. 
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•	 İzmir	Güzelbahçe’de	eğitim uçağı denize düştü. Yüzbaşı 
Hasan Öztürk ile Teğmen Erol Er şehit oldu.

16 Temmuz 2011
•	Libya	 Temas	 Grubu	 Toplantısı	 için	 Türkiye’ye	 gelen	
ABD	 Dışişleri	 Bakanı	 Hillary	 Clinton,	 İstanbul’da	
Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 ve	 Dışişleri	 Bakanı	
Ahmet Davutoğlu ile görüştü. 

•	 İstanbul’da	 yapılan	 Ulusal	 Kurtuluş	 Konferansına	
katılan Suriyeli 400 muhalif, gösterilerde ölenlerin 
sayısının 1.400’e ulaştığını belirterek, barışçı çözüm 
adına	Cumhurbaşkanı	Beşşar	Esad’a	 “git”	çağrısı	yaptı	
ve sivil itaatsizlik kararı aldı.

17 Temmuz 2011
•	Suriyeli	 muhaliflerin	 katılımıyla	 İstanbul’da	 toplanan	
Suriye	 Ulusal	 Kurtuluş	 Konferansı’nda,	 Beşar	 Esad	
yönetiminin devrilmesinin başarılması halinde 
iktidar boşluğunu dolduracak geniş tabanlı bir gölge 
hükümetin oluşturulması amacıyla çalışacak bir Konsey 
kuruldu. 

•	Libya’da	muhaliflerin,	daha	önce	çekildikleri	petrol	kenti	
Brega’ya	 tekrar	 girdikleri	 ve	 Libya	 Lideri	 Muammer	
Kaddafi’ya bağlı kuvvetlerle sokak sokak çatıştıkları 
bildirildi. 

•	Mısır	Dışişleri	 Bakanı	Muhammed	 El	Urabi’nin	 istifa	
ettiği açıklandı.

18 Temmuz 2011
•	ABD	 Senatosu	 tarafından	 Amerikan	 Merkezi	
Haberalma	 Teşkilatı	 (CIA)	 Başkanlığı’na	 atanması	
onanan	 Orgeneral	 David	 Petraeus,	 ilk	 ziyaretini	
Türkiye’ye yaptı.

19 Temmuz 2011 
•	Radyo	ve	Televizyon	Üst	Kurulundan	(RTÜK)	yapılan	
açıklamada,	 RTÜK	 Başkanlığına	 Prof.	 Dr.	 Davut	
Dursun,	Başkan	Vekilliğine	 ise	Taha	Yücel’in	 seçildiği	
ifade edildi. 

•	Türk-İş	 ile	 hükümet	 arasında	 sürdürülen	 toplu	 iş	
sözleşmelerinde anlaşma sağlandı. Kamu işçilerine 2011 
zammı ilk ve ikinci altı ay için yüzde 4 olarak belirlendi. 

•	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 “YGS’deki	 şifre”	
iddialarıyla	 ilgili	 Yüksek	 Öğretim	 Kurulunun	 (YÖK),	
“ÖSYM	Başkanı	Ali	Demir	hakkında	 soruşturma	 izni	
verilmemesine ilişkin kararının kaldırılması” istemiyle 
Danıştaya başvurdu.

20 Temmuz 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	 “Artık	bıçak	kemiğe	

dayanmak üzere, kemiğe dayanırsa, Türkiye, o zaman 
Kuzey Kıbrıs ile konuşur, tavrını net olarak ortaya koyar 

ve adımını atar” dedi. Barış ve Özgürlük Bayramı’nda 
KKTC’lilere	 hitap	 eden	 Erdoğan,	 Kıbrıs	 meselesinin	
çözümünde çaba gösteren tarafın Kıbrıs Türk halkı ve 
garantörün de Türkiye olduğunu söyledi. 

•	 IMF,	Yunanistan’ın	borç	krizinden	kurtulması	halinde	
bile ekonomik krizin Euro Bölgesi’ne yayılma riski 
bulunduğu uyarısı yaptı.

21 Temmuz 2011
•	Danıştay	 8.	 Dairesi,	 Tıp	 Fakültelerindeki	 öğretim	

üyesi hekimlerden muayenehanesi olanlara döner 
sermayeden ödeme yapılmayacağına ilişkin yönetmelik 
hükmünün yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. 

•	ABD	 Temsilciler	 Meclisi	 Dış	 İlişkiler	 Komitesinde,	
Dışişleri Yetki Yasası’na eklenen Türkiye’deki dini 
özgürlüklerin durumuyla ilgili değişiklik önergesi kabul 
edildi. 

•	Euro	 Bölgesi	 devlet	 ve	 hükümet	 başkanlarının	
Yunanistan’ı kurtarmak için düzenledikleri olağanüstü 
zirvede 158 milyar euroluk yeni paket kararı alındı, 
ikinci kurtarma paketinde faiz oranı düşürülerek vade 
uzatıldı.

22 Temmuz 2011
•	 İsrail	 Başbakan	 Yardımcısı	 ve	 Stratejik	 Sorunlar	
Bakanı	Moşe	Ya’alon,	 “Mavi	Marmara	 kurbanları	 için	
üzüntülerimizi ifade etmeye hazırız ama bu özür değil.” 
dedi. 

•	Norveç’in	 başkenti	 Oslo’nun	 merkezi	 ile	 bir	 gençlik	
kampına yapılan saldırılarda en az 17 kişi öldü, 2’si ağır 
10’dan	fazla	kişi	de	yaralandı.	Saldırılar,	NATO,	Avrupa	
Konseyi ve birçok ülke tarafından kınandı. 

•	Sırbistan	Adalet	Bakanı	Snejana	Maloviç,	Hırvatistanlı	
Sırpların eski siyasi lideri ve 7 yıldır eski Yugoslavya’da 
işlenen savaş suçlarından aranan son kaçak Goran 
Haciç’in	Lahey’e	gönderildiğini	açıkladı.	Haciç,	1990’lı	
yıllarda Hırvatistan’da yaşanan savaş sırasında işlediği 
toplam 14 suçtan yargılanacak.

23 Temmuz 2011
•	Norveç’in	 başkenti	 Oslo’da	 hükümet	 binalarının	

bulunduğu bölgeye yapılan bombalı saldırı ile 
iktidardaki	İşçi	Partisinin	gençlik	kampına	düzenlenen	
saldırıda ölenlerin sayısı 91’e yükseldi.

24 Temmuz 2011
•	Ürdün	 Parlamentosu,	 ülkede	 ilk	 kez	 öğretmenler	

sendikası kurulmasına olanak verecek yasayı kabul etti. 
•	Mısır’ın	 başkenti	 Kahire’de	 muhalifler	 ile	 askerler	

arasında çıkan çatışmalarda 230 kişinin yaralandığı 
bildirildi.
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25 Temmuz 2011
•	 İstanbul	2.	Çocuk	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Agos	Gazetesi	

Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldürmek 
suçundan yargılanan Ogün Samast’ı “Dink’i tasarlayarak 
öldürmek’’ suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası’’na	çarptırdı.	Mahkeme,	bu	cezayı	Samast’ın	olay	
tarihinde 18 yaşından küçük olmasını dikkate alarak 
21.5 yıl hapis cezasına çevirdi. 

•	Uluslararası	 kredi	 derecelendirme	 kuruluşu	 Moody’s,	
Yunanistan’ın kredi notunu üç basamak düşürdü.

26 Temmuz 2011
•	Genelkurmay	 Başkanlığı,	 Silvan’da	 13	 askerin	 şehit	

olduğu olayın soruşturma sonuçlarını açıklayarak, 
operasyonda uçak kullanılmadığını bildirdi. 
Açıklamada, “Helikopterlerin zamanında hazır olup 
olmadığı, insansız hava araçlarının bölgeye ulaşıp 
ulaşmadığı gibi konularda tereddütler oluşmuş, 
bunların açıklığa kavuşturulması amacıyla konu yargıya 
intikal ettirilmiştir.” denildi. 

•	 İslam	 İşbirliği	 Teşkilatı	 (İİT)	 Genel	 Sekreteri	
Ekmeleddin	 İhsanoğlu,	 Norveç’teki	 katliamla	 ilgili	
yaptığı açıklamada, saldırıların çok kültürlülüğe, dinî 
çeşitliliğe karşı duyulan nefretin ve hoşgörüsüzlüğün 
neticesi olduğunu söyledi. 

•	 IMF	 Başkanı	 Christine	 Lagarde,	 Avro	 Bölgesinin,	
borç krizine karşı aldığı önlemleri hızla uygulaması 
gerektiğini söyledi. 

•	Fas’ın	 güneyinde	 meydana	 gelen	 uçak	 kazasında	
78 kişinin öldüğü bildirildi. Düşen askerî uçaktaki 
yolculardan 3’ünün ise ağır yaralı olduğu belirtildi.

27 Temmuz 2011
•	Silvan’da	 13	 askerin	 şehit	 olmasıyla	 ilgili	 yürütülen	

soruşturma kapsamında operasyonu yöneten tabur ve 
bölük komutanlarının yerleri değiştirildi. 

•	Fransa’nın	 başkenti	 Paris’te	 bir	 araya	 gelen	 Güney	
Kıbrıs	 Rum	 Yönetimi	 lideri	 Dimitris	 Hristofyas	 ile	
Fransa	 Cumhurbaşkanı	 Nicolas	 Sarkozy,	 Başbakan	
Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 Rum	 tarafının	 AB	 Dönem	
Başkanlığı’nı üstlenmesi halinde AB ile ilişkilerin 
dondurulacağına ilişkin sözlerinin kabul edilemez ve 
anlaşılmaz olduğunu ifade ettiler.

28 Temmuz 2011
•	Temmuz	 ayı	 enflasyon	 raporunu	 açıklayan	 Merkez	

Bankası Başkanı Erdem Başçı, faiz artışına gerek 
olmadığını ifade etti. 

•	 İslam	İşbirliği	Teşkilatı	(İİT),	başta	Somali	olmak	üzere	
İslam dünyasının birçok bölgesinde yaşanan kıtlık ve 
felâketlerle ilgili İstanbul Yıldız Sarayı’nda bir toplantı 
düzenledi. 

•	BM	 Tazminat	 Komisyonu	 tarafından	 yapılan	
açıklamada,	 Irak’ın,	 1990	 yılında	 Kuveyt’i	 işgali	
sırasında zarar görenlere 1 milyar dolardan fazla 
tazminat ödemesini onayladığı bildirildi. 

•	Güney	Kıbrıs	Rum	Kesimi’nde	 iki	hafta	önce	Limasol	
yakınlarındaki deniz üssünde meydana gelen 
patlama, hükümetin istifasını getirdi. 3.5 milyar 
dolarlık	 ekonomik	 zarar	 ve	 KKTC’den	 elektrik	 almak	
zorunda	 kalınması	 sonucunda	 GKRY	 lideri	 Dimitris	
Hristofyas’ın 11 bakanlı kabinesi istifa etti. Öte yandan 
kredi	derecelendirme	kuruluşu	Moody’s,	Güney	Kıbrıs	
Rum	 Kesimi’nin	 notunu	 iki	 kademe	 düşürüp	 A2’den	
Baa1’e çekti. 

•	AB’nin	 Yunanistan	 için	 hazırlanan	 ikinci	 kurtarma	
paketinde borçlarını yeniden yapılandırmasının ülke 
için	“tercihli	iflas”	olacağını	belirten	S&P,	Yunanistan’ın	
“CCC”	olan	kredi	notunu	iki	kademe	birden	düşürerek	
“CC”ye	indirdiğini	açıkladı.

29 Temmuz 2011
•	Genelkurmay	 Başkanı	 Org.	 Işık	 Koşaner,	 Kara	
Kuvvetleri	 Komutanı	 Org.	 Erdal	 Ceylanoğlu,	 Deniz	
Kuvvetleri	Komutanı	Ora.	Uğur	Yiğit	ve	Hava	Kuvvetleri	
Komutanı Org. Hasan Aksay  emekliliklerini istedi.

•	Komuta	 kademesinden	 Jandarma	 Genel	 Komutanı	
Org.	 Necdet	 Özel,	 Kara	 Kuvvetleri	 Komutanı	 ve	
Genelkurmay Başkanvekili olarak atandı. 

•	 İnternet	 andıcı	 iddianamesi	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesince	kabul	 edildi.	 İddianamede	 eski	Birinci	
Ordu	Komutanı	Emekli	Orgeneral	Hasan	Iğsız	ve	Ege	
Ordu	 Komutanı	 Orgeneral	 Nusret	 Taşdeler	 de	 yer	
alıyor.

30 Temmuz 2011
•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	komutanların	emeklilik	

isteğini saygı ile karşıladıklarını söyleyerek, ‘’Kimse 
kriz devam ediyor gibi görmesin. Dünkü yaşananlar, 
şüphesiz ki kendi çapında olağanüstü bir durumdur 
ama her şey kendi mecrasında devam ediyor. Herhangi 
bir boşluk söz konusu değil’’ dedi.

•	Şair	ve	siyaset	adamı	Kemal	Burkay,	31	yıldır	yaşadığı	
İsveç’ten dönerek Türkiye’ye yerleşti.

31 Temmuz 2011
•	Suriye	 ordusu,	 Hama	 kentinde	 muhaliflere	 yönelik	

başlattığı operasyonda, 95 kişinin öldüğü, 200’den fazla 
kişinin yaralandığı bildirildi.
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“Rejim	yıkılsın	mı	yoksa	reform	mu	yapsın”	so-
rusu	Tunus	ve	Mısır’da	tartışma	konusu	değilken	
Suriye’de birkaç sebepten dolayı hâlâ meşru bir 
soru olarak durmakta.Suriye 2011 senesinin ba-
şından beri Ortadoğu’yu kasıp kavuran değişim 
hareketliliğinin	 son	 durağı	 oldu.	 Mart	 ayının	
ortalarından beri Suriye özelinde, bu ülkede-
ki	 hareketliliğin	 Tunus	 ve	Mısır’da	 olduğu	 gibi	
rejim	değişikliğiyle	mi,	Libya’da	olduğu	gibi	dış	
müdahale ve iç çatışmaların yarattığı belirsizlikle 
mi, yoksa Suudi Arabistan ve Bahreyn’de olduğu 
gibi rejimin şiddet kullanımına boyun eğmeyle 
mi sonuçlanacağı sorusu soruluyor.
Suriye’de	 Libya’ya	 benzer	 bir	 şekilde	 ölü	 sayısı	
artmakta ve değişim belirsizliği devam etmekte. 
Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki gibi rejim kap-
samlı şiddet ve baskı ile büyük kitlelerin göste-
rilere katılımını engelleyebilmekte. Diğer taraf-
tan	 Tunus	 ve	 Mısır’ın	 aksine	 taşrada	 başlayan	
protestolar Suriye’de bir türlü büyük şehirlere 
taşamamakta, muhalefet tek cephe halinde mü-
cadele edememekte ve ülkenin iki büyük şehri 
Şam ve Halep, Tunus ve Kahire’nin meydanları 
dolduran yüzbinlerine paralel kalabalıklara sah-
ne olamamakta. 

Suriye’nin Arap baharı’ndaki kendine has bu 
durumunun iyi anlaşılabilmesi için rejimin ve 
muhalefetin karakterlerinin, imkanlarının ve sı-
nırlarının ortaya koyulması elzemdir.

Rejimin mezhep ve kan bağı 
1963 darbesiyle kurulan Baas rejimi, 1970’de Ha-
fız Esad’ın organize ettiği kansız parti içi darbe 
ile eşsiz bir özellik kazanmış ve Suriye analizle-
rinde kullandığımız “rejim” kavramının içi dol-
durulmuştur. 1963 darbesiyle Arap dünyasının 
diğer ülkelerinde de uzantıları bulunan milliyet-
çi	ve	sosyalist	Baas	Partisi’nin	siyasetin	merkezi-
ne yerleştirildiği rejimde, 1970 darbesiyle Hafız 
Esad’ın da mensup olduğu ve Suriye nüfusunun 
yaklaşık	yüzde	10’unu	teşkil	eden	Nusayri	azın-
lık, ülkedeki güç piramidinin en üst dairesini 
işgal	etmeye	başlamıştır.	Muammer	Kaddafi’nin	
kendisinin de mensup olduğu ve 1969 darbesi 
öncesinde	Libya’da	silik	bir	profile	sahip	Kaddafi	
kabilesinden olanları devletin kilit noktalarına 
getirmesine paralel bir durum Suriye’de de ya-
şandı.	 Hafız	 en	 yakın	 halkasını	 Nusayrilerden	
kurdu.	Ülkenin	yaklaşık	yüzde	75’ini	teşkil	eden	

SETA		YORUM

Suriye ‘Arap Baharı’nın 
Neresinde?
Hâlâ tek bir platformda buluşamayan muhalefet, Arap Baharı sürecinde Suriye’yi 
Tunus ve Mısır’dan farklı kılmakta.

UFUK ULUTAŞ

ortadoğu’da değişim
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ortadoğu’da değişim

TEMMUZ 2011 - Ahmet Davutoğlu 3 Temmuz’da günübirlik Libya ziyareti kapsamında, Libya 
Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı ile görüştü ve “Kaddafi gitmeli, Libya bölünmemeli, UGK’yı 
Libya halkının meşru temsilcisi olarak tanıyoruz” dedi. Temmuz ayı içerisinde pek çok ülke UGK’yı 
tanıdığını açıkladı. Mısır’da göstericiler Mübarek’in yargılanmasının gecikmesi ve seçimlerin er-
telenmesi söylentilerine karşı protestolara devam etti. Yemen lideri Salih 7 Temmuz’da televiz-
yonda yaptığı konuşmasında diyaloğa ve güç paylaşımına hazır olduğunu söylemesine rağmen 
hükümetin diyalog planını, Salih yetki devri anlaşması yapana kadar reddettiğimi açıkladı. Da-
ğınık vaziyette olan Suriye muhalefeti 16-17 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenen Ulusal Kurtuluş 
Konferansı’nda Esad’a alternatif hükümet kurmak amacıyla bir konsey oluşturdu. Bölgede yeni 
düzen sancıları devam etti.



356

t e m m u z  1 1

Sünni nüfustan gelen bazı siyasi figürleri ise, re-
jimin idamesini sağlayan istihbarat ve askeriyede 
değil bir siyaset yapıcıdan ziyade uygulayıcı ko-
numundaki kabinede kullandı.
Azınlığın tahakkümü üzerine kurulan rejim, 
kurulduğu günden bu güne kadar geçen süreç-
te bir yandan ekzistansiyel bir mücadele sürdü-
rürken diğer yandan da azınlığa tabi olabilecek 
çoğunluk mensuplarıyla da güç ittifakları kurdu. 
1970 sonrası dönemde Hafız, ülkenin geleneksel 
şehirli elitlerinin siyasi güçlerini ve ekonomik 
imtiyazlarını ellerinden alıp bunları kendi yarat-
tığı ve çoğu Şamlı olan yeni Sünni elit arasında 
bölüştürdü.	Bu	yolla	rejim,	Nusayriler	ve	İslam-
cılardan tedirgin olan dini azınlıklardan teşkil 
ettiği sosyal tabanını bir takım Sünni elitlerle de 
genişletti.

Hafız’ın halefi olarak yetiştirdiği büyük oğlu 
Basil’in, Ortadoğu siyasetinin “olağan bir trafik 
kazası” sonucu hayatını kaybetmesiyle son 2 
senedir İngiltere’de göz alanında ihtisas yapan 
Doktor Beşar apar topar ülkeye döndürüldü ve 
o günden Hafız’ın öldüğü 2000’e kadar rejim içe-
risinde Hafız sonrası dönemde “kurtlara yem ol-
maması” için ortam hazırlandı. Askeriye’de yük-
seltildi, kendisine meydan okuyabilecek “yaşlı 
kurtlar” tasfiye edildi ve yakın halkasını kendi-
sinin oluşturabilmesi için fırsat yaratıldı. Diğer 
taraftan ise halk nezdinde Avrupa görmüş, genç, 
reformcu, yolsuzluk düşmanı “sizden biri” imajı 
yaratma çabaları sarfedildi. Beşar ise bu olumlu 
ortamı, vazifeye gelmesiyle başlayan ve ismi gibi 
sadece mevsimsel kalabilen “Şam Baharı”ndaki 
nispi özgürleşme atmosferi dışında ileriye taşıya-
madı ve babadan kalma baskı rejimi devam etti.
“Beşar iyi çevresi kötü” ifadesi göreve geldiğin-
den beri kullanılageldi. Bu ifade Beşar’ın çev-
resinin yani rejimin kilit isimlerinin mürteci 
karakterlerini beyan etse de Beşar’ı samimiyet 
sorgusundan muaf kılmaya yetmez. Zira kendisi 

için yaratılan yeni siyasi zemine ve etrafındaki 
isimleri seçebilme imkanına bugüne kadar sta-
tüko ile cevap veren Beşar’ın, gösterileri kan-
la	 bastırılmasıyla	 bilinen	 kardeşi	 Mahir	 kadar	
mesuliyet taşıdığını söylemek mümkün. Yakın 
halkasını	askeriyenin	ve	istihbaratın	Nusayri	ve	
özellikle kendisine kan bağı ile bağlı olan kişiler-
den kurması Beşar’ın reform söylemindeki ana 
çelişkiyi ortaya koymakta.

‘Beşar iyi çevresi kötü’ mü?
Makyavelli	 “baskı	 kapsamlı	 ve	 yeterince	 uygu-
landığı zaman işe yarayabilir” der. Suriye rejimi 
bu önermeyi 60’lardan beri muhalefetin üze-
rinde	 test	 etmekte.	Rejimin	bu	metotu	bugüne	
kadar büyük oranda başarıyla uyguladığı söyle-
nebilir.	Rejim	güçlerinin	askeri	bir	operasyonla	
kısa bir sürede onbinlerce Suriyeliyi öldürdüğü 
Hama örneği karşılarında duruken Suriye mu-
halefeti rejim karşıtlığı şöyle dursun reformcu 
bir söylemde bulunacaklarında bile her zaman 
iki defa düşündüler.
Ülkenin	siyasi	yapısı	Baas	Partisi	üzerine	kurul-
du.	Muhalefetin	bir	araya	gelmesi,	ortak	bir	si-
yasi zeminde buluşması ve rejimle diyaloğa gir-
mesinin	önüne	 yasal	 engeller	 koyuldu.	Mesela,	
Hafız’dan kalma İhvanofobi Beşar zamanında da 
devam	etti.	Ülkenin	 en	büyük	muhalif	 gurubu	
olan İhvan’ın üyesi olmayı idamla cezalandıran 
kanuni hükümler geçerliliğini korudu. Kürt gu-
rupların	 kimlik	mücadelesi	 devam	 etti.	 Liberal	
ve solcu isimler beyanatları sebebiyle uzun süre 
gözaltında tutuldular ve hapis yattılar. Bu şartlar 
başta İhvan olmak üzere birçok muhalif guru-
bun	ülke	dışına	çıkmasına	sebep	oldu.	Rejimin	
yoğun baskısı sebebiyle Suriye içinde bile bu-
luşmakta zorlanan muhalefet dünyanın dört bir 
tarafına dağıldı. İçerdeki ve dışardaki muhalefet 
ayrımı siyasi literatüre girdi. İç ve dış muhalefet 
arasındaki koordinasyon eksikliği de gün yüzü-
ne çıktı.

Muhalefeti dağınık tutma taktiği
Muhalefetin	dağınıklığının	hem	rejime	hem	de	
muhalefetin kendisine bakan yönleri var. Bu 
dağınıklıkta rejimin kapsamlı baskı metotunun 
ve muhalefet saflarına sızdırdığı muhaberat ele-
manlarının çalışmaları önemli rol oynamakta. 
Bununla birlikte rejimin yaptığı birkaç stratejik 
hamle de dağınıklığın sürmesinde etkili oldu. 
Bunlardan birincisi olayların başından beri Ka-

“ 1963 darbesiyle kurulan Baas 
rejimi, 1970’de Hafız Esad’ın organize 
ettiği kansız parti içi darbe ile eşsiz bir 
özellik kazanmış ve Suriye analizlerin-
de kullandığımız “rejim” kavramının içi 
doldurulmuştur.



357

o r t a d o ğ u ’ d a  d e ğ i ş i m

mışlı ve Haseki gibi Kürt nüfusun yoğun olarak 
yaşadığı şehirlerdeki protestolara geniş çaplı 
kanlı müdahalede bulunmaması. 2004 Kamışlı 
olaylarından deneyim kazanan rejim, Kürtle-
ri muhalefet saflarına topluca itmemek için bu 
yolu tercih etti. Her ne kadar muhalefet toplantı-
larına Kürt guruplardan katılım olduysa da yine 
de Kürtlerin protestoları izole edildi ve diğer 
gruplarla koordinasyonları engellendi. Diğer 
bir hamle ise Şam ve Halep gibi şehirlerin elitiy-
le yaptığı mantık evlililiği yoluyla protestoların 
bu iki ana artere sıçraması engellendi. Özellik-
le ülkenin geleneksel iktisadi merkezi ve şehirli 
muhalefetin önemli simgesi Halep’teki sessizlik 
muhalefet hareketine olumsuz yansımakta. Aynı 
zamanda bu durum Halep’i veya Şam’i ziyaret 
eden birisinin Suriye’de hayatın normal şartlar-
da devam ettiği yanılgısına kapılmasına sebep 
olmakta.

Devrim mi olsun reform mu?
Mart	ayının	ortalarından	beri	dağınık	muhale-
feti toparlama çalışmaları sürmekte. İstanbul’da, 
Antalya’da, Brüksel’de, Washington’da ve hatta 
son olarak Şam’da yapılan toplan-
tılara rağmen hala dağınık ve hala 
tek bir platformda buluşamayan 
muhalefet, Arap Baharı sürecinde 
Suriye’yi	 Tunus	 ve	 Mısır’dan	 farklı	
kılmakta.	 “Rejim	 yıkılsın	 mı	 yoksa	
reform mu yapsın” sorusu Tunus ve 
Mısır’da	 tartışma	 konusu	 değilken	
Suriye’de birkaç sebepten dolayı hala 
meşru bir soru olarak durmakta. 
Bir gurup rejimin yerel bir muha-
lif çabayla kısa vadede gitmesinin 
mümkün olmadığını düşünüyor bu 
sebepten reform yapmasını optimum 
çözüm yolu olarak görüyor.
Diğer bir gurup rejimin hiçbir zaman 
anlamlı reform yapmayacağını, muha-
lifler evlerine çekildiği zaman gerçek 
cadı avının başlayacağını bu sebepten 
rejimin yıkılması dışında bir alternatif-
lerinin olmadığını söylüyor. Bir başka 
gurup ise rejimin başta çok partili ha-
yata geçiş olmak üzere bazı kilit reform-
ları yapmaya zorlanması halinde orta ve 
uzun vadede demokratik yollarla yıkıla-
cağını bu sebepten mücadelenin reform 
çerçevesinde verilmesi gerektiğine inanı-
yor. Bunun gibi çözüm yolları üzerindeki 

farklılıkları ve buna ek olarak coğrafi ve ideolojik 
ayrılıklar bugüne kadar muhalefet-rejim denge-
sinin rejimden yana olmasında büyük rol oyna-
dı.
Deraa’da başlayan olayların üzerinden üç ayı 
aşkın bir süre geçmesine rağmen rejimden 
kopmaların yaşanmaması, sayıca çok olsalar da 
muhalefetin tek bir cephe halinde rejime mey-
dan okuyamaması, bir yandan protestoların irili 
ufaklı devam etmesine diğer taraftan da rejimin 
kendinden emin bir şekilde sert müdahalelere 
devam	 etmesine	 sebep	 olmakta.	 Muhalefetin	
kurtuluş reçetesi birlikte ve rejimin sosyal tabanı 
ile arasında güven ilişkisi kurabilmesinde yatı-
yor.	Rejim	ise	askeriye	ve	istihbarattaki	hakimi-
yeti, dağınık muhalefet ve ana arter şehirlerdeki 
sessizlik sebebiyle kendine güvenini yitirmiyor. 
Hem rejim hem de muhalefet şimdiye kadarki 
performansıyla Suriye’de yaşananların Bahreyn 
ve	Libya’nın	akibetiyle	benzerlikler	gösterdiğini,	
fakat	şu	aşamada	Mısır	ve	Tunus	örneklerinden	
ise uzak olduğunu ortaya koymakta.
Star, 04.07.2011
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Arap baharının esip geçtiği ülkeler kendi içler-
indeki rüzgârları henüz dindirememişken, 
buna yenilerinin eklenmesi, Ortadoğu’da 
istikrarın gün geçtikçe daha elzem, ancak 
daha kırılgan hale gelmesi Türkiye’nin dış 
politikada seçim rehavetine girmesine izin 
vermedi. Son bir kaç hafta içinde ardı ardına 
gerçekleşen karşılıklı ziyaretler, açıklamalar, 
görüşmeler arasında en çok dikkati çeken 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Bingazi 
ziyaretiydi.	 Davutoğlu’nun	 Türkiye’nin	 Ulusal	
Geçiş	 Konseyi’ni	 Libya	 halkının	 meşru	 tem-
silcisi olarak tanıdığını açıklaması ile birlikte, 
Kaddafi-İsyancılar dengesinde aranılan çözüm-
ler Ankara açısından artık terkedilmiş oldu. 

Politika değişimi değil süreç yönetimi 
Aslında Kaddafi’nin gitmesi gerektiği bir süre-
dir Türk yetkililer tarafından dile getirilmesine 
karşın atılan bu adım eleştirileri beraberinde 
getirdi. 
Bu eleştiriler Ankara’nın bu kararı almakta 
geç kaldığı şeklindeki yumuşak yorumlardan, 
Ortadoğu siyasetinin dengesiz ve başarısız 
olduğuna dair daha sert eleştirilere kadar 
uzanıyor.	 Herşeyden	 önce	 Türkiye’nin	 Libya	

siyasetini bugünden başarısızlığa mahkûm 
etmek	 haksız	 bir	 yargı	 içeriyor.	Nitekim	 ben-
zer	 eleştiriler	 Mısır	 ve	 Tunus	 örneklerinde	
yapılmasına karşın, her iki ülke de devrim 
sonrası süreçte Türkiye sadece iyi ilişkiler 
kurmakla kalmadı, etkin bir aktör olarak da 
varlığını	 gösterdi.	 Libya’nın	 ise	 daha	 zor	 bir	
kriz yönetimi gerektirdiği açık. Bu süreçte bir 
takım yanlışların varlığına karşın, Türkiye’nin 
isyancılara karşı dengeli tutumu doğru bir 
karardı ve büyük bir hatanın içine düşülmesini 
engelledi.	 Bu	 sayede	 Türkiye,	 NATO	 opera-
syonunun bugün tamamen kilitlenmiş olan 
hava harekâtının dışında kalabildi. Aksi tak-
dirde Türkiye’nin bir yandan isyancılara destek 
vermesi, diğer yandan siyasi çözüm ve in-
sani yardım formülüne oturttuğu yaklaşımını 
sürdürmesi hem dengesiz bulunacak hem 
de muharip diğer ülkelerin yanısıra ABD 
Savunma	 Bakanı	 Robert	 Gates’in	 açıkça	
bombardımana katılması yönündeki baskıları 
varken ciddi güçlüklerle karşılaşacaktı. Ayrıca 
Türkiye’nin Kaddafi yönetimine ilk anda 
sırtını dönmesi ile siyasi bir çözüm ısrarının 
inandırıcılığı kalmayacak ve çıkmaza girecekti. 
NATO	 bombardımanı	 sürerken,	 Türkiye	 bu	
nedenle bütün siyasi mekanizmaları kulla-
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Libya’da Değişen Ne?
Başından beri izlediği politika Türkiye’ye, Libya’nın ateşkes sonrası sorunlarını 
aşmada güvenilir bir arabulucu olabilme imkânı veriyor.
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narak çözüm önerilerini masaya getirdi ve bu 
konuda sunduğu yol haritası halen muhtemel 
çözüme dair tartışmalara yön veren en temel 
metinlerden biri. Bugün gelinen noktada Kad-
dafi ile bir çözümün mümkün olmadığının 
görülmüş olması, başından beri bu ihtimali 
zorlamamanın daha doğru olacağı anlamını 
taşımıyor. Bu bir diktatörü ve onun haklına 
karşı zalimce tutumunu onaylamak anlamına 
da gelmiyor. Bu noktada aksi bir tutumun, 
çok boyutlu ve değişkenli uluslararası kri-
zleri askeri çözümlere hapseden yaklaşımları 
normalleştirerek çözümden çok karmaşaya ve 
yeni krizlere hizmet edeceği akılda tutulmalı. 
Bütün sürecin yönetimi, bu nedenle tem-
kinli olmayı, süreci izlemeyi, seçenekleri açık 
tutumayı ve gidişata göre yeni yaklaşımlarla 
mevcut politikaları revize etmeyi gerekti-
yor. Önemli olan adım adım ilerlemek ve bu 
geçişleri güvenilirliği zedelemeden başarı 
ile hayata geçirmektir. Davutoğlu’nun son 
Libya	 gezisinde	 isyancılar	 tarafından	 çoşku	
ile karşılanması, 15 Temmuz’da İstanbul’da 
düzenlenecek	 Libya	 Temas	 Grubu	 toplantısı	
öncesi	Ulusal	Geçiş	Konseyi’nin	üyesi	Mahmut	
Cibril’in	ziyareti	ve	İstanbul’daki	toplantıda	ele	
alınacak	 ateşkes	 sonrası	 Libya’ya	 dair	 rapor-
da Türkiye’ye merkezi bir rol biçilmiş olması 
Türkiye’nin süreçteki başarısını ortaya koyuy-
or.	 Bu	 durum	 ateşkes	 sonrası	 Libya’da	 yeni	
bir düzenin kurulmasında Türkiye’nin etkin 
şekilde rol alacağının da bir işareti. 

Gözler bir kez daha Türkiye’de 
İsyancılar ile Kaddafi arasında kuvvetlerin 
eşitlenmesi	 ile	 her	 ne	 kadar	 Libya’da	 savaş	
çıkmaza girmiş gözükse de zamanın Kaddafi 
aleyhine ilerlediği konusunda hemen herkes 
hemfikir. Bununla birlikte savaşın ne zaman 
sona ereceği konusundaki belirsizlik ve artan 

savaş	maliyetleri	NATO	operasyonun	muharip	
ortakları arasındaki çatlakları derinleştirmiş 
durumda.	 NATO’nun	 gün	 geçtikçe	 destek	
vermede zorlanması İsyancıları da siyasi 
çözüm	 konusunda	 yumuşatırken,	 Libya’nın	
yarını artık daha somut gerçekler üzerinden 
tartışılmaya başlandı. Bu gerçekler, Türkiye’nin 
üstleneceği rolün önemini arttırıyor. İsyancılar 
da, savaşın başını çeken Koalisyon ortakları da 
Kaddafi gitse bile rejimin bütün unsurlarından 
kurtulmanın mümkün olmadığı gerçeği ile 
bugün	karşı	karşıya	kalmış	durumda.	Libya’da	
ateşkes sonrası düzen kurulurken, bu sefer ge-
nel	 kanaat	 Irak’taki	 hataya	 düşümemek.	 Eski	
rejimin bütün unsurlarını ortadan kaldırmanın 
uzun süreli bir istikrarsızlığa ve kaosa yol 
açtığı gerçeği, yeni kurulacak düzende Kad-
dafi rejiminin unsurlarına yer vermeyi zorunlu 
kılıyor.	 Bu	 Libya’nın	 bölünmesinin	 de	 önüne	
geçecek en önemli husuların başında geliyor. 
Türkiye’nin	böyle	bir	ortamda	UGK’yı	tanımış	
olmasının İsyancılar açısından ayrı bir önemi 
var. Başından beri izlediği politika Türkiye’ye, 
Libya’nın	 ateşkes	 sonrası	 sorunlarını	 aşmada	
güvenilir bir arabulucu olabilme imkânı veri-
yor.	 Nitekim	 Davutoğlu	 Türkiye’nin	 Geçiş	
Konseyi’ni tanımasının Trablus’tan vazgeçme-
si anlamına gelmediğini söyledi. Ankara’nın 
çatışmaların çözümüne oturtuğu bölge-
sel istikrar arayışındaki samimiyet ve süre-
cin başından beri siyasi çözüm konusunda 
takındığı	 ısrarlı	 tutum	 Libya’daki	 geçiş	 süre-
cinde güvenliğin temini açısından da Türkiye’yi 
en makul seçenek haline getirmiş durumda. Bu 
gerçek	 izleyen	 günlerde	 Ankara’yı	 Libya’daki	
savaşta değil ama çözümde etkin şekilde görm-
eye devam edeceğimizi gösteriyor.
Sabah, 09.07.2011

“ İsyancılar ile Kaddafi arasında 
kuvvetlerin eşitlenmesi ile her ne ka-
dar Libya’da savaş çıkmaza girmiş gö-
zükse de zamanın Kaddafi aleyhine 
ilerlediği konusunda hemen herkes 
hemfikir.

A
A
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Krizin aşılması ve yeni anayasanın yapıl-
ması başta olmak üzere, bu dönem siyaset, 
Erdoğan’ın kendisine yüklenen kurucu rolü 
üstlenip üstlenmeyeceğine yönelik kararıyla 
şekillenecek.12 Haziran seçimleri, son dönem-
lerin en fazla anlam yüklenen seçimlerinden 
biriydi.	 Seçimin,	 yüksek	 bir	 katılım	 (%87)	 ve	
güçlü	 bir	 temsil	 (%95)	 ile	 sonuçlanması,	 bek-
lentilerin gerçekleşme umudunu artırmıştı.
Ancak,	BDP,	MHP	ve	CHP’nin	listelerinde	yer	
alan tutuklu milletvekillerinin mahkemelerce 
salıverilmemesi, yeni dönemin krizle gölgelen-
mesine yol açtı.
MHP,	 mahkemenin	 verdiği	 kararı	 eleştir-
mekle	yetinirken,	BDP	Meclis’i	boykot	ederek	
Diyarbakır’da	 toplanma	 kararı	 aldı,	 CHP	 ise	
Meclis	Genel	Kurulu’na	girmeyi,	ancak	yemin	
etmeyerek krizi canlı tutma yolunu tercih etti. 

BDP	 ve	 CHP’nin	 boykot	 kararının,	 seçmenle	
ilişkilerini veya Türkiye’nin yakın dönem siya-
setini nasıl etkileyeceği üzerinde ayrıca durmak 
gerekir, ancak burada, yaşanan kriz çerçevesin-
de	AK	Parti’ye	yüklenen	anlam	üzerinde	dur-
mak istiyorum.
Aslında	AK	Parti,	 krizin	ne	 sorumlusu,	ne	de	
kazançlısı.	Kriz	BDP,	MHP	ve	CHP’nin	millet-
vekili listelerinde, tutuklu isimleri aday göster-
mesinden ve YSK’nın Hatip Dicle’nin milletve-
killiğini düşürmesinden ve mahkemelerin bu 
isimlerin tutukluluklarını kaldırmamasından 
kaynaklandı.	 Dolayısıyla	 AK	 Parti’yi	 krizden	
sorumlu	 tutmanın	 imkânı	 yok.	 AK	 Parti,	 bu	
krizin kazananı da değil.
Çünkü	 kriz,	 hem	AK	 Parti’nin	 seçim	 zaferini	
gölgeledi hem de başta yeni anayasa olmak üze-
re, öngördüğü siyasal gündemi hayata geçirme-
sini geciktirdi. 

SETA		YORUM

Erdoğan’ın Imtihanı: Parti 
Başkanı mı, Yeni Düzenin 
Kurucusu mu?
Muhalefet partileri, YSK’nın ve mahkemelerin AK Parti’nin yönlendirmesi ile karar 
aldıklarını ima ederek krizden AK Parti’yi sorumlu tuttular.

HATEM ETE

meclis boykotları

TEMMUZ 2011 -  12 Haziran seçimleri sürecinde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) BDP mil-
letvekili aday listeleri hakkında verdiği veto kararı ve tutuklu adayların Meclis’e girmelerinin 
mahkemeler tarafından engellenmesi, seçimlerin ardından CHP ve BDP gruplarının Meclis boy-
kotu ile sonuçlandı. Türkiye’de siyasal merkezle özdeşleşmiş bir aktör olarak CHP’nin sisteme 
meydan okuması, yapısal nedenlerle mümkün görülmüyordu. Kürt siyasal hareketinin temsilci-
si olan BDP ise, YSK’ya olan tepkisini değişim güçlerinin lehinde kullanmaktan geri kalmaktaydı. 
Üçüncü iktidar dönemine oylarını artırarak giren AK Parti’nin kurucu özelliği, boykotun aşılması 
ve Yeni Anayasa’nın yapım sürecinde gösterilecek performansa bağlanmaktaydı.
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AK Parti krizin neresinde? 
Buna rağmen, en fazla suçlanan da, en fazla 
umut	 bağlanan	da	AK	Parti.	Muhalefet	 parti-
leri,	 YSK’nın	 ve	 mahkemelerin	 AK	 Parti’nin	
yönlendirmesi ile karar aldıklarını ima ederek 
krizden	AK	Parti’yi	sorumlu	tuttular.
Hatta	 CHP	 lideri,	 krizin	 hukuki	 bir	 düzenle-
me gerektirmediğini söyleyerek Başbakanın 
mahkemeleri baskı altına almasıyla sorunun 
çözülebileceğini ima etti. Günlerdir, kamuoyu 
Erdoğan’ın çözüm formülünü bekliyor. Köşe 
yazarları ve yorumcuların bir kısmı, böyle bir 
krizin doğmaması için, daha milletvekili lis-
teleri	 hazırlanırken,	 AK	 Parti’nin	 muhalefet	
partileriyle görüşerek, partileri mahzurlu aday 
göstermemeye ikna etmesi gerektiğinden bile 
bahsetti. Bu durum, kuvvetler ayrılığı prensibi-
ni tepe taklak ederek, yargının sebep olduğu ve 
ancak yasama tarafından çözülebilecek bir so-
rundan yürütmeyi sorumlu tutma veya çözüm 
için yürütmeye umut bağlama noktasına vardı.
Krizin doğmasında dahli olmamasına rağmen, 
AK	Parti’nin	 paradoksal	 şekilde	 hem	 en	 fazla	
suçlanan hem de en fazla umut bağlanan parti 
olmasının nedenleri üzerinde kafa yormak ge-
rekir.
AK	 Parti’nin	 bu	 krizde	 kurucu	 bir	 pozisyona	
gelmesinin görünen ilk nedeni, muhalefet par-
tilerinin uzun süreden beri, normal bir muha-
lefet - iktidar mücadelesini aşacak şekilde, AK 
Parti	karşıtlığını	siyasi	varlıklarının	en	önemli	
kaldıracı haline getirmeleri olabilir.
CHP,	MHP	ve	BDP,	güçlü	oldukları	seçim	böl-
gelerinde	AK	Parti’nin	kapladığı	siyasal	alanın	
gücünden duydukları tedirginlikle, Türkiye’de-
ki siyasal denklemin kendine özgü güç denge-
lerini	 göz	 ardı	 ederek,	 AK	 Parti’yi	 karşılarına	
çıkan her engelin kaynağı veya müsebbibi gö-
rüyorlar.	Partilerin	bu	krizde	de	ilk	adımda	AK	
Parti’yi	suçlamasında	bu	gerilimin	payı	var.
Ancak,	 AK	 Parti’nin	 krizde	 yüklendiği	 mer-
kezi rolün, bu karşıtlığı aşan bir boyutu var. 
Çünkü sadece siyasi partiler değil toplumun 
büyük çoğunluğu da bu krizi çözme imkânını 
AK	Parti’ye	 ve	Erdoğan’a	 hasretmiş	 durumda.	
Bu	basitçe,	AK	Parti’nin	milletvekili	sayısı	do-
layısıyla üstlenebileceği yasama inisiyatifi ile 
açıklanabilir ancak durumun bunu da aşan 
bir boyutu var. Bu asıl olarak, Erdoğan’ın son 
dönemlerde gösterdiği siyasal performans, zor 
zamanlarda verdiği kararlar ve krizleri çözme 

performansı neticesinde toplumda edindiği ze-
min ile ilişkili. 

Yeni Türkiye umudu Erdoğan’a bağlı 
Bir siyasal düzen, olağan zamanlarda işleyen 
normlarla yol alsa da, asıl olarak, zor zamanlar-
da verilen kararlarla bekasını sürdürür.
Normal	hukuki	mekanizmaların	kendiliğinden	
sorun çözemediği kriz anlarında toplum, bir 
karar verici iradenin varlığıyla ve sorun çöz-
me potansiyeliyle teskin olur. Türkiye’de, dev-
let- hükümet ayrımının siyasetin temel zemini 
olduğu 1960’tan yakın zamana kadar, ortalama 
kamusal	tahayyülde,	bazen	tekil	bir	güç	(asker),	
bazen bir güç koalisyonu dolayımıyla devlete ve 
devlet aklına yüklenen anlam, krizlerin aşılma 
imkânını temsil ediyordu. 1990’larda, bu ak-
lın tutulması, reflekslerini kaybetmesi ve belli 
çetelerce rehin alınması, Türkiye siyasetinde 
bunalımlı	bir	dönemi	başlattı.	27	Nisan	muhtı-
rasından bu yana, toplumsal algıda, Erdoğan’ın 
kendisi, devlet aklına yüklenen umutları temsil 
eder hale geldi.
27	 Nisan	 e-muhtırasından	 başlayarak,	 Erge-
nekon ve Balyoz davaları, YAŞ kararları ve en 
sonu 12 Eylül referandumuyla gerçekleşen 
(ana)yasal	düzenlemeler	siyaset	kurumunu	ve-
sayet rejimi karşısında güçlü kıldıkça, Erdoğan, 
bu dönüşümü yönetmiş bir siyasi aktör olarak, 
sadece Türkiye’de değil, mücavir bölgelerde de 
siyasetin en güçlü referansına dönüştü.

A
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Bu süreç neticesinde, toplumsal algıda, 
Erdoğan’a yüklenen anlam, gündelik hayatın 
ve siyasal faaliyetin normal işleyişinden öte, zor 
zamanlarda, kriz dönemlerinde ortaya çıkıyor. 
Örneğin, Türkiye’nin gelecek ufkunu karartan 
en kronik sorun olan Kürt meselesinin çözüm 
potansiyeli, her kesimden insanlarca neredeyse 
tamamen Erdoğan’a yüklenmiş durumda. Tep-
kisel	 bir	 milliyetçi	 refleksle	MHP’ye	 oy	 veren	
sahil	şeridindeki	seçmen	de,	PKK’nın	en	önde	
gelen iki ismi Öcalan ve Karayılan da, Kürt so-
rununun ancak Erdoğan eliyle çözülebileceğine 
inanıyor.
Son kriz başta olmak üzere, bu örnekleri ço-
ğaltmak mümkün.
Bu algı, Erdoğan’a, Türkiye’nin geleceğini inşa 
etme, siyasal düzeni yeniden kurma imkânı 

sağlıyor. Kanaatimce, bu son krizde, olumlu 
ve/ya olumsuz hesaplarla Erdoğan’a yüklenen 
çözüm umudu, Erdoğan’ın siyasetin referansı 
haline gelmiş olmasıyla açıklanabilir.
Sonuç olarak, krizin aşılması ve yeni anayasa-
nın yapılması başta olmak üzere, Türkiye’nin 
önümüzdeki dönem siyaseti, Erdoğan’ın kendi-
sine yüklenen kurucu rolü üstlenip üstlenme-
yeceğine yönelik kararı ile şekillenecek. Erdo-
ğan, politikalarını belirlerken, düzen kurucu 
aktör olduğu düşüncesiyle mi hareket edecek 
yoksa	CHP,	MHP,	BDP’yi	gereğinden	fazla	an-
lamlandıran	bir	AK	Parti	lideri	olarak	mı?	Yeni	
Türkiye umudu, Erdoğan’ın bu soruya vereceği 
cevaba bağlı.
Sabah, 02.07.2011
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İleride,	 nasıl	 CHP’nin	 boykot	 kararı	
Kemalizm’le yüzleşmesi anlamında milat diye 
okunacaksa;	 BDP’nin	 de	 yargı	 müdahalesine	
rağmen siyasi aktörlüğü yeğlemesi dönüm 
noktası olabilir.Sistem karşıtlığı toplumsal ve 
siyasi hareketlerin iddia sahibi olabilmesinin en 
temel yapı taşlarından birisi olagelmiştir.
Bizatihi bir sistem veya düzen tarifi yapıyor 
olmak bile kendi başına bir siyasi değere 
işaret eder. Dünya sistemi, müesses nizam, 
medeniyet düzenleri, Soğuk Savaş düzeni, 
Camp	 David	 düzeni,	 askeri	 vesayet	 düzeni	
gibi tarifler beraberinde kendine özgü dünya 
görüşlerini getirir. Aynı şekilde sistem karşıtı 
hareketler de, bu düzenler karşısında kendile-
rini nasıl konumlandırdıklarını bir programa 
dönüştürerek, siyasi oluşumlarını inşa ederler.
Bu noktadan sonra düzenle mücadele tarzına 
dair farklı yaklaşımların rekabeti başlamaktadır.
Mezkûr	 rekabetin	 göbeğinde	 ise	 “sistem	 içi	
veya dışı kalmak” tartışması değişmez yerini 
hep koruya gelmiştir. Sağ veya sol hareketler-
in ekseriyetinde bu tartışma belli bir dönem 
yapılmıştır. Her seferinde ana akım sistem 
içinde kalma eğiliminde olmuş ve hareketin 
gidişatını belirlemiştir.

Yukarıdaki kısmen teorik ama büyük oranda 
fiili durumu aktaran tespiti zora sokan siyasi 
eğilimler de var olmuştur. Özellikle şiddete 
bulaşmış hareketler ya hiç sistem içinde yer 
almayı başaramayacak şekilde marjinalleşmiş 
ya da silahla sözü telif etme çabası içine gir-
erek şizofrenik bir yapıya evirilmişlerdir. Geçen 
haftadan beri mecliste ortaya çıkan tabloyu 
bu kafa karışıklığı üzerinden değerlendirmek 
mümkündür.
Özellikle “düzenle” en fazla eşleştirilen 
CHP’nin,	 “en	 düzen	 karşıtı”	 görüntü	 veren	
BDP	ile	benzer	bir	çizgiye	hızla	gelmesi	“sistem	
içi veya dışı” mücadele tartışmasını anlamlı 
kılmaktadır. 

CHP’nin sistem dışına çıkma kararı 
CHP,	 sistem	 karşıtı	 tepki	 verme	 tecrübesi	
neredeyse hiç olmayan bir siyasi partidir.
Geleneksel tabanının en bilinen özelliği kendisi-
ni müesses nizamın kurucusu, sahibi ve müdafii 
olarak görmesidir. Seçim öncesi yayınladığı de-
mokrasi raporunun hemen girişinde “devleti 
kuran	 parti”	 öykünmesiyle	 başlayan	 CHP’nin	
bir anda sistem dışına çıkmayı başarması pek 
mümkün	görünmemektedir.	CHP’nin	boykot-

SETA	YORUM

Arafta Siyaset
Sistem karşıtlığı, toplumsal ve siyasi hareketlerin iddia sahibi olabilmesinin en temel 
yapı taşlarından birisi olagelmiştir.

TAHA ÖZHAN
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la içine düştüğü araf hali, sahici bir sistem 
karşıtlığından ziyade iyi çalışılmamış bir pro-
testo hareketinin hesaplanmamış bir sonucu-
dur.
12 Haziran seçimleriyle beraber “cumhuriyete 
sahip çıkma” eğilimiyle siyaset yapmaktan; 
“CHP’ye	 sahip	 çıkma”	 mücadelesine	 evrilen	
eski	 CHP	 ile	 yeni	 CHP’nin	 yönetim	 krizi	 so-
nucunda ortaya çıkan boykot kararı, meclisi 
ilgilendirdiği	 kadar	 CHP’nin	 bundan	 sonra	
nasıl var olacağını da ilgilendirmektedir.
88	 yıllık	 CHP	 ile	 7	 aylık	 CHP	 arasındaki	 bu	
gerilim, boykot kararıyla beraber siyasi tarihi-
mizde diğer partilerin geçmişte yaşadıkları yol 
ayrımına ulaşmalarını hızlandıracaktır. 

BDP’nin sistem içine girmesi mümkün mü? 
Sistem karşıtı siyasi mücadele eğilimlerinin en 
canlı diğer bir örneği ise, Kürt siyasi hareketi-
dir.	Cumhuriyet	tarihi	boyunca	bu	konumunu	
farklı frekanslarda korumayı başarmış olan bu 
hareket; yakın dönemde şiddeti temel bir poli-
tika	 aracı	 olarak	 benimseyen	 PKK	 etrafında	
öbekleşmektedir.
PKK’nın	 silahlı	 mücadele	 ile	 başlayıp	 terör	
örgütüne dönüşen yapısı, sistem içinde meşru 
bir siyasi aktörün kendisiyle bağımlı veya 
bağımsız bulunmasını engelleyen en önemli 
unsura dönüşmüştür. Kürt ulusalcılığının 
meşru bir siyasi aktör olarak mücadele etme-
sinin veya aktöre dönüşmesinin önündeki tek 
yapısal	engel	bizatihi	PKK’nın	silahlı	varlığıdır.
Siyaset teorileri, çatışma çözümleri yaklaşımları, 
sosyal psikoloji çözümlemeleri üzerinden Kürt 
meselesi ve çözümü nasıl tarif edilirse edilsin; 
silahlı mücadele ortada durduğu sürece ciddi 
bir ilerleme kaydetmemiz mümkün görün-
memektedir. Tam da bu sebepten dolayı her 
kırılma anında özünde bir siyasetsizliğe veya 
siyasalın katline denk gelen boykot, gümrüksüz 
geçiş yapılan bir alana dönmüş durumdadır.
Bu	 tespitler	 BDP’nin	 veya	 eylemlerinin	 siyasi	
bir anlamı veya sonucu olmayacağı neticesini 

doğurmaz. Sorun, sistem içinde meşru bir ak-
tör olmayı benimseyip benimsememe mese-
lesidir. Bu noktada ismi konulmuş bir tercih 
ortada olmadığı sürece takınılan tutumların 
hem kendileri hem de memleket açısından poz-
itif	sonuçlar	doğurmayacağı	açıktır.	Maksimal-
ist taleplerle silahtan arınmayı reddederek, sol 
anakronizmin siyaset teknolojileri marifetiyle 
sistem dışında kalmayı tercih etmenin yarattığı 
en temel sonuç, Kürt meselesinin ila nihaiye de-
vam edecek bir sorun olduğuna inanmaktadır.
Oysa bu, ne temenni düzeyinde ne de reel poli-
tik düzeyde aklıselim bir okuma değildir.
Siyasi bir parti olma iddiası içindeyken sistem 
dışında ısrar etmenin oluşturduğu siyasal 
şizofreni, muhtemel müzakere ve çözüm ihti-
mallerini kendi yabancılaşmış lügati ve dünyası 
içinde yok saymaktadır.
Bu zihin dünyası, en genel anlamda, Kürt 
meselesinin çözümünü Kürtlerin asimilasyonu, 
PKK’nın	silah	bırakmasını	tasfiye,	Anayasa	re-
ferandumunu Kürtlerin haklarının göz ardı ed-
ilmesi, YSK krizinin Kürtlerin “ikna odalarına” 
mahkûm edilmesi şeklinde okumaktadır. Bu si-
yasal şizofreniden çıkmanın yolu ise, Kürt mese-
lesinin çözümünün organik bir parçası ve temel 
bir aktörü olmayı içselleştirmekten geçme-
ktedir. Sistem içinde bir siyasal parti olarak 
örgütlenip neredeyse bütün eylemlerini sistem 
dışında yapma ısrarı aktör olmayı engelleme-
ktedir.	İlerleyen	yıllarda	nasıl	CHP’nin	boykot	
kararını Kemalizm’le yüzleşmesi anlamında 
bir	milat	olarak	okuyacaksak;	BDP’nin	de	yargı	
müdahalesine rağmen siyasi bir aktör olmayı 
tercih etmesini bir dönüm noktası olarak 
değerlendirebiliriz. İşin daha hazin yanı, ikti-
dardaki	 AK	 Parti	 geleneği	 benzer	 süreçlerin	
tamamında sistemi çileden çıkarırcasına sistem 
dışına çıkmama sabrını göstermiş başarılı bir 
örnek	olarak	ortada	duruyor.	BDP	geleneği	bir	
siyasi parti olarak sistem içine ilk girdiğinde 
cebren sistem dışına atılmıştı. Aradan geçen 
yirmi yılın ardından ortaya çıkması bekle-
nen siyasi aklın derinliği yapılacak olan ter-
cihle belirlenecek. Sistemin yok etmek üzere 
kovduğu yerde durmaya gayret etmek tam da 
eleştirdiğimiz müesses nizamın hiç rahatsızlık 
duymadan	durmalarını	 istedikleri	yerdir.	BDP	
nerede duracağına dair vereceği kararı var 
oluşsal bir siyasi tercihe dönüştürebilirse, önce 
kendisini ardından da Türkiye’yi Kürt mese-
lesi bağlamında içine düştüğü tıkanmışlıktan 
çıkarmak için bir katalizör haline getirebilir.
Sabah, 02.07.2011

“ Kürt ulusalcılığının meşru bir 
siyasi aktör olarak mücadele et-
mesinin veya aktöre dönüşmesinin 
önündeki tek yapısal engel bizatihi 
PKK’nın silahlı varlığıdır.
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Genelkurmay	 Başkanı,	 Başbakan	 ve	Cumhur-
başkanı arasında 2011 YAŞ öncesi sıklaşan 
görüşme trafiği, Genelkurmay Başkanı ve 3 
kuvvet komutanının istifalarıyla sonuçlandı. 
2010 YAŞ sürecinde de, TSK komuta kade-
mesinin istifa restini masaya koyduğuna dair 
haberler gündeme gelmiş, ancak YAŞ sonrası-
na da yayılan görüşme trafiği bir istifa kriziyle 
sonuçlanmamıştı.	Dolayısıyla,	Cumhuriyet	 ta-
rihinde ilk defa yaşanan bir olayla karşı karşıya 
olduğumuz	açık.	Ancak,	Cumhuriyet	tarihinde	
ilk	 defa	 yaşanan	 bir	 olay	 olması,	 Cumhuriyet	
tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya oldu-
ğumuz anlamına gelmiyor. Hatta istifa süreci 
doğru değerlendirilebilirse, bunun Türkiye de-
mokrasisi açısından bir krizden öte bir fırsat ol-
duğu da söylenebilir. Türkiye bu kriz sayesinde, 
demokrasisini askeri vesayete karşı daha daya-
nıklı kılabilir ve askeri vesayete dayanak teşkil 
eden birçok unsuru ortadan kaldırabilir.

2010’a kadar, YAŞ süreçleri, sivil siyasetin yet-
kisini kullanmaktan imtina ederek, son sözü 
askeri personele bırakması dolayısıyla sorun-
suz geçiyordu. 2010 YAŞ’ıyla beraber, hükümet, 
yetkisini kullanma iradesini gösterip askeri 
personelin kariyer sürecine müdahil olduğu 
için kriz yaşanıyor. Asker, yasal bir dayanaktan 
öte fiili bir durumla, siyaset karşısında edindiği 
ayrıcalıkları bırakmak istemiyor. Asker, sahip 
olduğu ayrıcalıkların, yeni Türkiye’de demok-
ratik bir maliyet oluşturduğunu algılayamadığı 
için, kendisine çizilen sınırlara geri dönmeyi bir 
pazarlığa dönüştürüyor. Bu pazarlığın komuta 
kademesinin istifası ile sonuçlanması, sivil siya-
setin dayanıklılığını gösterdiği ölçüde, askerin 
hukuk ve demokrasi kültürünü hazmedeme-
mesini de gösteriyor. Bu çerçevede, komuta 
kademesinin istifa restinin perde gerisinde, bu 
güne kadar silahtan aldığı gücü, bugün hukuk 
karşısında koruyamamanın acizliği yatıyor. 

SETA		YORUM

Istifa Resti, Demokrasiyi 
Güçlendirecek
Türkiye bu krizi de demokrasisini güçlendirerek atlatacak. Çağın ruhu da, Türkiye’nin 
demokrasi serüveni de buna işaret ediyor.

HATEM ETE

yaş zirvesi ve komutan istifaları

TEMMUZ 2011 -  Türkiye’nin sivilleşme yürüyüşü, 28 Nisan e-muhtırası sonrasında kitlesel 
bir tepkiye eklemlenmiş; Ergenekon ve Balyoz davaları ile bu çaba devamlılık kazanmıştı. 2011 
yılında Balyoz tutuklamalarının üst düzey isimlere ulaşması sonrasında Genelkurmay Başkanı 
Org. Işık Koşaner, tutuklu sanık yakınlarıyla bir araya gelmiş; sonrasında mezkûr sanıkları Has-
dal Askeri Cezaevi’nde ziyaret etmişti. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin 
geçirdiği değişime ayak uyduramadığı sinyallerini veriyordu. 2011 YAŞ Zirvesi’nin hemen ön-
cesinde Org. Koşaner ve kuvvet komutanlarının görevlerini bırakmaları, ülkede yaşanan de-
mokratikleşme ve sivilleşme süreci için başarılı bir sınav olarak tarihe geçti. İstifaların krize dö-
nüşmeden ve ivedilikle etkisiz hale getirilmesi, Türkiye’de sivil hükümetin asker kontrolünden 
kurtulduğuna yönelik kuvvetli bir sinyal verdi.
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İstifa resti, son zamanlarda, eski Türkiye’nin 
kudretli aktörlerinin yeni Türkiye’deki dina-
miklerle baş edemediklerinde başvurdukları 
bir	enstrümana	dönüştü.	CHP	de,	12	Haziran	
2011	 seçimleri	 sonrasında	 TBMM’yi	 boykot	
etmişti. Boykot da, istifa da benzer politik psi-
kolojilerin ürettiği siyasal davranışlardır. Yeni 
siyasal dinamikleri hazmedemediğinizde, yeni 
siyasal süreçlere adapte olamadığınızda veya 
siyasal bir formül üretemediğinizde, duygu-
sallaşır ve süreçten çekilmeyi tek çıkar yol gö-
rürsünüz.	 Bu,	 silah	 arkadaşlığı	 mefhumunun	
siyaset üretme veya güvenliği sağlama görev-
lerinin yerine geçmesinden başka bir anlama 
gelmiyor. Bununsa, ne siyasal yaratıcılık ne de 
kurmay zekâsıyla bir ilişkisi yok maalesef. Bu, 
çaresizliğin siyasetsizliği en iyi seçenek olarak 
sunmasından başka bir şey değil. 
Bir kurum, hukukla silah arkadaşlığı karşı kar-
şıya geldiğinde, görev ve yetki alanını belirleyen 
hukuksal mekanizmayı kurum içi kültüre feda 
ediyorsa, o kurumun dinamizmi ve canlılığı 
sönmüş demektir. Bu başlı başına bir kriz du-
rumunu ifade eder. Türkiye’de, son zamanlarda, 
gerçekleşen demokratik kazanımların büyük 
bir çoğunluğu, gelişmelere ayak uyduramayan 
statükocu kurumların gösterdiği irrasyonel di-
rençle mümkün oldu zaten. Statükocu aktörler, 
siyasi yaratıcılıktan uzak dirençler gösterdikçe 
güçlerini kaybettiler ve siyasete ve demokrasi-
ye mevzi kazandırdılar. Bu irrasyonel direnç, 

bu kurumların gelişmelere ayak uydurarak 
sağlıklı bir yapıya kavuşmasını engelledikçe, 
tedrici değişimi daha sağlıklı bulan hükümeti 
de radikal adımlar atmak durumunda bıraktı. 
Radikal	adımların,	hükümetin	bastırmasından	
öte, kurumların intihar etme tutumu nedeniy-
le atılması ise toplumsal barışa hizmet etti. Bu 
istifa resti de, normal işleyen bir süreçte ger-
çekleşmesi yıllar alacak sivilleşmenin bir anda 
gerçekleşmesine hizmet edebilir. 
Son yıllarda Türkiye, askeri sivil denetime al-
mak	üzere,	büyük	mesafeler	kaydetti.	27	Nisan	
muhtırasına verilen sivil cevapla başlayan süreç, 
Ergenekon ve Balyoz davaları ve 2010 YAŞ sü-
reciyle demokratikleşme ve sivilleşme yolun-
da ilerledi. Bu fiili adımlara, yasal ve anayasal 
düzenlemeler eşlik etti. Bu krizin de, Türkiye 
demokrasisi açısından bir dayanıklılık testi 
olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Eski 
Türkiye’de böyle bir kriz olduğunda, hükümet-
ler istifa eder veya ettirilirlerdi. 1960’da, 1971’de, 
1980’de, 1997’de hükümetler istifa ettirildi, bir 
kısmında bütün bir siyaset kurumu lağvedildi. 
Yeni Türkiye’de, kriz komuta kademesinin istifa 
etmesiyle sonuçlanıyor. Bu Türkiye demokrasi-
sinin kat ettiği mesafeyi gösteriyor. Türkiye nor-
malleşiyor. Kimsenin kuşkusu olmasın, Türkiye 
bu krizi de demokrasisini güçlendirerek atlata-
cak. Çağın ruhu da, Türkiye’nin demokrasi se-
rüveni de buna işaret ediyor.
Sabah, 30.07.2011
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Türkiye son bir kaç yıldır yoğun şekilde belli baş-
lı aktörlerin siyasi ricatlarını yaşıyor.1880’lerde-
ki İrlandalı ‘toprak savaşı’ vakıasından mülhem, 
Charles	 Boycott’un	 isminden	 türeme	 ‘boykot’,	
o yıllardaki feodalizm içerisindeki bir protesto-
dan modern zamanlardaki siyaset teknolojisine 
isim babalığı yapan siyasi eylem tarzını ortaya 
çıkarmış oldu. Genel anlamda güçsüzün ya da 
mücadele ve müzakere araçları olmayanların 
kullanmayı tercih ettiği boykot yolu, son yıllar-
da ülkemizde siyasi tavır almakta zorlananların 
tercih ettiği bir eylem tarzına işaret etmektedir. 
Boykotun kendisinin bizatihi bir siyasi anlamı 
olduğu	doğrudur.	Lakin	bu	‘anlamın’	ya	da	eyle-
min kendi başına ne kadar siyasi değere sahip ol-
duğu aktörlerin kim olduğuna ve eylemin zama-
nın ruhuna uygunluğuna da doğrudan bağlıdır.
12	Eylül	Anayasa	 referandumuna	BDP	boyko-
tuyla şahitlik ettiğimiz siyasi tablodan bu yana, 
sık sık siyasi ricat vakıalarıyla karşı karşıyayız. 
İlginç bir tesadüf olarak, tutuklu vekillerin mec-
lise giremeyeceğinin ortaya çıkmasıyla başlayan 
siyasi partilerin meclisi boykotu vakıasını müte-
akiben Türk Silahlı Kuvvetleri’nin arzuladıkları 
terfi tablosunun ortaya çıkmayacağını görmele-
riyle bir başka boykota şahitlik ettik. Öncelikle, 
yıllardır içinden geldikleri eğitim sayesinde üst 
düzey bir kurumsal kurmay zekasına, strateji 
geliştirme ve problem çözme yeteneklerine sa-

hip olduğu farz edilen komuta kademesi yaşa-
nan sorunla yüzleşmek yerine ricatı tercih etti. 
Toplu halde istifa ettiler. Emir komuta zinciri 
içinde sorun çözmeye odaklanmış ve alışmış 
kurmaylarımız bu dünyanın dışına çıkıldığında 
‘biz çekiliyoruz’ demiş oldular. Bu duruma, sivil 
siyasetin güçlenmesini kaba anlamıyla sadece 
askerin süreçlerden uzaklaşması sığlığında oku-
yanlar açısından sevindirici bir durum olduğu 
aşikar.	Lakin	mesele	burada	hitama	ermemek-
tedir. Yaşadığımız siyasi ricat, ortaya çıkan ku-
rumsal aklın olgunluğunu da hesaba katmamızı 
elzem kılıyor.
Son zamanlarda yaşadığımız boykotlar, arzu-
lanan siyasi protestonun sonuçlarını gerçekten 
eylem sahiplerine sundu mu? Boykot ehli, yap-
tıkları protesto sonrası, spesifik olarak boykot 
ettikleri gelişmeye dair kendi pozisyonlarına 
ne kazandırdılar, karşı durdukları pozisyona 
ne kaybettirdiler? Kazan-kaybet denkleminin 
dışında, global olarak siyasi varlıkları nasıl bir 
değişime	 uğradı?	 BDP	 gerçekleştirdiği	 boykot	
sonrasında öznesi olduğu her tartışmada, boy-
kot tavrından dolayı kıyasıya eleştirilerek, üze-
rinden atamayacağı derin bir hata ile bundan 
sonra	da	yaşamaya	mahkum	oldu.	CHP	boykot	
kararının arkasında ancak sayılı günler durarak 
eylemini bile tamamlayamayan acemi protesto-
cu pozisyonuna oturarak, oldukça yıpratıcı bir 

SETA	YORUM

Apolitik Ricat
Son zamanlarda yaşadığımız boykotlar, arzulanan siyasi protestonun sonuçlarını 
gerçekten eylem sahiplerine sundu mu?

TAHA ÖZHAN
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vakıayı kendi eliyle gerçekleştirmiş oldu. Boykot 
marifetiyle sistemi zorlama niyetiyle çıktığı bir 
eylemden sistemin kendisini içine düştüğü zor-
luktan çıkarması için ricada bulunmak zorunda 
kaldığı bir siyasi pozisyona ermiş oldu. Benzer 
şekilde, siyasi partiler veya sivil hareketlerle mu-
kayese dahi edilemeyecek bir siyasi katmanda 
duran Türk Silahlı Kuvvetleri, toplu halde istifa 
ederek etki ömrü sadece bir kaç saat sürecek bir 
eyleme imza atmakla kalmadılar, aynı zamanda 
TSK’nın Türkiye’nin ulaştığı demokratikleşme 
iklimini de ne kadar kavradığına dair derin 
ipuçları vermiş oldular.
On	yıllarda	yaşananlar,	Cumhuriyet	tarihinden	
bu yana birikmiş sorunlar, tıkanmış sistem ma-
kasında ele alındığında tedrici; milenyumdan 
bu yana Türkiye’nin içerisine girdiği köklü dö-
nüşüm düşünülünce ise devrimci bir siyasi ve 
sosyal değişime denk gelmektedir. Değişim, 
dönüşüm veya devrim kavramlarının sıkça te-
laffuz edildiği bir zaman diliminde, yukarıda 
zikredilen aktörler nasıl oluyor da zamanın 
ruhundan bu kadar kendilerini bağımsız kılabi-
liyorlar? Son dönem siyasi ricatlar bağlamında 
bakıldığında;	 CHP	 yıllar	 içerisinde	 inşa	 ettiği	
‘vesayet	 dünyasında’,	 BDP	 ‘illegal	 dünyada’,	 as-
ker ise ‘emir-komuta dünyasında’ yaşamanın 
maliyetini ödüyorlar. İmkansızı talep ederek, 
mümkünü ret ederek ya da bizatihi kendileri-
nin koyduğu kuralların çiğnenmesini isteyerek 
yapılan boykotlar, siyasi bir eylemden ya da ta-
vırdan ziyade bencil bir apolitik tutuma işaret 
etmektedir.	 CHP	 vesayetsiz	 ilk	 seçimlerinde,	
ardı ardına siyasal acemilikler yapıp, bizatihi 
inşasının baş sorumlusu olduğu sistemle karşı 
karşıya gelmenin çelişkisini yaşamak durum-
da	kaldı.	BDP	yıllardır	talep	ettiği	ve	en	yoğun	
bir şekilde mağduru olduğu parti kapatmalara 
karşı çıkar pozisyonda buldu kendisini. Bütün 
varoluş sürecini hiyerarşi kavramı üzerinden de 
anlamlandıran	güvenlik	bürokrasisi,	tıpkı	CHP	
gibi inşasında doğrudan emeği olduğu kurallar 
manzumesinin siyasi iktidarın hiyerarşiye el ko-
yarak	işletmesi	karşısında	CHP’den	de	bir	adım	
ileri giderek ayrılmayı tercih ettiler. Genç subay-
ların arada bir rahatsızlanmasına alışmış olanla-
rın, kurmayların emekliye ayrılması karşısında 
zihinsel konforları ciddi darbe aldı.
Yaşananları normalleşme sancısı olarak oku-
yanların çoğunlukta olduğu bir Türkiye’deyiz 
artık. Askeri hukuki mevzuat içerisinden bir yol 
bulmaya çalışanlar ya da darbeyi gösterip sıtma-
ya razı edildiğini düşünenleri saymaz isek; emir 
komuta zincirinden çıkmış görüntüsü vermeye 
çalışan merkez medya bile oldukça olgun sayıla-

bilecek tepkiler vermeye gayret etti. Kolay değil, 
şunun şurasında 10-15 yıl önce, aynı medya, 
garnizonun sıradan bir aparatından çok farklı 
bir dünyada değildi. Aynı hafta, ilginç bir tesa-
düf	eseri,	New	York	Times’tan	Jerusalem	Post’a	
asker sivil ilişkilerine dair ‘sıtmaya razı’ edildi-
ğini düşünenlerin yaklaşımlarının ağırlıkta ol-
duğu yazılar, dünya medyasını da dolduruverdi. 
Ülkemizde	çok	sık	yaşanmayan	bu	yerel-küresel	
insicamın artık bir anlamsızlığa doğru gittiğini 
en	başta	kendileri	görmelidirler.	AK	Parti	düş-
manlığı ya da müesses nizamın siyasi ricatının 
gerçekleşmesini sağlamak üzere ortadan çekilen 
aktörlere duydukları derin muhabbet; siyasal 
rasyonalitelerini artık iyice ayağa düşürmekte-
dir.	Makro	anlamda	asker	sivil	ilişkilerinde	ya-
şanan normalleşmeyi ısrarlı bir şekilde gözden 
ırak tutmak adına zorlama yorumlarla ortaya 
koydukları ne orijinal bir tespit bulunuyor ne de 
hakikati aktaran bir durum.
Yaşananların fiili bir demokratikleşme olduğu 
hakikatini göz ardı etmemek gerekiyor. Belki de 
tam da bu gerçekten dolayı, yaşananlar bırakılıp 
kıyasıya	AK	Parti	tartışmasına	devam	etme	gay-
retleri var. Fiili demokratikleşmeden kastımız, 
Erdoğan’ın doğrudan sürece yaptığı dramatik 
müdahaleler	 ile	AK	Parti	 döneminde	 oluşmuş	
olan zamanı ruhundan başkası değil. Böyle ol-
masaydı, geçen hafta yaşananların büyük bir 
kısmını belki uzun yıllar daha tecrübe edeme-
yecektik. Yeni Türkiye’de yaşanması arzulanan 
demokratikleşme ile bugün Erdoğan’ın siyasi 
irade ortaya koyarak gerçekleştirmek zorunda 
kaldığı ‘sivilleşmeler’ hukuki bir nihai zeminde 
hitama ermelidir. Aslında buna en fazla yıpran-
dığını düşünenlerin ihtiyacı bulunmaktadır. 
Öyle ki siyasi ricat süreçlerinin Türkiye’ye kay-
bettireceği pek fazla bir şey bulunmamaktadır. 
Hep beraber sarıldıkları siyasi ricat yaklaşımı, 
artık süreçlerin işlemesini engellememekte veya 
geciktirmemektedir. ‘Biz asılız, biz istemeden bu 
ülkede bir şey olmaz’ düzeyinden ‘biz asılız, biz 
olmazsak işler yürümeyebilir’ düzeyine gerilen-
miş olmasını bir kriz vesilesi yapmak yerine ‘biz 
asılız’ saplantısından kurtulmak bütün mesele-
lerin çözümü için kilit bir yaklaşım olacaktır. 
Milletin,	devletin	ve	bu	 toprakların	 zaten	mü-
temmim cüzü olanların altını çizerek ‘asıl’ iddi-
asında bulunması ne kadar anlamsız ise asker 
sivil ilişkilerinde yaşanan normalleşmeden kriz 
beklemek de o kadar anlamsızdır. Yeni Türkiye 
bu mütemmim cüzlerin bir arada yaşama huku-
kunun hep beraber inşa edileceği bir ülke olmak 
zorunda. Bu hedefe ulaşabilmek için siyasi ri-
catlardan çok siyasi katılımlara ihtiyacımız var.
Star, 08.08.2011 
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Yunanistan başta olmak üzere AB bölgesinde 
devam eden borç krizi, ABD’de borçlanma li-
miti konusunda süregelen tartışmalar ve art 
arda yapılan kriz uyarıları acaba yeni bir küre-
sel ekonomik kriz dalgası mı geliyor endişeleri-
ni tetikledi. Dünyada borç krizi ve borçlanma 
limiti tartışmalarının küresel ekonomik günde-
mi kapladığı, Türkiye’de de yükselen cari açığa 
yönelik endişelerin dillendirildiği bir dönem-
de,	AK	Parti	Genel	 Başkan	Yardımcısı	 Bülent	
Gedikli’nin “Kötü haberi veriyorum, dünyada 
kara bulutlar gözükmeye başladı, dünya daha 
büyük	 krizlerle	 karşı	 karşıya	 kalacak...	 Muh-
temelen dünya ekonomisinde bir kriz olacak 
Türkiye’ye olumsuz etkileri olacaktır. O yüz-
den tedbirli olun, ne varsa onu tutun, fazla 
harcamayın” şeklindeki demeci, ekonomide 
bir anda olumsuz bir havanın oluşmasına ne-
den oldu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 

ve	Sanayi	Bakanı	Nihat	Ergün’ün	olumsuz	ha-
vayı kontrol etmek üzere yaptıkları açıklama-
lar, piyasalardaki endişeleri bir nebze giderse 
de tartışma başlamış durumda. Diğer yandan, 
yüksek	cari	açık	nedeniyle	IMF’nin	son	dönem	
G-20 toplantıları sonrası Türkiye için revize et-
tiği ekonomik tahminler de bu dönemde kriz 
tartışmalarını	 alevlendirdi.	 Bilindiği	 gibi	 IMF,	
Türkiye’de cari açığın bu yıl Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’nın	(GSYİH)	yüzde	10.5’ine	çıkabileceği	
tahmininde bulundu. 
Türkiye’de GSYİH’nın bu yıl yüzde 8.7 oranın-
da artacağı tahmin edilirken, 2012’de büyüme 
oranın ülkedeki keskin talep daralması nedeni 
ile yüzde 2.5 olarak gerçekleşeceği ifade edil-
miş	durumda.	Bununla	beraber,	IMF	2012	yılı	
için cari açığın GSYİH’ye oranının yüzde 9.8’e 
yükseleceğini belirtti. Bu tahmini rakamlardan 
da görüleceği üzere, Türkiye’de hem cari açıkta 

SETA		YORUM

Türkiye’de Cari Açık, Kriz 
Sebebi mi?
Hızlı büyüme dönemlerindeki yüksek cari açığın sorun olmaması için, en önemli ya-
pısal nedenlerden olan enerjide dışa bağımlılık azaltılmalıdır.

ERDAL TANAS KARAGÖL

türkiye’nin sanayi politikası

TEMMUZ 2011 -  İşletme ve sanayi politikası, AB ile yürütülen müzakere fasıllarından biri. Bu 
doğrultuda hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, 2003 yılında yayınlanan Türkiye Sanayi Politi-
kası Stratejisi Belgesi’nin revize edilmiş hali. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2009 verilerine göre 133 
ülke içerisinde Türkiye rekabetçilik endeksine göre 61. sırada yer alıyor. Türkiye’nin bu sıralamadaki 
yerini iyileştirmek için stratejik ve öngörülü planlamalar yapması gerekiyor. Entegrasyonu güçlü ve iş 
gücü gibi faktör maliyetleri ucuz olan ülkelere karşı Türkiye’nin güç kazanması için piyasaların etkin, 
yatırım ortamının güvenli, firmaların ve kamu kesiminin kurumsal yapılarının güçlü, yenilikçi ve uz-
manlaşmayı prensip haline getirmeye teşvik edici düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu zorunluluk 
doğrultusunda gerçekleştirilecek stratejiler üretimde katma değeri de beraberinde getireceği gibi 
Türkiye uzun vadede Avrasya’nın üretim üssü olacaktır.
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bir artış olacağı hem de 2012’de ekonomik bü-
yümede sert bir düşüşün gerçekleşeceği öngö-
rüsünün	ekonomik	bir	açıklaması	yoktur.	Cari	
açık artıyorsa, güçlü bir ekonomik büyüme ile 
bunun devam edeceği beklentisi vardır.Son 
dönemde GSYİH’da gerçekleşen rekor büyüme 
rakamları, kurlarda ve dolayısıyla ihracatta ger-
çekleşen artış eğilimi ve merkez bankasının ön-
gördüğü	cari	açıktaki	düşüş	beklentisi,	IMF’nin	
yanlış öngörülerinin gerçekleşmeyeceğini gös-
termektedir. Ayrıca, Türkiye sadece Avrupa’da 
değil	OECD	ve	G-20	ülkeleri	içinde	de	en	hızlı	
büyüyen ülkedir.Küresel ekonomik kriz konu-
şulduğu sürece, Türkiye gibi yüksek büyüme 
performansı gösteren ülkelere daha çok doğ-
rudan yabancı yatırım ve portföy yatırımı ge-
lecektir. Son beş ayda ülkeye giren 6.5 milyar 
dolar doğrudan yabancı yatırım miktarı bunun 
bir	göstergesidir.	IMF’nin	kötümser	tahminine	
ve Fitch’in, Türkiye’nin AB’deki olası krize, cari 
açık yüzünden diğer gelişmekte olan ülkelerden 
daha açık olduğu ifadesine rağmen iç piyasada 
herhangi bir tedirginliğin olmaması, bilinen ez-
berlerin bozulmasına neden olmuştur. Çünkü 
kısa vadede Türkiye’de cari açığın kriz yaratma-
sının bir sebebi yoktur. Bu dönemde bütçe açı-
ğının GSYİH içindeki payı düşmüş, kamu bor-
cunun GSYİH içindeki payı yüzde 40’ın altında 
kalmış, yüksek kur dolayısıyla ihracatta görü-
len artışta devamlılık sağlanmış ve ülkeye giren 
sermayede önemli artışlar sağlanmıştır. Yapılan 
son	AB	ülkeleri	Liderler	Zirvesi’nde	alınan	ka-
rarlar sonrası, Yunanistan’ın kurtarılması konu-
sunda üye ülkelerin anlaşması bu bölgede ciddi 
bir borç krizi olacağı beklentisini azaltmıştır. 

Dolayısıyla, Türkiye’nin ihracatının yarısının 
gerçekleştiği AB ülkelerindeki olası ekonomik 
daralmayı	öteleme	girişimleri,	 IMF	tarafından	
yapılan tahminlerin gerçekleşmeyeceği görü-
şünü güçlendirmiştir. AB ülkelerinde çok ciddi 
bir borç krizi problemi yaşanmadığı takdir-
de, Türkiye’de makro ekonomik göstergelerde 
IMF’nin	 tahminlerinde	 öngördüğü	 karamsar	
bir tablonun ortaya çıkmayacağı beklentisi 
hayli yüksek görülmektedir. Hükümet prog-
ramında da ifade edildiği üzere, Türkiye’nin 
hızlı büyüme dönemlerinde yaşadığı yüksek 
cari açığın sorun olmaması için, cari açığın en 
önemli yapısal nedenlerinden birisi olan ener-
jide dışa bağımlılık azaltılmalıdır.

Enerjide dışa bağımlılığıdaha düşük seviyelere 
indirmek için yenilenebilir enerji kaynakları-
nın enerji arzı içindeki payını arttırmak, üretim 
ve ihracatın ithalata olan bağımlılığını düşür-
mek, ara malı ve yatırım mallarında yurtiçi üre-
tim kapasitesini artırmak ve doğrudan yabancı 
yatırımların artırılmasını teşvik etmek gerekir. 
Ayrıca, istihdamın ve ekonomik büyümenin 
sürdürülebilmesi, dış borçların çevrilebilmesi 
ve cari açığın azaltılması ancak ve ancak ya-
kalanan ihracat ivmesine bağlıdır. İhracatın 
devamı için pazar ve mal çeşitlenmesi politika-
sının izlenmesi zorunlu bir durum olarak or-
taya çıkmaktadır.Türkiye, cari açığın olumsuz 
etkilerini bertaraf etmek ve dış ticaretine yön 
vermek	için	Uzak	Doğu,	Hindistan,	Kuzey	Af-
rika,	Ortadoğu	ve	hatta	Latin	Amerika	ülkele-
rinde yeni imkânlar ve pazarlar geliştirmelidir. 
Yeni imkânlar ve pazarlar geliştirme eğilimi, 
Türkiye’yi diğer AB üyesi ülkelerden ayrıştıran 
temel bir faktör olarak öne çıkmaktadır.
Sabah, 23.07.2011 

“ Türkiye, cari açığın olumsuz et-
kilerini bertaraf etmek ve dış ticareti-
ne yön vermek için yeni imkânlar ve 
pazarlar geliştirmelidir.
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ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinin ticaret, 
finans ve üretim alanlarında gittikçe derinleşen 
çok yönlü entegrasyon süreçleri, uluslararası 
piyasalarda ve ticarette konumlarını korumaya 
ya da iyileştirmeye çalışan tüm ülkeleri ulusla-
rarası rekabet güçlerini arttırmaya zorlamakta-
dır. Bu amaca yönelik olarak, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın koordinasyonunda çeşitli kamu 
kuruluşları ve ilgili sektörel kuruluşlar ile sivil 
toplum kuruluşlarının katkılarıyla 2011-2014 
yıllarını kapsayan “Sanayi Strateji Belgesi” 
hazırlanmıştır. Bu belgede sanayide yüksek 
katma değerli üretim yapısına geçişin ve yük-
sek rekabet gücünün sağlanması amacına yö-
nelik	 “Orta	 ve	 Yüksek	 Teknolojili	 Ürünlerde	
Avrasya’nın	 Üretim	 Üssü	 Olmak”	 vizyonu	 ön	
plana çıkarılmıştır. Sanayi Strateji Belgesinin 
yatay politika alanlarının ve eylem planları-
nın değerlendirilmesi yapıldığında, eksiklikler 
görülmekle birlikte genelde doğru ve bilinçli 
hedeflere odaklanıldığı sonucuna varılmıştır. 
Yine de, bu hedeflere yönelik hazırlanan eylem 
planının yetersizliği dikkat çekmektedir. Aynı 
şekilde, sektörel stratejilerin de henüz tam an-

lamıyla olgunlaşmamış olduğu görülmüştür. 
İmalat sanayinde özel kesim içindeki en büyük 
100	firmanın	(ve	ilk	10	firmanın)	son	yıllardaki	
durumu, ülkeye kazandırdıkları katma değer ve 
bilgi birikimi araştırıldığında da, özellikle bilgi 
ve üretim teknolojileri açısından katkılarının 
yok denecek kadar az olduğu ortaya çıkmıştır. 
Analiz sonucunda önerilen sanayi politikaları, 
sanayi strateji belgesinin hedefleri ve eylem pla-
nı ile birlikte değerlendirildiğinde, uygulamada 
daha başarılı olabilecek bir stratejinin ortaya 
çıkacağı öngörülmektedir.

SONUÇ	VE	ÖNERİLER Dünya ekonomisinde 
süregelen “küresel oyun”a entegre olan her ülke, 
tüketim malları, ara mallar, sermaye ve işgücü 
sağlamada ticaret yaptığı ülkelere bağlı durum-
da olduğu gibi, aynı zamanda ticaret yaptığı di-
ğer ülkeleri de mallarını satabileceği birer pazar 
olarak algılamaktadır. Bu küreselleşme eğilimi-
nin bilişim ve iletişim teknolojileriyle destek-
lenmesiyle de firmalar ve ülkeler giderek daha 
çetin rekabet şartlarıyla karşı karşıya kalmakta-

SETA	ANALİZ

Sanayi Strateji Belgesi 
Üzerine Bir Değerlendirme
Türkiye’nin sanayi vizyonunu belirlemek amacıyla hazırlanan ve 2011-2014 yıllarını 
kapsayan “Sanayi Strateji Belgesi”nde Türkiye için uygulanacak sanayi stratejisinin 
uzun dönemli vizyonu “Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim 
Üssü Olmak” şeklinde belirlenmiştir. 

FAZIL KAYIKÇI
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dırlar. Bu durumda, Türkiye ekonomisinin tüm 
sektörlerinin ve özellikle sanayinin mevcut ya-
pısının ve rekabet gücünün dünya piyasaların-
daki bu gelişmelere uyum sağlaması, bu uyumu 
nasıl sağlayabileceğinin anlaşılması ve bu yön-
de üretim yapısında önümüzdeki yıllarda ne 
oranda bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmesi 
gerektiğinin ortaya çıkarılması büyük önem arz 
etmektedir. Bu analizin amacı da, Türk sanayi-
sinin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyerek 
hazırlanan Sanayi Strateji Belgesine eleştirel ve 
sorgulayan bir yaklaşımla katkıda bulunmaya 
çalışmak olmuştur. İncelenen sektörlerle ilgi-
li elde edilen sonuçlar ve önerilen politikalara 
sektörler alt başlıklarında değinildiğinden, bu 
bölümde sadece tüm sektörleri ilgilendiren ya-
tay politika alanlarına değinilecektir. 
Sanayi Strateji Belgesi, stratejik hedefleri ve 
politika alanları açısından önceki kalkınma 
planları ve benzer metinlerden büyük farklı-
lık göstermemekle birlikte, detaylandırılmış 
eylem planı ve öngördüğü yasal düzenlemeler 
ile kalkınma meselesinin daha fazla ciddiye 
alındığı ve rekabet gücünün öneminin daha 
çok kavrandığı izlenimini vermektedir. En 
azından	 “Orta	 ve	Yüksek	Teknolojili	Ürünler-
de	Avrasya’nın	Üretim	Üssü	Olmak”	 vizyonu,	
daha gerçekçi ve somut bir hedeftir. Belgedeki 
stratejilerin ne kadarının başarıyla uygulanabi-
leceğini ya da daha önceki resmi metinlerden 
farklı olarak konunun ne kadar ciddiye alınmış 
olduğunu elbette zaman gösterecektir. Bu ana-
lizde sorgulanan, politika hedefleri ve eylemle-
rinin yeterli olup olmadığıdır. 
Aşağıda sıralanacak politikalar belgede gösteri-
len hedeflere ulaşmak için kararlılıkla uygulan-
maya çalışılmalıdır. 

•	 DTÖ ve AB tarafından dayatılan ticaret ku-
ralları (ortak gümrük tarifesi gereğince yü-
kümlülükler, AB’nin tercihli ticaret rejimle-
riyle üçüncü ülkelere karşı rekabet gücünü 
azaltan	 uygulamalar),	 daha	 aktif	 ve	 güçlü	
şekilde müzakere edilmelidir.

•	 Yabancı yatırımlar ya da uluslar arası yabancı 
ortaklıklar teşvik edilmeli, teknoloji transfe-
rine imkan sağlayacak şekilde gerçekleştiril-
meye çalışılmalıdır. 

•	 Teknolojik gelişme ve rekabet gücünün en 
önemli belirleyicisi olan Ar-Ge faaliyetleri 
çok boyutlu olarak desteklenmelidir. Ar-Ge 
yatırımcısına ve personeline verilecek teşvik-
ler, organize sanayi bölgelerinin çoğaltılması, 
sanayi üniversite işbirliklerinin arttırılması, 
vergi indirim ve mali yatırım destekleri, eği-
tim programları, fikri mülkiyet haklarının 
daha etkin korunması gibi politikalarla bilim 
ve teknoloji alanında birikimin oluşturulma-
sı gerekmektedir.

•	 Mesleki	 ve	 teknik	 eğitim	 programları	 geliş-
tirilip çağa uygun müfredatlar hazırlanma-
lı, uygulamalı eğitim verilirken öğrencilere 
modern imkânlar sunulmalı, bu eğitimin 
öneminin istihdam edilecek gençlerce kav-
ranması sağlanmalıdır. İstihdamın artması ve 
ücretlerde rekabet avantajının sürmesi için 
istihdamdaki yüksek vergi ve sosyal güvenlik 
yükleri azaltılmalıdır.

•	 Enerji ve ulaşım altyapısı hızla iyileştirilmeli, 
düşük maliyetle üretime imkân verecek ener-
ji yatırımları yapılmalı ve lojistik destekler 
sağlanmalıdır. Doğal enerji kaynakları müm-
kün olduğunca devreye sokulmalı, ithal ener-
jide uygun maliyet aranmalı, enerji güvenliği 
ve sürekliliğinin teminatı için ithal enerjide 
çeşitlilik	sağlanmalıdır.	Ulaşımda	da	daha	az	
maliyeli olan denizyolu ulaşımının payı arttı-
rılmalı, limanlar genişletilip art bölgelerinde-
ki demiryolları da daha çok kullanılmalıdır. 

•	 KOBİ’lerin finansmana erişimi kredi 
imkânlarının yaratılmasıyla kolaylaştırılmalı, 
yapısal ve kurumsal yönetim problemleri için 
de destek verilmelidir. Ayrıca, şirket kurma 
ve benzeri işlemlerde bürokrasi azaltılmalı ve 
işlemler olabildiğince hızlandırılmalıdır. 

•	 Tüm bu politikaların etkin bir şekilde uy-
gulanabilmesi için yasal düzenlemeler hızla 
tamamlanmalı, kalite ve çevre standartları 
açısından uluslar arası kurallara uyum sağ-
lanmalıdır.
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Türkiye Kürt meselesinden bağımsız bir şekilde 
PKK	sorunu	ile	muhatap	olmak	zorundadır.
PKK’nın	perşembe	günü	gerçekleştirdiği	kanlı	
eylemi bir provokasyon olarak değerlendirmek 
mümkün müdür? Eğer bu eylem bir provo-
kasyon	 ise;	 2007	 Cumhurbaşkanlığı	 seçimleri	
süreciyle beraber yükselişe geçen, her kritik 
dönemeçte tekrar eden ve hali hazırda yaşadı-
ğımız terörü nasıl isimlendireceğiz?
Silvan,	 Dağlıca	 veya	 Reşadiye	 saldırılarının	
Türkiye’nin farklı gündemlerine denk gelmiş 
olan aynı eylemler olmaktan başka bir mahiyeti 
var mıdır?
PKK,	 terör	yoluyla	provokasyon	yapamayacak	
kadar şiddetle hem hal olmuş bir örgüte dönü-
şeli çok zaman oldu. Bu basit gerçeğin neredey-
se üzerine hiç gitmeden, Kürt meselesine dair 
kalem oynatmak ya da anakronik sol diskurun 
artık sefalete dönüşen Batıdan tercüme ucuz 

çatışma çözümü, postkolonyal süreçler ve post 
travma ezberleri içerisinde dolaşmak beyhude 
bir	 çabadır.Çünkü	BDP	ve	PKK’yı	 anlamamız	
gerektiğini	en	fazla	dile	getirenler,	PKK’nın	ne	
olduğuna dair en temel soruları bile sorma-
maktadırlar. 

PKK ve Kürt meselesi 
Kürt	 meselesinin	 birinci	 sorunu	 PKK’dır.	 İç	
içe	geçmiş	olan	Kürt	 sorunu	ve	PKK	ilişkisini	
tersten okumak mümkün değildir. Yani, aynı 
şekilde,	 PKK’nın	 birinci	meselesinin	 Kürt	 so-
runu veya çözümü olduğunu söylemek kolay 
değildir. Silahlı bir mücadeleden terör örgütüne 
evrilen	PKK,	kendi	yarattığı	nevi	şahsına	mün-
hasır Baasçı politik teolojisi içerisinde, adeta 
ahistorik bir dünyada yaşamaktadır.
Tam da böyle olduğu için, 13 şehidin verildiği 
günün akşamında DTK “demokratik özerklik” 

SETA		YORUM

Kürt Meselesinden Ayrışan 
PKK
Silvan, Dağlıca veya Reşadiye saldırılarının Türkiye’nin farklı gündemlerine denk gel-
miş olan aynı eylemler olmaktan başka bir mahiyeti var mıdır?

TAHA ÖZHAN

pkk saldırısı ve bdp’nin meclis boykotu

TEMMUZ 2011 -  PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan, Nisan ayında yaptığı bir açıkla-
mada 15 Haziran tarihine kadar Kürt Sorunu’nun çözümüne yönelik somut gelişme olmaması 
halinde örgütün eylemlerine devam edeceğini kaydetmişti. Daha sonra 15 Temmuz, yeni ta-
rih olarak belirlenmişti. Bu mühletin sona erdiği 14 Temmuz 2011’de gerçekleşen PKK saldırısı 
sonucunda 13 asker hayatını kaybetti. Aynı dönemde BDP’nin Meclis boykotunu sürdürmesi, 
meselenin çözümü adına atılan adımların boşa gittiği izlenimini yarattı. Gelişmeler ışığında Kürt 
Sorunu ile PKK’nın silahsızlandırılması hususlarının ayrı gündemler olarak kabul edilmesi gereği 
ortaya çıktı. Yükselen şiddete rağmen, Kürt Sorunu’nun, Yeni Türkiye’nin inşa edilebilmesi için 
zaruri bir başlık olduğunun vurgulanması, Türkiye toplumunun barış iradesini ortaya koydu.
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ilan	 edebilmektedir.	 Üzerinden	 Türkiye	 kar-
şıtı vekâlet savaşlarının kolayca verilebildiği 
ve Ortadoğu denklemlerine oldukça ucuz bir 
kullanım maliyetiyle müdahil olunabildiği, 
Kürt sorununda aktörlük mücadelesi üzerin-
den demokratikleşmenin her seferinde sabote 
edilebildiği, her türlü küresel illegal lojistik hiz-
metinin alınabildiği, kullanım değerini takas 
değeri maliyetine çoktan eritmiş olan yapının 
ismi	PKK’dır.	Bu	oldukça	karmaşık	dinamikle-
rin arasına sıkışmış olan sorunun ismi ise Kürt 
meselesidir.
Kürt	 meselesinin	 doğurduğu	 bir	 PKK	 gerçe-
ği var. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla Kürt 
meselesi	PKK’nın	bir	sorunu	değil.	Bu	oldukça	
indirgemeci görünen sebepten dolayı Kürt me-
selesi	PKK’nın	değil	Türkiye’nin	sorunudur.
Bugün Kürt meselesi adına dile getirilen ve bi-
linen taleplerin büyük bir kısmı halledilse dahi 
PKK	 varlığını	 sürdürmeye	 devam	 edecektir.	
Öyle	ki	PKK	ile	Kürt	meselesi	arasındaki	tabii	
sebep-sonuç ilişkisi zaman içerisinde anlamsız-
laşmıştır.
Artık	PKK’sız	bir	Kürt	meselesi	de,	Kürt	mese-
lesiz	bir	PKK	da	tarif	edilebilir.
PKK,	Kürt	meselesini	kullana	kullana	tüketmiş	
haldedir. Aynı şekilde Kürt meselesi analizle-
rinde	PKK	da	kullanıla	kullanıla	tüketilmiştir.
Bugün itibarıyla hangisinin hangisini var ettiği 
belli değildir. Bu muğlâk tabloya Kürt mesele-
sinin doğrudan muhatabı olan her parti ve ku-
rum da eklenebilir.
Varlık	sebebini	ya	da	güç	devşirme	bahanesini	
Kürt meselesine belli oranda borçlu olan her 
oluşum ve kurum da aynı çelişki içerisindedir.
O halde, Türkiye, Kürt meselesinden bağımsız 
bir	şekilde	PKK	sorunu	ile	muhatap	olmak	zo-
rundadır.

Tam	 da	 bu	 sebepten	 dolayı,	 PKK’nın	 silah-
sızlandırılması ile Kürt meselesinin çözümü 
arayışlarını birbirinden ayırmak gerekir. On 
yıllardır, bitmek tükenmek bilmez bir şekilde, 
“PKK’nın	silahsızlanması”	süreci,	Kürt	mesele-
sinin çözümüne bağlanmaktadır, Kürt mesele-
sinin	çözümü	ise	PKK’nın	silah	bırakmasına.
Eğer siyasal bir yumurta-tavuk egzersizine 
Türkiye’nin en değerli on yıllarını bir kez daha 
feda etmek istemiyorsak bu fasit daireden hızla 
çıkarak gerçeklerle yüzleşmemiz gerekmekte-
dir.
Çünkü	PKK,	Kürt	meselesi	dairesinde	müstakil	
bir vakıa olarak ele alınmadığı sürece “iyi şeyler 
olmasını” dilemekten öteye geçemeyiz. 

PKK silah bırakır mı? 
Bütün	farklı	dinamikleriyle	PKK	sorununu	ma-
saya yatırmak için kilit bir soru bulunmaktadır: 
PKK	silah	bırakır	mı?	Bu	basit	görünen	soruya	
ne	PKK	ne	BDP	ne	de	Kürt	meselesine	PKK-
BDP	gözünden	yaklaşan	isimler	cevap	verme-
mektedirler.
70’li yıllardan yarım kalan nostaljik sol tat-
minlerini	PKK	ve	Kürt	 siyaseti	üzerinden	de-
vam ettirmeye çalışanlardan iki ayda bir elinde 
silahıyla demokrasi ve barış söylevleri veren 
PKK’nın	 30	 yıldır	 dağda	 olan	 yönetici	 kadro-
suna	 kadar	 hiçbir	 isimden	 PKK’nın	 şiddetten	
vazgeçmesi gerektiğini duymuyoruz.
Sonuç olarak, Türkiye’nin ulaşmış olduğu “fi-
ili demokratik” ortam ve olgunluk içerisin-
de	 PKK’nın	 kendisini	 tahkim	 ettiği	 yer	 açık	
bir şekilde terör örgütü olmaktır. Türkiye’nin 
1990’lara dönemeyeceğinin verdiği rahatlık-
la devam ettirdikleri şiddetin sağladığı tek bir 
sonuç var: Kürt meselesinin nihai çözümünün, 
sorunun toplumsallaşması maliyetine ertelen-
mesi.
Türkiye Bağdat’ı, Bosna’yı, Trablus’u konu-
şurken Kürtleri Diyarbakır’a mahkûm eden 
bu yabancılaştırıcı müdahaleler, yüzyıl sonra 
Müslüman	 tebaa	 içerisinde	 hain	 kategorisinin	
inceden inceye inşa edilmesi için ellerinden ge-
leni	 yapıyorlar.	 Lakin	unuttukları	 ya	da	 kendi	
yabancılıklarından dolayı bir türlü anlayama-
dıkları basit iki hakikat var. Bir Kürtler azınlık 
değiller. İki Kürtlerden hainliğe denk gelen bir 
toplumsal katman çıkmaz.

Sabah,16.07.2011
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12 Haziran seçimlerinin üzerinden bir ay geç-
mesine rağmen tartışmalar halen devam edi-
yor.	CHP	ve	BDP’nin	yemin	etmeyerek	meclisi	
boykot etmeleri sıcak gündemin etkisiyle pek 
farkında olunmasa da önümüzdeki dönem de 
uzun süre konuşulacak tarihi bir gelişme oldu. 
BDP’lilerin	CHP’den	 farklı	 olarak	hem	yemin	
etmeyip, hem de parti grubunu Diyarbakır’da 
toplamaları gözlerin birkez daha Kürt siyaseti-
ne	çevrilmesine	yol	açtı.	BDP’nin	bundan	sonra	
nasıl bir yol izleyeceği ve ne tür bir karar ve-
receği kamuoyunun en fazla merak ettiği soru-
ların başında geliyor. Yaşanan krizin derinleş-
mesi yeni anayasa yapılması ve Kürt sorunun 
çözümü gibi olumlu bir sürecin kapısını arala-
yabileceği gibi sistemi tümden iflas ettiren bir 
sonuç da doğurabilir. 
Kürt meselesinde çözüm iradesinin böylesine 
güçlendiği bir dönemde yaşananlar, çözümden 
çok çözümsüzlüğe hizmet ederken bir yan-
dan Ankara’nın ikircikli tutumu, diğer yandan 
BDP’nin	 ‘dar	ve	 indirgemeci	siyaset’	yaklaşımı	
sorunu derinleştiriyor. Kürt siyaseti, en büyük 
çıkışını 36 milletvekili çıkararak 12 Haziran 
seçimlerinde yaptı ve ‘yeni’ bir geleceğe doğru 
yola çıktı.
Yeni yolun kaderini hiç kuşkusuz Ankara’nın 
atacağı adımlar, ülke ve dünya konjonktürün-

de yaşanacak değişiklikler belirleyecek. Özel-
likle uluslar arası gelişmelerin altını çizmek 
gerekiyor. Arap baharıyla başlayan değişimin 
Ortadoğu’da nasıl bir düzen kuracağına henüz 
karar verilmemişken, istikbaldeki gelişmelerin 
Kürt meselesini doğrudan etkileyeceğini ifade 
etmemiz lazım.
BDP’liler	mesajlarını	Diyarbakır’dan	 verirken,	
CHP’nin	de	yemin	boykotuna	gitmesi	BDP’nin	
mesajlarının	gölgelenmesine	yol	açtı.	CHP’nin	
BDP’den	 gündem	 çalması,	 Diyarbakır’dan	
yükselen sesin geri plana düşmesine neden 
oldu. Görünen o ki bundan memnun olma-
yan	 BDP’liler,	 dikkati	 bu	 konuya	 çekmek	
için mesajlarının sertlik dozajını artıracaklar. 
Ankara’nın yaşananları görmezden gelen tavrı 
Diyarbakır’daki tansiyonu daha da yükseltir-
ken,	aynı	zamanda	BDP’nin	hırçınlaşmasına	ve	
kendi ajandasına kapanmasına sebep oluyor. 

BDP, RP’nin yolundan gidebilir mi?
BDP’nin,	 RP	 pratiğinde	 olduğu	 gibi	 bir	 kitle	
partisine dönüşüp dönüşemeyeceği ve önü-
müzdeki seçimde yüzde 10 barajını aşıp aşma-
yacağı son dönemde yoğun biçimde tartışılı-
yor.	BDP’nin,	RP	benzeri	bir	büyüme	stratejisi	

SETA	YORUM

BDP, Ankara’ya Gelecek mi?
Yaşanan krizi çözecek diğer isim ise Abdullah Öcalan. BDP ne türden bir karar alırsa 
alsın, halen! bir Öcalan marjının olduğunu biliyoruz.

HÜSEYIN YAYMAN
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izlemesi farklı bir siyasal geleneğe ve toplumsal 
tabana yaslanması nedeniyle zor görünüyor. 
BDP’nin	farklı	toplum	kesimlerine	açılmasının	
sanıldığından zor olduğunu ve ‘usta’ işi bir si-
yasal mühendislik gerektirdiğini belirtmemiz 
lazım. Ancak 2.5 milyon oy almış bir partinin 
de ‘sekter’ bir anlayışla, ‘dernek’ gibi yönetilmesi 
de	mümkün	değil.	BDP	ya	HEP’in	kuruluşun-
dan bu yana gündeminde olan sola açılma stra-
tejisini hayata geçirip yeni bir kitle partisi ola-
cak ya da birkaç seçim sonrasında bu tabanını 
da	kaybedecek	ve	daha	da	küçülecek.	BDP’nin	
‘TİP-SHP’	ruhuna	yönelmesi	hem	HEP	gelene-
ğinin geleceği, hem Kürt sorununun çözümü, 
hem de Türkiye’nin kaderi bakımından hayati 
önem taşıyor.

HEP	geleneği,	20	yılda	5	partisi	kapatılan	ve	çok	
sayıda yöneticisi cezaevinde tutulan bir siyasi 
hareket. Ankara’nın irrasyonel yaklaşımı, Kürt 
siyasi hareketinin kurumsallaşmasına ve sahi-
ci bir parti olmasına izin vermezken, partinin 
içinde farklı kanatların oluşmasına da müsaade 
etmedi.	RP	tecrübesindeki	‘MSP-ANAP’	terkibi,	
İslamcı hareketin paradigma değiştirmesine yol 
açarken aynı zamanda Türkiye toplumunu da 
geri dönülmeyecek bir yola sokmuştu. Ancak 
yukarıda	ifade	ettiğimiz	gibi	BDP’nin	‘etnik	kö-
keni’ öne çıkaran vurgusu ve farklı bir toplumsal 
tarihe yaslanıyor olması onun böylesi bir ‘açılım’ 
yapmasına izin vermiyor. 
BDP’nin	meclise	gelip	gelmeyeceği	çok	aktörlü	
bir yapının nihai kararı sonunda netleşecek. Bu 
denklemde milletvekilleri bireysel olarak mec-
liste olmayı arzularken, partinin mevcut kara-
rında	ısrarcı	olacağı	görülüyor.	BDP’ye	oy	veren	
taban ise ikiye bölünmüş durumda. Büyük ço-
ğunluk mevcut koşullar devam ettiği müddetçe 
Ankara’ya gidilmemesini ve Diyarbakır merkez-
li yeni bir ajanda oluşturulmasını istiyor. Azın-
lıkta	 kalan	 küçük	 grup	 ise	 BDP’nin	Ankara’ya	
gidip oradan mücadelesini sürdürmesini arzu-
luyor. Kandil ise olaya doğrudan müdahil olma-
yıp, kararı Öcalan’a bırakmış durumda. 

BDP, neye karar verecek?
Bu karmaşık denklemi çözecek ve yeni bir açı-
lım sağlayacak iki aktör var. Birisi Başbakan 
Erdoğan, diğeri ise Abdullah Öcalan. Başbakan 
Erdoğan’ın,	BDP’ye	elini	uzatıp	yeni	bir	başlan-
gıç yapması ve söylediklerinden geri adım atma-
sı oldukça zor. Her ne kadar Erdoğan pragmatik 
bir	lider	olsa	da	BDP	meselesinde	kısa	vade	de	
yeni hamle yapmasını beklemek iyimserlik olur. 
Bu anlamda Erdoğan üzerinden sorunu çöz-
mek oldukça zor. Ancak bu noktada Erdoğan’ın 
bizzat	 kendisinin	devreye	 girmeyip,	Cemil	Çi-
çek veya başka bir isim üzerinden kilidi çözme 
yoluna gitmesi sürpriz olmayacaktır. Erdoğan’la 
BDP	 arasındaki	 kilitlenme	 sadece	 bu	 krizin	
çözümü için değil, Kürt meselesinin çözümü 
bağlamında da yeniden ele alınması gereken bir 
konu	 başlığını	 oluşturuyor.	 Sonuçta,	 BDP’nin	
ne yapacağı sorusu, Başbakan Erdoğan’ın neye 
karar vereceğine bağlı.
Yaşanan krizi çözecek diğer isim ise Abdullah 
Öcalan.	 BDP	 ne	 türden	 bir	 karar	 alırsa	 alsın,	
halen! bir Öcalan marjının olduğunu biliyoruz. 
DTP’nin	 ‘sine-i	 millete	 dönme’	 tartışmaların-
da	bunu	net	olarak	gördük.	DTP’nin	meclisten	
ayrılma kararını Öcalan bozdu ve parti kara-
rını değiştirmek durumunda kaldı. Bugünde 
Öcalan’dan	benzer	bir	‘telkin’	olmazsa	BDP’nin	
Ankara’nın tahminlerinin aksine Diyarbakır’da 
kalmaya devam edecektir. Benim analizim 
Öcalan’ın	 ‘BDP’ye	 uzlaşma’	 çağrısı	 yapacağı	
yönündedir. Ankara’nın, ‘sonunda buraya gele-
cekler’ şeklindeki olayı hafife alan yaklaşımının 
somut bir dayanağı bulunmuyor. Bu öngörü sa-
dece iyi niyetli bir temenniye daha da ötesi Kürt 
siyasetine dair eski okumalara dayanıyor. 
BDP,	 bu	 saatten	 sonra	 Ankara’ya	 gelse	 de	 as-
lında tabanında fazla bir anlam ifade etmiyor. 
‘Biz ve onlar’ dikotomisinin hergeçen gün biraz 
daha yerleşik hale geldiği bir toplumsal süreçte 
‘çözüm’ zor bir noktaya öteleniyor. Bu krizin so-
nuçları, cari koşullar devam ettiğinde asıl 2014 
yerel seçimlerinde görülecek. Sürekli tekrarla-
dığı gibi Kürt meselesi çözülmeden bu türden 
problemlerin	 önüne	 geçmek	 oldukça	 zor.	 Ül-
kedeki birçok sorununun gelip dayandığı nihai 
nokta Kürt meselesi. Bu problem çözülmeden 
‘yeni Türkiye’den bahsetmek mümkün değil. 
Kürt meselesinin çözümü hem Türkiye’nin ta-
rihsel bagajlarından kurtulmasının yolunu aça-
cak hem de Kürt siyasetinin daha ‘sahih ve reşit’ 
bir hareket haline gelmesinin yolunu açacaktır.
Star Açık Görüş, 10.07.2011 

“ Kürt meselesinde çözüm irade-
sinin böylesine güçlendiği bir dönem-
de yaşananlar, çözümden çok çözüm-
süzlüğe hizmet ediyor. 
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Kürt	Meselesi	ancak	siyasi	bir	sorun	dâhilinde	
kalabilirse muhtemel bir çözüme ulaşacağız.
Geldiğimiz nokta itibariyle, sorunun siyasaldan 
koparılarak toplumsallaştırılmasına yatırım 
yapmak ateşle oynamaktan başka bir anlam 
ifade	etmiyor.	PKK’nın,	Türkiye’nin	mecburi	is-
tikameti olan demokratikleşmenin açtığı alanı 
kullanarak sergilediği sorumsuzluk, sorunun 
toplumsallaşmasına yönelik emekleme aşama-
larına	işaret	ediyor.	PKK	ve	etki	alanındaki	kad-
rolar, siyasi pozisyon alırken muhalif kalmakla 
apolitik olmayı, siyasi analiz yaparken usul ile 
esası, siyasi hedef belirlerken mümkün olanla 
arzulananı karıştırmaya devam ediyorlar. Or-
taya çıkan maliyet genel anlamda Türkiye siya-
setini olumsuz etkiliyor. Bu sorumsuzluğun ve 
siyasetsizliğin üç temel dinamiği bulunmakta-
dır. Birincisi, demokratikleşen Türkiye’yi ya da 
“yeni Türkiye’yi” hem anlamakta hem de buna 
adapte olmakta zorlanmalarıdır. 
1990’ların fiili haliyle, 1970’lerin zihinsel kod-
larını harmanlamış oldukça ilginç ve bir o kadar 
da karmaşık tasavvur üzerinden Türkiye ile ko-
nuşmaya gayret ediyorlar. Türkiye’ye dair tarif-
leri, tahlilleri ve çıkardıkları neticeler başı sonu 

belli bir düşünceye denk gelmiyor.1970’lerde 
bütün naifliğine rağmen Türkiye’nin vicdanına 
denk gelen, 1980’lerde Türkiye’nin yetmiş yıllık 
sorunlarını çözmek için tahrik edici bir aktör 
rolünü	 üslenen,	 1990’larda	 27	 Mayıs	 vesayet	
rejiminin devleti rehin alan aklının görülmesi-
ni sağlayanlar; son on yıldır, her yıl biraz daha 
‘yeni Türkiye’nin gerisine düşer hale geldiler. 
22 Temmuz seçimlerinden hemen önce rücu 
ettikleri yeni pozisyon ise öğrenilmiş ceha-
let düzeyinden, Türkiye’ye karşı vekâlet savaşı 
verenlerin ucuz bir maşası olmaktan öte de-
ğil. İkincisi, otuz yıldır Kürt meselesinin hem 
öznesi hem de nesnesi olup ‘Kürtleri’ en fazla 
Kemalizm kadar anlama beceriksizliğidir. So-
runun bugünkü haliyle bir Kemalizm icadı olan 
etnik kimlikleri, en az kendilerine zulmedenler 
kadar berbat bir tahlile tabi tutmanın sefil so-
nuçlarını artık hemen her gün yaşar hale gel-
dik. Bütün Kemalizm tecrübesine ve maliyet-
lerine rağmen, Türklerin ve Kürtlerin ezici bir 
çoğunluğunun ulusalcı hareketler yerine niçin 
AK	Parti’ye	 itibar	 ettiğinin	 hiç	 bir	 şekilde	 so-
rulamadığı bir zihinsel dünyayı mevzu bahis 
ediyoruz. Tam da bu sebepten dolayı, geçmiş 

SETA	YORUM

PKK’nın Siyasal Çıkmazının 
Türkiye’ye Maliyeti
Türkiye yıllarını Kürt, PKK, terör, terörist vs. ayrımlarından bir siyaset üretmeye 
çalışarak heba etti.
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acıları sürekli gündemde tutarak yas tutulma-
sına, şiddete ve teröre devam ederek demok-
ratikleşmenin inkıtaa uğramasına, ısrarlı bir 
şekilde aidiyetin sorgulanmasını sağlayacak bir 
dil kullanılarak toplumsal muhayyilemizdeki 
korkularının canlı kalmasına yatırım yapıyor-
lar.	 Üçüncüsü,	 Türkiye’nin	 Irak	 işgaline	 ortak	
olmayarak başlattığı dış politika adımlarının 
mücavir alanlarda meydana getirdiği yeni dal-
ganın da farkında değiller. Bölgemizdeki devlet 
dışı aktörlerin silah ile sözü artık telif edemeye-
ceklerini ve yaşanan değişimin 1910’ların dina-
mikleri	üzerine	kurulmuş	Camp	David	düzeni-
ni kısa vadede dönüştüreceği, orta vadede ise 
değiştireceğini	 okuyamıyorlar.	 PKK	 dışındaki	
bütün küresel ve bölgesel aktörlerin, özellik-
le de Türkiye’nin, ‘verilmiş rolleri oynadığına’ 
inanan isimlerin sokma aklıyla ‘duble yollarda’ 
bile siyasal kazalar yapacaklarını göremiyorlar. 
Bugün gelinen nokta itibariyle Kürtlerin İran, 
Irak	 ve	 Suriye’de	 Türkiye	 ile	 mukayese	 dahi	
edilemeyecek kadar mağduriyetler yaşarken; 
kan ve terörün niçin hala Türkiye’de devam 
ettiğini sorgulama ihtiyacı hissetmiyorlar. Ara 
ara nükseden lümpen sokak milliyetçiliğinin 
‘sırrını’	Norveç’teki	katliamda	arayan	bu	aklın,	
Silvan ile Kandil arasında bağlantı 

kuramamasına şaşırmamak lazım. Buraya ka-
dar aktardığımız dinamikler Kürt meselesinin 
en	 önemli	 sorunu	 olan	 PKK’yı	 tarif	 etmeye	
yönelikti. Bu dinamiklerin de içinde olduğu 
sorunun ismi Kürt meselesidir. Oldukça basit 
gibi görünen bu tespitin bizlere söylediği şu-
dur:	Türkiye	yıllarını	Kürt,	PKK,	terör,	terörist	
vs. ayrımlarından bir siyaset üretmeye çalışarak 
heba etti. Bugün ise tam tersi bir durum yaşanı-
yor. Dün müesses nizamın hiç de zekice olma-
yan	ayrımları	bizzat	PKKBDP	çizgisi	marifetiy-
le	fiili	bir	duruma	doğru	gidiyor.	Kürt	Meselesi,	
ağır bir toplumsal maliyet üretmek pahasına, 
mezkûr siyasi çizginin ana sorunu olmaktan 
her geçen gün uzaklaşıyor. Öcalan anayasa 
referandumundan bu yana nerede duracağını 
şaşırmış	 bir	 aktöre,	 BDP	 siyasi	 parti	 ile	 örgüt	
olma gerilimi arasında tarifi zor bir platforma, 
PKK	ise	‘yeni	Türkiye’	ile	‘	yeni	Ortadoğu’	ara-
sına sıkışmış anakronik bir yapıya dönüşmüş 
durumda.	 Öcalan’ın	 oynamıyorum,	 BDP’nin	
oynayamıyorum,	 PKK’nın	 ise	 ben	 bildiğimi	
oynarım tavırları naif bir siyaset, dolayısıyla da 
daha fazla gerilim ve şiddet üretmeye devam 
edecek. Ama son tahlilde, Kürt meselesinin en 

önemli	 sorunu	olan	PKK	kendisini	
ana hedef haline getirmeyi başar-
mış	 olacak.	 PKK	 maliyetine	 sivil	
siyasetin yok edilmesi, toplumsal 
tahrik ve nefretin de yükselme-
si,	 PKK’lı	 liderlerin	 dile	 getirdiği	
gibi pek umurlarında olmayacak. 
1990’larda, Çiller’in ‘Bask modeli 
tartışmalarıyla	 başlayıp	 Vietnam	
modeliyle’ terk etmek zorunda 
kaldığı Türkiye’ye dönülebilece-
ğine inananlar için yukarıdaki 
tespitlerin elbette bir anlamı 
yok. Her iki kişiden birinin AK 
Parti’ye	 oy	 verdiği,	 Erdoğan’ın	
üçüncü dönem için milletten 
ezici bir destek aldığı, ekono-
minin	 Cumhuriyet	 tarihinin	
en başarılı performansını gös-
terdiği, bölgesel düzenin eksen 
değiştirdiği bir zaman dilimin-
deyiz. Bütün bu dinamiklere 
rağmen 1990’ları zımnen öz-
leyenler olduğu muhakkak. 
Ümit	ederiz	ki	akılları	kinleri-
nin önüne geçer.
Sabah, 30.07.2011
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There	 is	 no	 better	 instrument	 than	 the	 ballot	 box	 to	 decide	
“who	is	 to	govern”	 if	we	care	about	popular	 legitimacy.	No	one	
can question the mandate given by the people through a free and 
fair election to a political party, irrespective of its ideology, iden-
tity and program. 

While the Arab Spring is introducing “people power” into the 
authoritarian	political	realms	of	the	Middle	East,	Turkey	held	an-
other	general	election	on	June	12,	which	presented	the	people	with	
an	opportunity	to	remove	the	AK	Party	that	had	been	in	power	for	
nine years. But the people of Turkey opted for yet another term in 
office	for	the	AK	Party.	As	expected,	the	party	won	a	landslide	vic-
tory, capturing 327 seats out of 550, a very comfortable majority 
in the parliament. What was astonishing was the ability of the AK 
Party	to	increase	its	votes	to	50	percent	of	the	total	after	almost	a	
decade in government. 

For the first time in the history of Turkish democracy, a political 
party has won three consecutive elections by increasing its share 
of the vote. This is a phenomenal success that has to be studied by political scientists. What Turkey 
may be witnessing is the emergence of a “dominant party system,” an argument which is thoroughly 
examined	in	this	issue	of	Insight	Turkey		by	Professor	Ali	Çarkoğlu	of	the	Koç	University.	

Prior	to	the	rise	of	the	AK	Party	Turkish	politics	used	to	be	marked	by	fragmentation	and	the	vola-
tility	of	voters.	It	suffices	to	remember	that	from	1987	to	2002	five	general	elections	took	place,	and	a	
different	political	party	won	each	election.	In	those	days,	to	have	a	30	percent	vote	share	for	a	single	
party was like a miracle, and there was no political party that won a consecutive term, indicating the 
fluctuating choices of the people for political parties. Whatever the people might have found in the 
AK	Party	since	2002,	they	have	continuously	voted	for	it.	

INSIGHT	TURKEY

AK Party’s Electoral Hegemony 
The Making of A “New Middle East” 
Turkey’s Return to the Balkans

EDITOR: IHSAN DAĞI
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The	magic,	 I	 think,	 is	 that	 the	AK	Party	 ap-
pears to have stood for change and stability at the 
same time. While change means new opportu-
nities, stability guaranties holding onto what is 
already	at	hand.	The	AK	Party	manages	 to	cut	
across	 the	diverging	expectations	of	 the	people	
who come from all different ideological and eth-
nic backgrounds. Among its voters are the poor 
and	the	rich,	Turks	and	the	Kurds,	the	Islamists	
as well as the liberals. What is common to them 
all	is	that	they	see	the	AK	Party	as	a	ladder	that	
will take them up in terms of economic, social 
and	political	status.	That	is	to	say,	the	AK	Party	
functions as an agent of social mobilization for 
those who strive for it. 

Yet this is not the whole story: The democratic 
performance of the ruling party is also impor-
tant	for	attracting	voters.	People	who	vote	for	the	
AK	Party	are	mainly	conservative,	patriotic	and	
democratic with a “center right” political lean-
ing. They demand services and wish to have bet-
ter living conditions, but they also want greater 
democracy, civilian control of the military and 
the noninterference of the state in their private 
affairs, including what they believe in. 

For	these	people,	the	AK	Party	has	meant	the	
taming	of	the	Jacobin-	Kemalist	state	and	keep-
ing its institutions and ideology under control. 
Thus	the	AK	Party,	for	them,	stands	for	expand-
ing the realm of freedom, freedom of entrepre-
neurship as well as freedom of religion, associa-
tion	and	expression.	

The	election	results	also	mean	that	the	Repub-
lican	People’s	Party	(CHP),	the	main	opposition	
party,	 has	 lost	 once	 again.	 In	 fact	 it	 has	 never	
won an election in the entire history of free elec-
tions to form a single-party government in this 
country. As a party originally conceived as an 
instrument of the state to “enlighten” the masses 

under	authoritarian	rule,	the	CHP	finds	it	hard	
to compete with other political parties in a com-
petitive	democracy.	 Irrespective	of	 the	 rhetoric	
of	change,	Kemalism	still	haunts	the	CHP,	which	
remains a party of a minority that is composed 
of staunch secularists, Kemalists and the old elite 
in bureaucracy and business. 

The	CHP	appears	as	the	party	of	the	“old	Tur-
key,” and as such it is unable to win elections in 
the “new Turkey” where the official ideology is 
dead, and the institutions that would impose it 
on society have lost their power in the process 
of	 democratization.	 More	 importantly,	 in	 the	
“new Turkey” people are increasingly celebrat-
ing their differences, be they ethnic, religious 
or ideological, as opposed to the homogenized 
vision of the nation defined by Kemalism. And 
authoritarian politics, the command economy 
and a disciplined society, the core of Kemalism, 
enjoys neither ideological nor popular support 
in the “new Turkey.” 

However, to build a post-Kemalist Turkey 
with a consolidated democratic regime two ma-
jor challenges remain: to solve the Kurdish ques-
tion and to make a new, liberal, democratic and 
pluralistic constitution. These are the top two 
issues	expected	to	be	tackled	by	Turkey’s	newly	
elected parliament. 

While Turkey has been pre-occupied with the 
election at home, the winds of change continue 
to	blow	in	the	Middle	East.	This	issue	of	Insight	
Turkey , in addition to introducing an intriguing 
debate	on	“Neo-Ottomanism	in	the	Balkans,”	ex-
amines	the	responses	of	the	United	States,	Russia	
and	the	European	Union	to	the	Arab	Spring,	and	
assesses the potential of the Syrian opposition to 
deliver a change in their country. 
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1 Ağustos 2011
•	Van’ın	Başkale	ilçesinde	askeri	araca	düzenlenen	saldırı	

sonucu 3 asker şehit oldu.
•	Türk	Silahlı	Kuvvetleri’nde	(TSK)	komuta	kademesinin	

geleceğini belirleyen Yüksek Askeri Şura toplantısının 
ilk gün çalışmaları sona erdi. Toplantıya ‘İnternet 
Andıcı’ soruşturmasını yürüten savcının hakkında 
yakalama	kararı	talep	ettiği,	Ege	Ordu	Komutanı	Nusret	
Taşdeler de katıldı. YAŞ, tarihinde ilk kez 14 yerine 9 
orgeneral ve oramiralle toplandı.

2 Ağustos 2011
•	Danıştay	 12.	 Dairesi,	 “teknik	 takip	 ve	 telefon	

dinlemelerinden elde edilen ancak ceza davasında 
kullanılmayan delillerin, disiplin soruşturmalarında 
kullanılabilmesi”ne karar verdi.

•	Van	3.	Ağır	Ceza	Mahkemesince	hakkında	dava	açılan	
Van	bağımsız	milletvekili	Aysel	Tuğluk’a	“terör	örgütü	
propagandası yapma” suçundan 2 yıl hapis cezası 
verildi.

•	Ekonomik	 İşbirliği	 ve	 Kalkınma	 Teşkilatı	 (OECD),	
mali krizle mücadele eden Yunanistan’ın bu konuda 
başarıyla sonuçlanacak iddialı bir program uyguladığını 
belirterek, ülke ekonomisinin 2012 yılından itibaren 
pozitif belirtiler göstermeye başlayabileceğini bildirdi.

•	Venezuela	Devlet	Başkanı	Hugo	Chavez,	Venezuela’nın	
Libyalı	muhalifleri	tanımayacağını	söyledi.	Chavez,	aynı	
zamanda	 NATO’nun	 Libya	 operasyonunu	 kınayarak,	
Kuzey	Afrika	ülkesindeki	Ulusal	Geçiş	Konseyini	 “bir	
grup terörist” sözleriyle nitelendirdi.

03 Ağustos 2011
•	Çin	 kredi	 derecelendirme	 kuruluşu	 Dagon,	 ABD’nin	
kredi	notunu	“A+”dan	“A”ya	düşürdü.	

•	Mısır’ın	devrik	Cumhurbaşkanı	Hüsnü	Mübarek	ve	iki	
oğlu ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli’nin, başkent 
Kahire’deki polis akademisinde kurulan mahkeme 
tarafından, göstericilerin öldürülmesi ve yolsuzluk 
suçlarından yargılanmasına başlandı. 

•	Suriye	 tanklarının,	 Hama	 kentine	 yönelik	 ağır	
bombardımanın ardından kentin iç kesimindeki ana 
meydan Orontes’e girdiği bildirildi. 

•	Orta	Amerika	 ülkesi	Guatemala’da,	 1996’da	 sona	 eren	
ve	240	bin	insanın	öldüğü	iç	savaş	sırasında,	çoğu	Maya	
Kızılderilisi olan çocuk ve kadınlar dâhil 201 kişiyi 
katleden 3 eski özel kuvvetler askeri, toplam 6 bin 66 yıl 
ağır hapis cezasına mahkûm oldu.

4 Ağustos 2011
•	Yüksek	Askeri	Şûra	(YAŞ),	çalışmalarını	dünkü	3’üncü	
oturumla	 tamamladı.	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	
Gül’ün onayının ardından alınan kararlar kamuoyuna 
açıklandı.	 Cumhurbaşkanlığı	 Basın	 Başdanışmanı	
Ahmet Sever YAŞ kararlarını kamuoyuna açıkladı: 

Sever’in açıklamasına göre; Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’na Org. Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’na	 Oramiral	 Emin	 Murat	 Bilgel,	 Hava	
Kuvvetleri	 Komutanlığı’na	 Orgeneral	 Mehmet	 Erten,	
Jandarma	Genel	Komutanlığı’na	Org.	 Bekir	Kalyoncu	
atandı.

•	Türkiye	 Cumhuriyet	 Merkez	 Bankası	 (TCMB)	 Para	
Politikası	 Kurulu	 (PPK),	 bir	 hafta	 vadeli	 repo	 ihale	
faiz oranını yüzde 6,25’ten yüzde 5,75’e düşürdü. 
Gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 1,50’den yüzde 
5’e yükseltirken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 
9’da bıraktı. Bunun yanı sıra Kurul, küresel ekonomiye 
dair giderek artan sorunların yurt içinde durgunluğa 
yol açma riskini azaltmak amacıyla politika faizinde 
indirim yaptığını da duyurdu.

5 Ağustos 2011
•	NATO’nun	 mart	 ayından	 beri	 hava	 operasyonu	
yürüttüğü	 Libya’da	 muhalifler,	 gece	 boyunca	 süren	
bombardımanda	 Muammer	 Kaddafi’nin	 oğlu	 Hamis	
Kaddafi’nin öldüğünü bildirdi. 

•	Ukrayna	Başbakanı	Yulia	Timoşenko	gözaltına	 alındı.	
Başbakanlığı sırasında görevi kötüye kullandığı 
gerekçesiyle tutuksuz yargılanan ancak Kiev dışına 
çıkması yasak olan Timoşenko hakkındaki tutuklama 
kararının “mahkeme kararını defalarca ihlal ettiği” 
gerekçesiyle alındığı bildirildi. 

•	Tayland’da	 Pheu	 Thai	 Partisinin	 başbakan	 adayı	
Yingluck	Şinavatra,	Mecliste	çoğunluğun	oyunu	alarak	
Tayland’ın ilk kadın başbakanı oldu.

7 Ağustos 2011
•	Açlıkla	hayat	mücadelesinin	verildiği	Somali’ye	yardım	

için kampanya başlatan Türk Kızılayı bölgeye ulaştı. 
•	Suriye	 ordusu,	 Deyr	 el-Zor	 şehrine	 yaptığı	 saldırının	

ardından ses bombaları ve ateşli silahlar kullanarak 
şehri ele geçirdi. Yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti. 

•	Londra’nın	Tottenham	semtinde	bir	siyahî	gencin	polis	
kurşunuyla öldürülmesini protesto etmek amacıyla 
başlayan gösterilerde 27 polis yaralandı.

8 Ağustos 2011
•	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 “Kamuoyunu	

yönlendirme amaçlı internet siteleri” davası kapsamında, 
Yüksek Askeri Şura kararı kapsamında Kara Kuvvetleri 
Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Hüseyin 
Nusret	Taşdeler	 ile	Tümgeneral	Hıfzı	Çubuklu’nun	da	
aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama 
kararı verdi. 

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Başbakan	 Recep	
Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de şiddetin bitirilmesine 
yönelik mesajını iletmek üzere Suriye’ye gitti. Bakan 
Davutoğlu başkent Şam’da, Devlet Başkanı Beşşar Esad 
ile biraraya geldi. 
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•	Somali	Başbakanı	Muhammed	Abdullahi	Muhammed,	
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin 
İhsanoğlu’na yolladığı mektupta ülkesi için yardım talep 
etti.

9 Ağustos 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Suriye’deki	

temaslarının ardından yurda dönüşünde yaptığı 
açıklamada,	 “Uzun	 bir	 görüşme	 yaptık.	 Konuşulması	
gereken her detayı açık ve kararlı bir şekilde konuştuk. 
Artık sonucu görmek için aylar haftalar yok, günler var.” 
dedi. 

•	Türkiye,	 İsrail	 hükümetinin	 Doğu	 Kudüs’te	 900’ün	
üzerinde yeni konut inşa edilmesine yönelik kararını 
kınadı. 

•	 İngiltere’nin	başkenti	Londra’da	siyahî	bir	gencin	polis	
tarafından öldürülmesinin ardından patlak veren 
gösteriler	Bristol,	Birmingham	ve	Liverpool	kentlerine	
de yayıldı.

10 Ağustos 2011
•	BM	Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO)	Genel	Direktörü	Dr.	
Margaret	 Chan,	 küresel	 faktörler	 ve	 çeşitli	 ülkelerden	
gelen raporlar doğrultusunda örgütün acil durum 
komitesinin,	H1N1	virüsünün	(domuz	gribi)	yol	açtığı	
salgının sona erdiği sonucuna vardığını açıkladı. 

11 Ağustos 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	ABD	Başkanı	Barack	

Obama ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki 
olaylar ele alınırken, iki lider, Suriye’de akan kanın 
derhal durması ve halka yönelik şiddetin son bulması 
gerektiğine dair görüş birliğine vardı. 

•	Suriye	 Devlet	 Başkanı	 Beşar	 Esad	 başkent	 Şam’da,	
Brezilya,	Hindistan	ve	Güney	Afrika’nın	BM	diplomatik	
temsilcilikleri ile yaptığı görüşmede, ayaklanmayı 
bastırma operasyonlarında bazı hatalar yapıldığını 
ve çok partili sistem başta olmak üzere reformları 
yapmakta geç kaldığını ve orantısız güç kullandığını 
kabul etti. 

•	Pakistan’ın	 yeni	 Dışişleri	 Bakanı	 Hina	 Rabbani	 Khar,	
göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 
Türkiye’ye gerçekleştirdi.

13 Ağustos 2011
•	Diyarbakır	 karayolunu	 kesen	 bir	 grup	 PKK’lı,	 30	

yaşındaki Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ile 
Mardin’deki	 askeri	 birliğinden	 izinli	 olarak	memleketi	
Bulanık’a gitmek için yola çıkan, 21 yaşındaki er, Aykut 
Çelik’i kaçırdı.

•	Şırnak’ın	 Beytüşşebap	 ilçesi	 yakınlarında	 güvenlik	
güçleri	 ile	PKK’lılar	arasında	çatışma	çıktı.	Çatışmada	
biri yüzbaşı 3 asker şehit oldu.

•	Diyarbakır	 Valiliği,	 Demokratik	 Toplum	 Kongresi	

(DTK)	hakkında	bilgi	 isteyen	Diyarbakır	Cumhuriyet	
Başsavcılığı’na ‘Böyle bir kuruluş veya dernek 
bulunmamaktadır’ diye cevap verdi.

•	Marmara	 depreminde	 Çınarcık’ta	 yaptığı	 konutların	
yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden sorumlu 
tutularak	18	yıl	9	ay	hapse	mahkum	edilen	Veli	Göçer	
tahliye oldu. 

•	Dışişleri	 Bakanlığı	 Doğu	 Kudüs’teki	 Ramat	 Shlomo	
yerleşiminde İsrail’in 1.600 yeni konut inşasına onay 
vermesini kınadı. Bakanlık açıklamasında, İsrail’in 
kendisine yapılan çağrı ve ikazları hiçe saydığı 
vurgulandı. 

•	 İstanbul	 Nöbetçi	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 “Balyoz	
Planı”	 soruşturması	 kapsamında	 mahkemeye	
sevk edilen 9 kişiden 6 albay ile bir sivil memurun 
tutuklanmasına karar verdi. 

•	 İtalya	Başbakanı	Silvio	Berlusconi,	parlamentonun	2013	
yılına kadar bütçe açığını 45.5 milyar euro azaltmayı 
amaçlayan tasarruf planını oybirliğiyle onayladığını 
duyurdu.

14 Ağustos 2011
•	Şırnak’ın	 Beytüşşebap	 ilçesinde	 askeri	 birliğe	 uzun	

namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 1’i yüzbaşı, 3 
asker şehit oldu. 

•	Suriye	 ordusu,	 tanklarla	 girdiği	 Lazkiye’ye	 denizden	
de saldırdı. Kıyıdaki iki savaş gemisinden açılan ateş 
sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca 
Suriyelinin de yaralandığı bildirildi.

 
15 Ağustos 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	 Suriye	 ordusunun	

Hama’dan çekilmesine rağmen kıyı şehirlerindeki 
operasyonlarına devam etmesi üzerine Şam yönetimine 
sert tepki gösterdi. 

•	Türkiye	 İstatistik	Kurumunun	açıkladığı	 verilere	 göre,	
Nisan-Mayıs-	Haziran	döneminde	işsizlik	oranı,	geçen	
yılın aynı dönemine göre 1,6 puan düşüşle yüzde 9,4 
olarak gerçekleşti.

16 Ağustos 2011
•	Türkiye	sosyalist	hareketinin	öncülerinden	Mihri	Belli,	

İstanbul’da hayatını kaybetti. 
•	Uluslararası	 kredi	 derecelendirme	 kuruluşu	 Fitch,	

ABD’nin kredi notunu AAA olarak teyit etti, not 
görünümünü ise durağan olarak açıkladı. 

•	Suriye’nin	 Humus	 şehrinde	 teravih	 namazı	 sonrası	
gösteri düzenleyen protestoculara güvenlik güçlerinin 
ateş açması sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği 
bildirildi.

17 Ağustos 2011
•	Hakkâri-Çukurca	 karayolunda,	 askeri	 konvoyun	
geçişi	sırasında,	PKK	terör	örgütü	mensuplarınca	yola	
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döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 7 
askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı bildirildi. 

•	Diyarbakır	2’inci	Hava	Kuvvet	Komutanlığı	8’inci	Ana	
Jet	 Üssü’nden	 F-16	 savaş	 uçakları	 havalandı.	 Kandil	
Dağı	ve	çevresindeki	PKK’nın	üst	düzey	yöneticilerinin	
bulunduğu 4 ayrı kamp vuruldu.

•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	Çukurca’daki	saldırıyla	
ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
“Hiç kimse Türk devletini silahla ve şiddetle hizaya 
getiremez” diyen Gül, “Terörle mücadelede gece gündüz 
bayram olmaz.” dedi. Başbakan Erdoğan, ‘’8 askerimiz 
sahur	 vakti	 şehit	 edilmiştir.	 Ramazanla	 ilgili	 sabrımız	
bitmiştir. Bundan sonrası konuşulmaz, uygulanır’’ 
ifadesini kullandı.

•	 İsrail	 Başbakan	 Yardımcısı	 Moşe	 Yaalon,	 Türkiye’den	
özür dilenmesinin ulusal onurlarına aykırı olduğunu 
söyledi.

•	Başbakan	 Erdoğan,	 İstanbul’da	 düzenlenen	 İslam	
İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısında Somali 
sorununa kayıtsız kalınmaması çağrısında bulundu.

•	 İstanbul	13.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	tarafından,	“İnternet	
Andıcı” iddianamesinin kabulü ile hakkında yakalama 
kararı	 çıkarılan	 Koramiral	 Mehmet	 Otuzbiroğlu,	
Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ve Albay Hulusi Gülbahar 
Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine teslim olmalarının 
ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Ağustos 2011
•	Türk	 savaş	 uçakları	 ikinci	 kez	 Kuzey	 Irak’taki	 PKK	

kamplarına yönelik harekat başlattı. Genelkurmay 
Başkanlığı harekat kapsamında havadan 28, topçu 
atışıyla da 96 hedefin vurulduğunu açıkladı.

•	Siirt’in	 Eruh	 İlçesi’nde	 PKK’lı	 teröristlerin	 Bilgi	
Jandarma	 Karakolu’na	 roketatar	 ve	 uzun	 namlulu	
silahlarla düzenlediği saldırıda biri astsubay 2 asker 
şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

•	Milli	 Güvenlik	 Kurulu	 toplantısında	 asker	 ve	 sivil	
üyeler, protokol sırasına göre ve karışık olarak oturdu. 
Böylece daha önce kullanılan ve iki grubun masanın 
ayrı taraflarında bulunduğu oturma düzeni daha 
eşitlikçi hale geldi.

•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Ramazan	Bayramı’nın	
ilk günü Somali’yi ziyaret etti. 

•	Suriye	 Devlet	 Başkanı	 Beşşar	 Esad’ın	 BM	 Genel	
Sekreteri Ban Ki-moon’a muhaliflere karşı yürütülen 
operasyonların durdurulduğunu açıklamasının 
ardından, ABD Başkanı Barack Obama yaptığı yazılı 
açıklamada, Esad’ın kendi halkına karşı düzenlediği 
sürekli saldırılar nedeniyle istifa etmesi çağrısında 
bulundu.

19 Ağustos 2011
•	Başbakan	Yardımcısı	 Beşir	Atalay,	 terörle	mücadelede	

tüm kurumların, önceden olmadığı kadar koordine 

içinde çalıştığını ifade ederken, çözüm konusunda 
hukuk dışı bir şeyin olmayacağını belirtti. 

20 Ağustos 2011
•	Somali’de	 yaşanan	 insanlık	 dramına	 dikkat	 çekmek	
istediklerini	 belirten	 Başbakan	 Erdoğan,	 BM	 Genel	
Kurulu’ndaki konuşmasının tamamını bu konunun 
oluşturacağını söyledi.

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Güney	 Afrika’da	
düzenlediği basın toplantısında, Suriye lideri Esad’la 
yaptığı görüşmenin ardından ilk günlerde gelen olumlu 
gelişmelerin yerini daha fazla operasyona ve daha fazla 
sivil ölümüne bıraktığını belirterek, “Suriye yönetiminin 
eylemleri umut verici ve olumlu bir yönde değil” dedi. 

•	Balyoz	 soruşturması	 kapsamında	 İstanbul’da	 ifadeleri	
alınan Tuğamiral Şafak Yürekli ve Osman Kayalar ile üç 
deniz kurmay albay tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

•	ABD	 Dışişleri	 Bakanlığı	 tarafından	 hazırlanan	 2010	
Terör	 Raporu	 açıklandı.	 Raporda,	 2009	 yılında	
faaliyetleri	azalan	terör	örgütü	PKK’nın,	2010’da	terörist	
faaliyetlerini arttırdığı belirtildi.

21 Ağustos 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Davutoğlu’nun	 Güney	 Afrika’ya	

gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki işbirliği ele 
alındı.

•	Libya	 lideri	 Muammer	 Kaddafi’ye	 karşı	 6	 aydır	
mücadele eden muhalifler, başkent Trablus’u ele geçirdi.

•	Hindistan’ın	 doğusundaki	Batı	 Bengal	 eyaletinde	 aşırı	
yağışların yol açtığı sellerde 47 kişi hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Davutoğlu	 Etiyopya	 ziyaretinde	
Başbakan	Meles	Zenavi	ile	bir	araya	geldi.	

•	Koramiral	 Deniz	 Cora,	 İstanbul	 12.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesince,	 amirallere	 suikast	 girişimi	 davası	
kapsamında tutuklandı. Öte yandan Balyoz 
soruşturması kapsamında, Beşiktaş Adliyesine getirilen 
albaylardan	 Levent	 Kerim	 Uça	 ve	 Murat	 Özenalp	
tutuklandı. 

•	 İsrail’in	 9	 Türk	 vatandaşını	 katlettiği	 Mavi	 Marmara	
saldırısını	soruşturan	BM	raporu	üçüncü	kez	ertelendi.	
Türk tarafı İsrail’den gelen talep üzerine raporun 
ertelendiğini bildirdi. 

•	Libya	 Temas	 Grubu	 Dönem	 Başkanı	 olan	 Dışişleri	
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Etiyopya’nın başkenti Addis 
Abada’da,	Afrika	Birliği	Komisyonu	Başkanı	Jean	Ping	
ile	Libya’daki	gelişmeleri	değerlendirdi.	

•	Libya’da	 Muammer	 Kaddafi’nin	 42	 yıllık	 idaresi	 fiili	
olarak	 sona	 erdi.	 Muhaliflerin	 başkent	 Trablus’a	
girmesiyle Kaddafi’ye ait güçlerin önemli bir kısmı 
teslim oldu. 

kronoloji
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23 Ağustos 2011
•	Genelkurmay	 Başkanlığı’ndan	 yurtiçinde	 ve	 sınır	

ötesinde yapılan harekâtlarla ilgili yapılan açıklamada, 
Kuzey	 Irak’a	 düzenlenen	 sınır	 ötesi	 harekâtta	 100	
teröristin etkisiz hale getirildiği, 80’den fazla teröristin 
de yaralı olarak hastanelere ve köylere taşındığı 
belirtilerek, hava ve kara operasyonlarının süreceği 
vurgulandı. 

•	New	York’ta	tecavüz	iddiasıyla	ev	hapsinde	tutulan	eski	
IMF	 Başkanı	 Dominique	 Strauss-Kahn	 hakkındaki	
cinsel saldırı suçlamaları mahkeme hâkimi tarafından 
düşürüldü. 

•	Libya’da	aylardır	 süren	 iç	 savaşın	ardından	muhalifler,	
Libya	 Lideri	 Muammer	 Kaddafi’nin	 kalesi	 olarak	
bilinen Bab-ül Aziziye karargâhını ele geçirdi.

24 Ağustos 2011
•	Türkiye	Futbol	Federasyonu	(TFF),	Fenerbahçe	Futbol	

Takımının 2011-2012 sezonunda Avrupa Şampiyonlar 
Ligi’ne	katılamayacağını	açıkladı.	

•	Uluslararası	 kredi	 derecelendirme	 kuruluşu	 Moody’s,	
Japonya’nın	 “Aa2”	 olan	 uzun	 vadeli	 kredi	 notunu	 bir	
basamak düşürerek “Aa3”e çekti, not görünümünü ise 
durağan olarak belirledi.

25 Ağustos 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 eski	 Lübnan	

başbakanlarından Fuad Sinyora’yı kabul etti.

26 Ağustos 2011
•	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nın	 kararıyla	 Deniz	
Feneri	 e.V.	 Derneği’nin	 soruşturmasını	 yürüten	 Nadi	
Türkaslan,	 Mehmet	 Tamöz	 ve	 Abdulvahap	 Yaren	
görevden alındı.

•	Sözleşmeli	 öğretmenlerden	 boşalan	 kadrolara	 11.544	
kadrolu öğretmen atandı.

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu	 Kosova,	 Bosna-
Hersek	ve	Romanya’yı	ziyaret	etti.

•	Kamuoyunda	 “Tam	 Gün	 Yasası”	 olarak	 bilinen	 yeni	
düzenlemeyle devlet hastanelerinde çalışan hekimlere 
muayenehane açma, herhangi bir iş yeri veya vakıf 
üniversitelerinde çalışma yasağı getirildi. 

•	Nijerya’nın	 başkenti	 Abuja’daki	 BM	 binasına	 yapılan	
bombalı saldırıda, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği 
bildirildi. 

•	Meksika’nın	kuzeyindeki	bir	kumarhanenin,	maskeli	ve	
silahlı kişilerce kundaklanması sonucu 53 kişi hayatını 
kaybetti.

28 Ağustos 2011
•	20.	 Genelkurmay	 başkanı	 olan	 85	 yaşındaki	 Eski	
Genelkurmay	 Başkanı	 Necip	 Torumtay	 hayatını	
kaybetti.

•	Başbakan	 Yardımcısı	 Beşir	 Atalay,	 Türk	 Silahlı	
Kuvvetlerinin son operasyonlarının çok etkili ve 

çok sonuç alıcı olduğunu belirterek, “Sınır ötesi 
operasyonlar etkili, karşılığını buldu. Devam ediyor. Bu, 
bir yeni entegre stratejidir” dedi.

•	Hakkâri’nin	 Şemdinli	 ilçesinde	 yola	 döşenen	mayının	
patlaması sonucu, 3 asker şehit oldu. 

•	Hakkâri’nin	 Çukurca	 ilçesinde	 güvenlik	 güçlerinin	
terör	 örgütü	 PKK’ya	 karşı	 yürüttüğü	 operasyonları	
durdurması için, kendilerini “canlı kalkan” olarak 
adlandıran ve geçiş yasağı bulunan sınır hattına doğru 
yürüyüşe geçen gruba güvenlik güçlerinin müdahalesi 
sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

29 Ağustos 2011
•	Genelkurmay	 Başkanlığının	 İnternet	 sitesinde	

yapılan açıklamada, Başkanlığın “www.tsk.tr” adresli 
İnternet sitesinin güncellendiği bildirildi. Öte yandan 
Genelkurmay	 Başkanlığı,	 son	 verilere	 göre,	 Irak’ın	
kuzeyi ve Kandil dağı bölgesine icra edilen hava 
harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 145-
160, yaralı terörist sayısının ise 100’den fazla olduğunun 
öğrenildiğini bildirdi.

•	Türkiye’nin	 Paris	 Büyükelçiliği,	 bölücü	 terör	 örgütü	
PKK’nın	 geçen	 hafta	 Paris’te	 düzenlediği	 gösterilerle	
ilgili olarak Fransa İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına 
nota gönderdi. 

30 Ağustos 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 30	 Ağustos	 Zafer	

Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle 
Genelkurmay Karargâhında düzenlenen törende 
tebrikleri kabul ederek “Başkomutan” sıfatıyla 
kutlamaları	kabul	eden	ilk	Cumhurbaşkanı	oldu.	

•	 IMF,	 bu	 yıl	 için	 küresel	 ekonomik	büyüme	 tahminini	
yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye, gelecek yıl içinse yüzde 
4,5’ten yüzde 4,3’e indirdi. 

•	Nijerya’nın	 Jos	 şehrinde	 Müslümanlarla	 Hıristiyanlar	
arasında patlak veren çatışmalarda 20 kişinin öldüğü, 
50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

•	Amerika’nın	 doğu	 kıyılarını	 vuran	 Irene	 Kasırgası,	
sebebiyle	 ABD’de	 38,	 Dominik	 Cumhuriyeti’nde	 3,	
Haiti’de 2, Kanada’da 1 kişi hayatını kaybetti. 

•	Suriye’nin	 çeşitli	 kentlerinde	 bayram	 namazının	
ardından düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, 
aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 
kişinin öldüğü bildirildi.

31 Ağustos 2011
•	Ramazan	 Bayramı	 tatilinin	 ilk	 beş	 gününde	 yurt	

genelinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 88 
kişi öldü, 394 kişi de yaralandı. 

•	Libya’daki	çatışmalarda	yaralanan	45	kişi	tedavi	edilmek	
üzere Genelkurmay Başkanlığına ait kargo uçağıyla 
İstanbul’a getirildi.
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Siyasi liderlik, bugünü olduğu kadar geleceği de 
doğru ve isabetli okumayı, çıkması muhtemel 
krizleri önceden görmeyi, bunların çözümü 
için öneri ve teklifler sunmayı gerektirir. Türk 
dış politikası uzun yıllar gündem yaratma ye-
rine, başka aktörlerin oluşturduğu gündemleri 
takip etme, bağımsız bir duruş sergileme yerine 
müttefiklik adı altında ülke çıkarları ile örtüş-
meyen, hatta zaman zaman çelişen seçenekle-
rin peşine takılma talihsizliği yaşadı. Özellikle 
son on yılda Türk dış politikasındaki öncelik-
lerin değiştiğine, Türkiye’nin, onu aynı kaderi 
paylaştığı ülkelerden soyutlayan, en uzun sınır 
komşusu ile çatışma noktasına getiren pasif dış 
politika gömleğini üzerinden çıkardığına ve 
mahkum edilmeye çalışıldığı fasit daireden çık-
tığına tanıklık ediyoruz.
AK	Parti	dönemi,	Türk	dış	politikasına	yeni	bir	
ruhun üflendiği, Türkiye’nin bölgesel ve küresel 
bir güç olarak temayüz ettiği, istikrar, barış ve iş 
birliği arayışlarında önemli bir merkeze dönüş-
tüğü bir dönem olarak tarihe geçebilir. İç ve dış 
siyasetin iç içe geçtiği günümüzde, iç politikada 
istikrar sağlanmadan vizyoner bir dış politika-

nın oluşturulması ve sürdürülmesi mümkün 
değildir.
İşte Türkiye 2002 yılından itibaren onu uluslar 
arası sistemde düzen kurucu merkez bir ülke 
konumuna taşıyacak alt yapının inşa edildiği 
istikrarı yakaladı ve günümüze kadar da sür-
dürme başarısı gösterdi.
Siyasi istikrar yanında kaydedilen ekono-
mik büyüme ve kalkınma Türkiye’nin kendi-
ne	 güvenini	 artırdı.	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	
Erdoğan’ın sık sık altını çizdiği “kendine güven” 
vurgusu dış politika kararlarının alınmasında 
önemli bir dayanak oldu. Daha yakın dönem-
lere kadar hiçbir konuda belirgin ve görünür 
pozisyonlar almayan, uluslar arası kuruluşlarda 
etkili ses çıkaramayan Türkiye bugün pek çok 
ülkede ve uluslar arası kurumda sözüne itimat 
edilen, elini taşın altına sokması beklenen bir 
ülke konumuna geldi. Avrupa Birliği, ortak bir 
dış politika inşasında üyeleri arasındaki belir-
sizliklerle mücadele ederken, ABD başlattığı ve 
sürdürdüğü savaşların aşındırdığı imajını tamir 
etme çabası sürdürürken, Türkiye kaybettiği 
yılları	telafi	etmeyi	başardı.	Üstelik,çoğumuzun	

SETA		YORUM

Yeni Türkiye’nin Dış Politika 
Dinamizmi
Bugün uluslararası sistem yeniden kuruluyor ve Türkiye yakın coğrafyasındaki ül-
keler için birinci ilham kaynağı konumunda.

TALIP KÜÇÜKCAN

esad’ı ikna çabaları ve libya’daki gelişmeler
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esad’ı ikna çabaları ve libya’daki gelişmeler

AĞUSTOS 2011 - 31 Temmuz’da, Ramazan ayının hemen öncesinde Suriye ordusunun muhalif-
lere karşı Hama’da başlattığı operasyonlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan’ın 
talebi doğrultusunda 9 Ağustos’ta Şam’a giden Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Esad’la şiddetin son-
landırılmasına yönelik altı saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Sivillere yönelik şiddetin devam 
etmesi üzerine Davutoğlu’nun 15 Ağustos’ta Esad’ı bir kez daha uyarması ve sonuç alamaması 
sonrasında ise Türkiye’nin Esad rejimini ikna çabaları son buldu ve iki ülke arasındaki ilişkiler kop-
ma noktasına geldi. Libya’da ise Ağustos ayı boyunca Kaddafi güçlerine karşı ilerleme kaydeden 
isyancılar, başkent Trablus’un önemli bir bölümünü ele geçirdi. 23 Ağustos’ta Bingazi’ye giden 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, UGK lideri Abdülcelil ile görüştü.

A
A



390

a ğ u s t o s  1 1

sadece hayalini süsleyen Afrika, Balkanlar ve 
Güney Amerika açılımlarını başlattı. 

Türkiye, realizmin tutsağı olmadı 
Soğuk Savaş sonrası kurulmaya çalışılan dünya 
düzeninin hala Batı ittifakının planladığı bi-
çimde	kurulamadığı,	Türkiye,	Brezilya,	Rusya,	
Hindistan, Çin ve İran gibi önemli aktörlerin 
ABD etkisindeki yeni hegemonik dayatmalara 
direndiğine tanıklık ediyoruz. Bu direnç, Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu’daki kurulu düzenin sarsıl-
masını tetikleyen unsurlardan biri oldu. Bugün 
uluslar arası sistem yeniden kuruluyor ve Tür-
kiye yakın coğrafyasındaki ülkeler için birinci 
ilham kaynağı konumunda.

Yeni Türk dış politikasını farklı kılan, realist 
kaygılara esir olmamasıdır.
Türkiye’yi ilham kaynağı yapan Başbakan 
Erdoğan’ın sessizlerin sesi, ezilen ve kendi top-
raklarında yurtsuz bırakılanların hamisi, rejim-
leri ve siyasi liderleri tarafından bastırılanların 
samimi bir sözcüsü olmasıdır. Eğer Türkiye 
bundan on, on-beş yıl önce olduğu gibi yanı 
başında olup bitenlere kulağını tıkamış olsaydı, 
zulüm ve haksızlıkları görmezden gelseydi ne 
bölge ülkelerine ne de dünyaya söyleyecek bir 
sözü	olmayacaktı.	Türkiye’nin	AK	Parti	döne-

minde inşa ettiği iç ve dış politika performansı 
dolayısıyla,	Suriye	muhalefeti	ve	Lübnan	Temas	
Grubu çatışmaların çözümünü Türkiye’de arı-
yor,	 Tunus	 ve	Mısır’dan	 siyasi	 partiler	 sık	 sık	
Türkiye’yi ziyaret edip ülkemizin yakaladığı 
siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmanın sırrını 
öğrenmeye çalışıyor. 

Gündemi belirleyen liderlik 
Yeni Türkiye’nin mimarı olarak Başbakan 
Erdoğan’ın bakanlarına geniş bir siyasi insiyatif 
kullanma alanı tanıması ve onları cesaretlen-
dirmesi de altı çizilmesi gereken hususlardan-
dır. Zira yeni Türk dış politikasının tasarım-
cısı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
başarısının arkasında yatan en önemli unsur 
da Başbakan’dan aldığı bu destek olsa gerek. 
Stratejik derinlik, merkez ve düzen kurucu 
ülke olmak, komşularla sıfır sorun, proaktif dış 
politika gibi kavramları siyasete dönüştüren 
ve uyguamaya koyan Davutoğlu, Başbakanın 
da arkasında durduğu Kıbrıs çıkışı ile 2012’de 
çıkacak krizi şimdiden öngörmüş ve AB üye-
lerini çözüm aramaları konusunda uyarmıştır. 
Başbakan	 Erdoğan	 KKTC	 ziyaretinde	 AB’nin	
dikkatlerini şimdiden çözüm arayışlarına çe-
kerek gündemi takip eden değil önceden belir-
leyen bir liderlik sergilemiştir. Yeni Türkiye’ye 
yakışan ve milletimizin özlediği ve beklediği de 
budur.
Sabah, 06 .08.2011

“ Türkiye’yi ilham kaynağı yapan 
Başbakan Erdoğan’ın sessizlerin sesi, 
ezilen ve kendi topraklarında yurtsuz 
bırakılanların hamisi, rejimleri ve si-
yasi liderleri tarafından bastırılanların 
samimi bir sözcüsü olmasıdır.
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Ortadoğu	 Baharı’nın	 kilit	 ülkesi	 Mısır,	 hafta	
içinde ülkeyi 30 yıl boyunca demir yumrukla 
yöneten	 Mübarek’in	 mahkemesi	 ile	 gündeme	
geldi.
Mahkûm	kıyafetleri	içindeki	Mübarek,	hastalı-
ğı sebebiyle sedye ile mahkeme salonuna geti-
rildi	 ve	Mısır	mahkemelerinde	 yaygın	 bir	 uy-
gulama gereği demir kafeste mahkemenin ilk 
gününü geçirdi. Dünya kamuoyu bu görüntüler 
karşısında çelişkili duygular yaşadı. Bir yandan 
“otoriter” bir liderin adalet karşısına çıkarılma-
sı suretiyle Ortadoğu tarihindeki sapmadan haz 
duyuldu.	Diğer	yandan	ise	biri	Mısır’ı	diğeri	ise	
bölgenin değişim sancısı yaşayan başkentlerini 
etkileyecek	iki	nokta	endişe	kaynağı	oldu.	Me-
selenin	 Mısır’a	 bakan	 yüzünde	 askeri	 vesayet	
rejiminin	 Mübarek	 davası	 ile	 dikkat	 dağıtma	
çabası yer almakta. Birkaç gün önceye kadar 
Tahrir meydanında tamamlanamayan devrim 
süreci kavgası yaşanmakta ve ordu Tahrirlile-
re cebir ile karşılık vermekteydi. Bu yönüyle 
bakıldığında	 Mübarek	 davasının	 bir	 “sirke”	
dönüştürülmesinin	 Mısır’ın	 cari	 demokrasi	
mücadelesi açısından zararları gözden kaçırıl-

mamalıdır. Davanın bölgeyi ilgilendiren yönü 
ise	Mübarek’in	başına	gelenlerin	bölgenin	oto-
riter idarecileri üzerindeki muhtemel tesiridir. 
Mübarek’in	 aciz	 görüntüleri	 maalesef	 sadece	
Ezop’un fabllarında müspet ders çıkarıcı te-
sire sahip olacaktır. Bu görüntülerin örneğin 
Şam’daki tercümesi “900 vatandaşı öldüren yar-
gılanır, 90000’i öldüren yargılanmaz” olacaktır. 
Bu doğrultuda varoluşsal mücadele veren Esad 
rejimi,	Mübarek’in	durumuna	düşmemek	 için	
son kurşun ve son Şebbiha’ya (rejimin parami-
liter	 çeteleri)	 kadar	 savaşacaktır.	Mübarek	da-
vası	dışında	Mısır’ın	Suriye	üzerindeki	tesiri	de	
dikkate	değerdir.	Esad	rejimi	Mübarek’in	geçti-
ği	yollardan	geçmekte	ve	ilginçtir	ki	Mübarek’in	
doğrularını değil yanlışlarını kendine şiar 
edinmekte.	 Mısır	 gibi	 Suriye’de	 de	 olağanüs-
tü hal kaldırılmış, fakat bu “reform”un halka 
yansıması devam eden güvenlik güçleri şiddeti, 
Muhaberat	 baskısı	 ve	Mübarek’in	 develi	 çete-
lerini andıran Şebbiha saldırıları oldu. Kalkan 
olağanüstü hâle ve hatta yeni çıkarılan gösteri 
yasasına rağmen Suriye halkının barışçıl gös-
terilerine izin verilmemekte, sert müdahaleler 

SETA	YORUM

Kahire-Şam Hattındaki Ters 
Etkileşim
Mübarek davasının bir “sirke” dönüştürülmesinin Mısır’ın cari demokrasi mücade-
lesi açısından zararları gözden kaçırılmamalıdır.

UFUK ULUTAŞ
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sürmekte ve buna bağlı olarak ölü sayısı her 
gün	artmakta.	Yine	Mübarek’in	ilgiyle	beklenen	
fakat bittiğinde hayal kırıklığı ve öfkeye sebep 
olan televizyon hitapları gibi Esad da halka üç 
defa	seslendi.	Mübarek’ten	çıkarılması	gereken	
ders “eğer ilan edecek anlamlı ve radikal bir 
reform yoksa susmak daha evladır” olması ge-
rekirken, Esad her defasında “gülerek” yabancı 
komplodan bahsetti ve meydan okuyan tavrıyla 
“reformları siz istediniz diye değil biz gerekli 
gördük diye yapıyoruz” minvalinde konuştu. 
Yangına su dökmek amacıyla yapılan bu hitap-
lar	Mübarek’inkiler	gibi	nihayetinde	benzin	et-
kisi yaptı ve rejime karşı nefreti artırdı. Esad re-
jiminin	diğer	bir	yanlışı	ise	Mübarek	Mısır’ının	
çok partili hayatı ile Suriye arasında kurmaya 
çalıştığı paralellik. Şöyle ki Esad rejimi yakın 
zamanda çıkardığı 100 nolu partiler kanunuy-
la çok partili hayata geçişte bir adım attı. Fakat 
Mısır’ın	 Ulusal	 Demokrasi	 Partisi’nin	 ülkede-
ki tartışılmaz liderliğine benzer şekilde Suriye 
Baas	Partisi’nin	devletteki	ve	toplumdaki	öncü	
rolünü belirleyen anayasa maddesine dokun-
madı.	 Kararnamede	Mübarek	Mısırı’ndakinin	
aksine gizli oy-açık sayım tarzı “ilerici” mad-
deler bulunsa da galibi anayasa maddesiyle 
belli olan seçimlerin salahiyeti tartışılacaktır. 

Bütün bu benzerlikler aslında Esad’ın iki ülke 
arasındaki farka inanmasından kaynaklanmak-
tadır.	Diğer	bir	deyişle	Esad’a	göre	Mübarek’in	
baskı	 taktiği	Mısır’da	başarısızlıkla	 sonuçlansa	
da bu taktik iki ülke arasındaki farklardan do-
layı Suriye’de başarıya ulaşabilir. Bu farkların 
başında	 Suriye	 muhalefetinin	 Mısır’dakinden	
dağınık olması ve rejim karşıtlığı çatısı altında 
birleşememesi	gelmektedir.	Mübarek	devrilene	
kadar İhvan’dan liberallere, selefilerden gençlik 
hareketlerine kadar çoğu muhalifler birlikte 
Tahrir’i doldururken, Suriye muhalefetindeki 
bölünmüşlük sürmektedir. Diğer bir fark ise 
Mısır’dakinin	 aksine	 Suriye’nin	 etnik,	 dini	 ve	
mezhepsel çeşitliliğe sahip olması ve Suriye 
rejiminin bu çeşitliliği lehine bir manivela gibi 
kullanmasıdır. 

Mezhepsel	azınlığın	iktidarını	temsil	eden	Su-
riye rejimi, bir yandan bu mezhebi kendi sosyal 
tabanı olarak görmekte diğer yandan da “cadı 
avı başlar” iddialarıyla Hıristiyanlar ve diğer 
azınlıklara post-Esad dönemine ilişkin kor-
ku	 salmaktadır.	 Bu	 durum	 yine	Mısır’dakinin	
aksine Esad’a azımsanmayacak sosyal destek 
sağlamaktadır. Kahire ile Şam arasında ters bir 
etkileşim	 var.	 Esad	 Mübarek	 ile	 benzer	 yan-
lışları	 yapmakta	 fakat	 Mübarek’ten	 farklı	 bir	
akıbet	 beklemekte,	Mübarek’in	 deneyiminden	
demokrasi adına değil, otokrasi ve mezhepsel 
idarenin devamı adına dersler çıkarmaktadır. 
Sabah, 13.08.2011

“ Esad, Mübarek’in deneyimin-
den demokrasi adına değil, otokrasi 
ve mezhepsel idarenin devamı adına 
dersler çıkarıyor.
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Türk dış politikası Arap Baharı öncesinde ulus-
lararası basında “eksen değiştirme”, “Batı’dan 
uzaklaşma”, “Otoriterleşme” gibi ideolojik te-
malar eşliğinde tartılır olmuştu. Arap Baharı 
sonrası da şaşırtıcı şekilde benzer temalar etra-
fında benzer söylem oluşturuluyor. Türkiye’nin 
Suriye politikası üzerinden geliştirilen bu söy-
lem iki temel iddiaya dayanıyor: 1. Arap Baha-
rından sonra Türk dış politikası çöktü, 2. Arap 
Baharı sonrası Türk dış politikası askeri güç 
kullanmazsa	çökecek.	Peki	bu	söylem	ne	kadar	
sağlıklı.
Türkiye’nin Suriye politikasını belirleyen stra-
tejik hedef, bu ülkenin dağılmadan, parça-
lanmadan, en barışçıl şekilde kademeli olarak 
demokratikleştirilmesidir. Bu dönüşümün ger-
çekleşmesi içinse Türkiye, bu ülkeyi parçalama 
ya da savaşı kışkırtma potansiyeline sahip tüm 
aktörlerle ilişkisini sürdürmelidir. Tam da bu 
nedenle farklı güç odakları ile yani bir yandan 
muhalefetle, bir yandan da iktidarla yakın ilişki 
içinde olmak zorundadır. Türkiye’nin bir ülke 
ya da bir kesime taraf olması ülkenin parçalan-
ması,	Irak	benzeri	bir	iç	savaşa	sürecine	gitme-
sini	engelleyemeyecektir.	Maalesef	yavaş	yavaş	
görünür olmaya başlayan iç savaş ise, bölgede 

yaratacağı olumsuz etki bir yana, Suriye’nin 
tüm askeri, ekonomik, siyasi altyapısını, insan 
kaynaklarını çökertecek, Suriye ve Suriyelilerin 
tarih sahnesine dönmesi nesiller alacaktır. Bu 
nedenle Suriye’de iktidarın ve muhalefetin uz-
laşacağı bir yol bulmaya çalışmak Türkiye’nin 
en önemli arayışıdır.
Suriye’ye ilişkin ikinci en önemli risk ise mez-
hep çatışması potansiyelidir. S.Arabistan ve 
İran’ın	 doğrudan,	 İsrail	 ve	 Irak	 gibi	 birçok	
ülkenin dolaylı kışkırtmaya çalıştığı Şii-Sün-
ni ekseni etrafındaki çatışma Türkiye için en 
istenmeyen durumdur. S.Arabistan Sünnileri 
selefileştirip, silahlandırarak sahaya sürme ha-
zırlığı yaparken, İran ise Alevileri Şiileştirip, 
eğiterek	 karşı	 hamle	 yapmaktadır.	 Irak’ta	 ya-
kından hatırladığımız bu vekalet savaşları, böl-
gede varlığını çatışmaya borçlu ülkelerin çıkarı-
na olurken, Türkiye’nin aleyhine gelişmektedir. 
Türkiye,	 Irak’ta,	 Bahreyn’de,	 Lübnan’da,	 Afga-
nistan’daki gibi, Suriye’de de mezhep savaşları 
oyununa gelmemeye çalışmaktadır. Sorunun 
mezhebi değil siyasi olduğunu vaz etmekte ve 
mezheplerarası çatışmanın devamını bölge için 
stratejik tehdit görerek bu iki pozisyondan da 
mesafesini korumaya çalışmaktadır. Aksi halde 

SETA	YORUM

Türk Dış Politikası Suriye’de 
Iflas mı Etti?
Arap Baharı’nın ardından Türk dış politikasının performansı gerek taktik gerekse 
stratejik düzeyde yakından takip edilir hale geldi. 

NUH YILMAZ
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bölgede yüzyıllar sürebilecek düşmanlıklara yol 
açılabilecektir. 
“İç savaş ve mezhep çatışmasına karşı kade-
meli demokratikleşme” diye tanımlanabilecek 
Türkiye’nin tavrı neden bazı çevrelerce “iflas” 
söylemi gibi sunuluyor? Arap Baharından son-
ra Türk dış politikasının çöktüğünü savunanlar, 
‘eksen kayması’ söyleminde olduğu gibi bir de-
lil göstermiyor. İddia sahipleri, iflas olduğunu 
iddia ettikleri bu durumun nedenini açıklaya-
mıyor. Türk dış politikasının ilkelerini, yapıp 
ettiklerini masaya yatırıp, sonra da, bu politi-
kaların nerede çöktüğünü ya da iflas ettiğini 
göstermiyorlar.
Aksine Türkiye’nin şu ya da bu tavrı (kendi 
istedikleri	 tavrı)	 almazsa	 çökeceğini,	 Batı’dan	
uzaklaşacağını savunarak: 1. Türk dış politika-
sının ilkelerini anlamadıklarını gösteriyorlar, 2. 
İlke düzeyinde tanımlanan yön tayin edici ön-
celiklerle, bu ilkelere dayanarak her durumda 
her daim yeniden üretilen somut çözüm öne-
rileri arasındaki düzey farkını göremiyorlar, 3. 
Tutarlılık gibi basit bir ilkeye dahi uymuyorlar.
Oysa kısaca Türkiye’nin dış politika başarısın-
dan bahsediliyorsa bunun önemli sebeplerin-
den biri, Türkiye’nin bölgede daha önceden 
yaptığı şu anda da yapmaya çalıştığı gibi, iç 
savaşlardan ve mezhep savaşlarından uzak dur-
ması, bu çatışmalarda taraf olmayıp, çatışmala-
rı engellemeye çalışması en önemli faktördür. 
Türkiye	 bu	 sayede	Lübnan’da	 hem	Sünnilerin,	
hem Şiilerin hem de Hıristiyanların güvendiği 
bir ülke haline gelmiştir. Zira gerçek iktidar ça-
tışan, taraflardan birini tercih eden değil, çatı-
şan tarafların üzerinde, iki tarafın da güvenini 
kazanabilen üçüncü güçtür. Türkiye başarısını 
taraf tutarak, başkalarının jandarmalığını yapa-
rak değil, çatışan tarafların Türkiye’yi “el-emin” 
diye nitelemesiyle kazanmıştır.
Bu nedenle Türkiye’nin Suriye’de iç savaş ve 
mezhep çatışmasına karşı çıkması Türk dış po-

litikasının çökmesi ya da başarısız olması değil, 
tersine defalarca başarılı olan bu çatışma üstü 
siyasetin, her şeye rağmen ayakta tutulmaya ça-
lışılmasıdır. Tam da bu nedenle, ‘Türk dış poli-
tikası çöktü’ diyenler Türkiye’nin Suriye’de taraf 
olarak iç savaşı kışkırtmasını ya da Türkiye’nin 
Suriye’ye askeri müdahalede bulunarak jandar-
malık yapmasını istiyorlar. Bu iddia sahipleri ya 
Türk dış politikası ve Suriye konusunda tam bir 
bilgisizlik içinde yahut da Türkiye’nin ve bölge-
nin çıkarından başka bir çıkara inanıyorlar.

Peki	 durum	 buysa	 Türkiye’nin	 tavrı	 neden	
“iflas,” “çöküş,” “bitiş,” “Batı’dan uzaklaşma” 
gibi ifadeler eşliğinde medya kampanyasına 
dönüştürülmeye çalışılıyor? Bu kampanyaya 
dahil farklı tarafların farklı çıkarları olduğuna 
şüphe yok. Özetlemek gerekirse: 1. Delilsiz if-
las söylemi yaygınlaştırılırsa, hükümet içi fikir 
ayrılıklarının artacağını, ihtilafların da zorla 
değiştiremedikleri Türkiye’nin dış politika-
sını içeriden değiştireceğini hesaplıyorlar. 2. 
Türkiye’nin Suriye ile giderek daha fazla geril-
mesinin Türkiye’yi ABD ve İsrail’e yakınlaştıra-
cağını düşünüyorlar. 3. Suriye üzerinden gerile-
cek	Türkiye-İran	ilişkilerinin,	Mısır’ı	kaybedip	
zayıflayan Suudi-İsrail hattını rahatlatacağını 
umuyorlar. 4. İran’la gerilecek Türkiye’nin Kürt 
meselesi başta olmak üzere başka sorunlarla 
karşılaşacağını, böylece büyümesinin duracağı-
nı hesaplıyorlar. 5. Suriye konusu bölgesel sava-
şa	döndüğü	takdirde,	daha	önce	Mısır	ve	Irak’ın	
savaşlarla terbiye edildiği gibi hem İran, hem de 
Türkiye’nin savaşla terbiyesini istiyorlar.
Böylece her iki bölgesel güçten de bedelsiz kur-
tulma hesabı yapıyorlar.
Tüm bunların da ötesinde, Türkiye’yi istedikleri 
yöne çekmeye çalışanlar, Ortadoğu’da bölgenin 
dinamiklerinden kaynaklanan bir yeni bölgesel 
düzeni henüz oluşmadan imha ederek, bölge-
nin yine bölge dışı aktörlerce yönetilmesini is-
tiyorlar.
Sabah, 20.08. 2011

“ Türkiye’yi istedikleri yöne çek-
meye çalışanlar, Ortadoğu’da bölgenin 
dinamiklerinden kaynaklanan bir yeni 
bölgesel düzeni henüz oluşmadan imha 
ederek, bölgenin yine bölge dışı aktör-
lerce yönetilmesini istiyorlar.
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Kaddafi kaybetti. Her ne kadar bu satırlar ya-
zılırken Trablus’ta hala çatışmalar sürüyor olsa 
da, başkentin %80’i muhaliflerin kontrolüne 
geçmiş durumda. Ortak kanaat Kaddafi’nin 
yakalanmasının	 ve	 Libya’da	 çatışmaların	 tam	
anlamıyla sona ermesinin biraz zaman alacağı 
yönünde; ancak bu, savaşın sonucunu değiş-
tirmeyecektir.	 Rengarenk	 tshirtleri,	 kamuflaj	
pantolonları, altlarında makosen ayakkabıları, 
ellerinde Kalaşnikofları ile farklı kabilelerden 
gelen muhalif milisler şimdiden sokaklarda za-
ferlerini	 kutluyorlar.	 NATO	 zaferdeki	 payının	
farkında	olarak,	“Libya	tam	olarak	istikrara	ka-
vuşana kadar operasyonların devam edeceğini” 
açıklıyor. Büyük ölçüde Kaddafi döneminde 
bürokraside	yer	almış	isimlerden	oluşan	Ulusal	
Geçiş Konseyi ise hiç şüphesiz bu zaferin siyasi 
yüzünü	temsil	ediyor.	Kısacası	Libya’da	mağlup	
tek olmasına karşın, galibiyeti elde edenler çok 
parçalı bir yapı sergiliyor. 

Libya’yı ne bekliyor? 
Kazanan ittifakın parçalı yapısı ve tek bir ne-
dene	indirgenemeyecek	hedefi,	Libya’da	sadece	

halkın ve demokrasi talebinin mücadeleyi ka-
zandığını söylemeyi imkansızlaştırıyor. Bu ger-
çek,	Libya’yı	bundan	 sonraki	 süreçte	bekleyen	
zorlukların ilk habercisi. Bugüne kadar haklı 
olarak Kaddafi’nin gitmesini önceleyen bu itti-
fakın üyeleri, böyle bir ortak paydanın ortadan 
kalkması ile birlikte zaferden alacakları payın 
peşine düşeceklerdir. Siyasi, sosyal, ekonomik 
ve	fiziki	anlamda	yıkılmış	Libya’yı	ayağa	kaldır-
ma	süreci,	sadece	NATO	operasyonuna	ön	ayak	
olan Fransa, İngiltere, İtalya ve ABD için değil 
aynı zamanda ülkenin hakimi olmaya aday güç 
grupları için de pek çok rekabet alanı yaratıyor. 
Bombardıman altında tahrip olan boru hatları, 
rafineler, yollar, limanlar, şehirlerin alt yapı-
sı,	binalar	ve	 tesisler,	her	biri	Libya’da	ayrı	bir	
ihale ve çekişme konusu olacaktır. Bu mücade-
lenin	 içinde,	Libya’nın,	 isyanın	 çıkış	noktasını	
teşkil eden adil seçimleri yapması, demokrasi-
yi oturtması, ekonomiyi düzeltip, gelir dağılı-
mındaki eşitsizlikleri gidermesi ve bu arada bir 
arada kalmayı başarabilmesi gerekiyor. Ancak 
yeni	 Libya’nın	 tek	 sıkıntısı	 galibiyetin	 dış	 bir	
müdahale	ile	gelmesi	de	değil.	Libya’nın	aşması	
gereken kendi sorunları, geleceğe dair cevap-

SETA	YORUM

Libya Savaşı Kazandı Barışı 
Kazanabilecek mi?
Libya’nın umutla baktığı örneklerden biri kendi yerel demokrasi tecrübesini yaratan, 
dünya ile entegre olurken bağımsız kalmayı başaran Türkiye’dir.

SELIN M. BÖLME
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laması	 gereken	 kendi	 soruları	 var.	Ulusal	Ge-
çiş	 Konseyi’nin	 başındaki	Mustafa	 Abdülcelil,	
Kaddafi yakalandıktan ve rejim resmen çöktük-
ten 8 ay sonra iktidarı bırakmayı, bu süreç için-
de yeni bir anayasanın yazılmasını ve seçimle-
rin yapılmasını vaadediyor. Bu kısa süre içinde 
Libya	halkı	Abdülcelil’in	sağduyulu	konuşması-
nı dinleyip, Kaddafi döneminin getirdiği bütün 
intikam duygularını bir yana bıraksa bile mu-
halefet bir bütün olarak kalabilecek mi? Bu hala 
bir soru işareti. Çünkü Kaddafi’ye karşı omuz 
omuza mücadele edenler, farklı hatta rakip 
ideolojik temellerden geliyorlar. Kaddafi’nin 
devrilmesinin ardından, bu farklı grupların 
yeni	 Libya’ya	 ilişkin	 vizyonlarını,	 sadece	 parti	
programlarında, seçim meydanlarında halkın 
takdirine sunmakla yetineceklerini sanmak 
gerçekçi olabilir mi? İş o aşamaya gelmeden, 
daha anayasanın oluşması sürecinde çatlaklar 
zaten kendini gösterecektir ve o çatlaklardan 
faydalanmak isteyen Batılı ülkelerin rekabeti 
de işin içine girecektir. Bu güç mücadelesine, 
Libya’nın	kabile	sisteminin	getirdiği	geleneksel	
parçalı yapının kendi iç çekişmelerini de ek-
lemek	 gerekir.	 Ayrıca	 bugüne	 kadar	 Libya’nın	
zenginliklerini paylaşan Kaddafi ve çevresinin 
iktidardan uzaklaşması ile ortaya yeni sahiple-
rini bekleyen bir sermaye de çıkacaktır ki; bu 
paylaşım savaşı, kaçınılmaz olarak kendi zen-
ginlerini ve öfkeli fakirlerini yaratacaktır. Bu 
karmaşa	içinde	Libya’da	güvenliğin	nasıl	sağla-
nacağı sorusu ise, sıralanan muhtemel çatışma 
alanlarının en önemlisi olma özelliğini koruyor. 
Yeşeren umutların yeni bir iç savaşla solmaması 
için öncelikle çözümlenmesi gereken sorun da 
bu. Aksi takdirde, Kaddafi’yi devirmek için bü-
tün	kesimlerin	kontrolsüzce	silahland(	ırıl)dığı	
bir ortamda anlaşmazlıkların, çatışmalara dö-
nüşmesi	an	meselesidir.	Peki	ama	Libya	için	hiç	
mi	umut	yok?	Tam	tersine	Libya	halkı	belki	de	

son kırk iki yıldır hiç sahip olmadığı bir umutla 
yola	 çıkarak,	 bir	 diktatörden	 kurtuldu.	Müca-
delenin zaferle sonuçlanmasında dış müdahele-
nin yadsınamaz bir katkısı olduysa da, demok-
ratik bir ülkede yaşama umudunu yaratan ve bu 
hayali	gerçek	kılan	asıl	güç,	hiç	kuşkusuz,	Libya	
halkıdır.	Libya	halkını,	bundan	sonraki	süreçte	
bütün anlaşmazlıkların üstesinden gelme he-
definde birleştirecek şey ise, özgürlüklerini bir 
kez daha her hangi bir diktatöre, bir gruba veya 
bir dış güce kurban etmeme tutkusu olacaktır. 

Türkiye’nin Libya sınavı 
İşte	 Libya’nın	 bu	 noktada	 umutla	 baktığı	 ör-
neklerden biri kendi yerel demokrasi tecrübesi-
ni yaratan, dünya ile entegre olurken bağımsız 
kalmayı başaran Türkiye’dir. Türkiye başından 
beri	Libya	halkının	 reform	taleplerini	anlayan	
ülkelerden biri olmuştur. Kaddafi ile yürütü-
len görüşmeler bu sürecin kansız ve yumuşak 
bir geçişle gerçekleştirilmesi çabasında aran-
malıdır.	NATO	operasyonunda	takındığı	tavır,	
operasyonun sınırlarının belirlenmesi yönün-
deki	 ısrarı,	 Libya’daki	 isyanın	 karşısında	 ol-
masından değil, halkın kıyımını ve sonrasında 
doğabilecek bir sömürüyü engelleme çabasın-
dan kaynaklanmıştır. Her ne kadar bu tutum, 
muhaliflerle arasında kısa süreli bir ayrışmaya 
yol açmış olsa da, Türkiye sonunda derdinin 
ne olduğunu taraflara anlatabilmeyi başarmış-
tır. Bu nedenle Konseyin Başkanı Abdülcelil 
tarafından, yeni yönetimin desteğine en çok 
önem	verdiği	ülke	olarak	anılan	Türkiye,	Libya	
için hala tecrübesinden yararlanılacak en yakın 
örnek olarak durmaktadır. Türkiye’yi diğer ül-
kelerden ayıran özellik, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun	 defalarca	 dile	 getirdiği	 “Libya	
halkı kendi kaderine karar versin, neye ihtiyacı 
olduğunu kendi belirlesin, biz yardım edelim” 
söyleminde	 gizlidir.	 Türkiye’yi	 Libya’ya	 yakın-
laştıracak şey bu samimiyetidir ve bu süreç her 
iki ülke için de bir samimiyet sınavı olacaktır.

Sabah, 27.08.2011

“ Libya’da mağlup tek olmasına 
karşın, galibiyeti elde edenler çok par-
çalı bir yapı sergiliyor. 
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PKK’nın	 15	 Ağustos	 1984	 Eruh	 saldırısının	
üzerinden 27, kuruluşunun üzerinde 33 yıl 
geçti.	 Seksenli	 yıllarda	 PKK’ya	 karşı	 savaşan	
askerlerin çocukları büyüdü, aynı mevzilerde, 
aynı örgüte karşı savaştı. 1984’te mesleki ka-
riyerinin başında olan askerler Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet Komutanı oldular. Örgütün 
kurucu kadrosu 35 yıldır kırsalda ve neredeyse 
‘dağ kadrosundan’ emekli olacak. Bu mücadele-
de	20	bin	PKK	militanı	hayatını	kaybetti,	halen	
dağda 5 bin, cezaevlerinde ise 10 bine yakın 
örgüt mensubu var. 12 Haziran seçimlerinde 
PKK’nın	‘cephe	örgütü’	konumunda	olan	BDP	
2.5 milyon oy aldı. 3 milyona yakın göç etmek 
durumunda kaldı, 3 bin 500 yerleşim yeri bo-
şaltıldı ve ‘düşük yoğunlu savaşın’ finansmanı 
için yaklaşık 300 milyar dolar harcandı. Bütün 
bunlara rağmen bölgede çatışmalar sürüyor 
ve Batı’ya tabutlar gelmeye devam ediyor. Bu 
bilânço sorunun ağırlığını ve çözümü konusun-
da yaşanan toplam başarısızlığı ortaya koyuyor.

Eski Cumhurbaşkanlarından	 Süleyman	
Demirel’in	 “29.	 isyan”	 olarak	 nitelediği	 PKK,	
zaman içinde büyüdü ve ülkeye acı bedeller 
ödetti. Bir avuç üniversite öğrencisi tarafın-
dan Ankara’da temelleri atılan örgüt, kimsenin 
beklemediği biçimde kısa sürede kitleselleşti 
ve Kürtlerin önemli bir kısmında ‘ulusal duy-
gularını’ harekete geçirerek bir aidiyet yarattı. 
1993 yılında Ankara’da üst düzey bir devlet gö-
revlisi örgütün gelişim hikâyesini “yüz kişiden 
onbine...” cümlesiyle özetlerken, bir anlamda 
PKK’nın	 diğer	 Kürt	 isyanlarından	 da	 farkını	
ortaya koymaktadır. Bölgedeki isyan geleneği 
içinde bir aşirete veya lidere bağlı, lokal, daha 
çok bir takım ayrıcalıkları kaldırıldığı için isyan 
eden ve ulusal karakterleri zayıf hadiselerin ye-
rine	PKK	ilk	defa	stratejisi	olan	bir	örgütlenme-
ye gitti. Bunun içindir ki 30 yıldır süren çatış-
malara rağmen örgüt varlığını ve öncülüğünü 
devam ettiriyor. 
PKK,	 örgütlenme	 modeli, mücadele yöntemi, 
önderlik biçimi ve yaslandığı toplumsal taban 

SETA		YORUM

PKK’nın Dönüşüm Sorunu
Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’in “29. isyan” olarak nitelediği PKK, 
zaman içinde büyüdü ve ülkeye acı bedeller ödetti.

HÜSEYIN YAYMAN

kürt sorununun çözümsüzlüğünde pkk’nın rolü

AĞUSTOS  2011 -  2011 yılı içerisinde Arap coğrafyasında esen devrim rüzgârları, ilkba-
har aylarında Kürt siyasal hareketinin sivil itaatsizlik stratejisini ortaya atmasına yol açmıştı. 
12 Haziran seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mağdur edildiğine inanan BDP, 
Meclis’i boykot kararı almıştı. Kürt Sorunu’nun çözümü için Abdullah Öcalan tarafından tek ta-
raflı ilan edilen 15 Temmuz mühleti sona ererken ortaya çıkan şiddet sarmalı Ankara’da karşılık 
bulurken, çatışma bölgesinde yaşayan Kürt nüfus durumdan mağdur olmaktaydı. Türkiye’de 
gözlemlenen demokratikleşme trendi ile bölgesel gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, 
PKK’nın dağda kaldığı ve demokratik kanalları ikinci plana atarak zamanın ruhunu kavrayama-
dığı eleştirileri ön plana çıktı.



398

a ğ u s t o s  1 1

bakımından Kürt isyan geleneğinden radikal 
biçimde ayrılırken bu özellikleri onu diğer Kürt 
örgütlenmelerinden de farklılaştırmaktadır. 
PKK’nın	bu	derece	taban	bulmasında	birçok	iç	
ve	dış	nedenleri	sayılabilir	ancak	burada	Cum-
huriyetin ilk elli yılında yaşanan alt üst oluşla-
rın, derin çelişkilerin ve Kürtlerin ‘yok sayıl-
masının’ önemli tesiri bulunmaktadır. 70’lerin 
toplumsal ve siyasal kutuplaşması içinde o güne 
kadar hiç kimsenin ciddiye almadığı örgüt, 
köhne, hantal ve merkeziyetçi sistemi gerile-
terek onu değişmeye ve demokratikleştirmeye 
zorlamıştır. 

PKK’nın eylem yapısı
PKK,	 geleneksel	 Kürt	 isyan	 pratiğinden	 fark-
lı olarak herhangi bir aşiret, şeyh veya feodal 
güce dayanmadan ortaya çıkarken Ankara’nın 
hala göremediği en büyük sırrı kuruluş yılla-
rında saklıdır. Daha ilk günden ‘silahı’ masaya 
koyan isyancılar, diğer örgütlerin o güne kadar 
başvurmadıkları bir yönteme müracaat ediyor-
lardı. Diğer örgütler, gazete çıkarmak, dergi 
yayınlamak, dernek kurmak gibi işlerle uğraşır-
ken	PKK	bunları	reddederek	silahlı	propagan-
da dönemini başlatmıştır. Kürtler üzerindeki 
bin yıllık geleneksel devlet otoritesini yıkmak 
için ‘zor’un gücünü keşfeden kurucu kadro, 
dünyadaki ‘gerilla’ mücadelelerini birebir kop-
ya	 etmiştir.	 Ana	 fikrini	 Ho	 Şi	 Minh’in	 ‘uzun	
süreli	 halk	 savaşı’	 teorisinden	 alan	 PKK,	mü-
cadele startejisini “stratejik savunma-stratejik 
denge-stratejik saldırı’ olmak üzere 3 aşamaya 
yaymıştır. 
90’ların başında stratejik dengeyi kuran örgüt, 
yer yer stratejik saldırı denemelerinde bulun-
duysa da bu hamlelerinde başarısız olmuştur. 
‘Zor’un	 gücüyle	 ciddi	 bir	 taban	 yaratan	 PKK,	

bu kitleyi ‘halk savaşında’ koçbaşı olarak kulla-
narak bölgeyi kopartmayı amaçlarken, 1993’te 
devlet kurma düşüncesinden aniden geri adım 
atmıştır. Öcalan’ın 1999’da yakalanıp Türkiye 
getirilmesi sonrasında ciddi bir bocalama yaşa-
yan örgüt, daha sonra üzerindeki bu şoku atla-
tarak yoluna kaldığı yerden devam etmiştir. Bu-
gün bölgede yaşanan saldırıları 90’larda Öcalan 
tarafından yarım bırakılan ‘halk savaşına’ kapı 
aralamanın	 çabası	 olarak	 da	 okunabilir.	 PKK,	
bugün bölgede elde ettiği psikolojik üstünlük 
ve sağladığı örgütlülükle Ankara’yı ‘şiddet tuza-
ğına’ çekip onu yanlış yapmaya zorluyor. 
PKK’la	savaşan	komutanlar	‘örgütün	çok	şanslı’	
olduğunu ve birkaç kez yok olmaktan son anda 
kurtulduğunu dile getirirlerken aynı zamanda 
Ankara’da ‘politik birliğin’ olmamasını örgütün 
güçlenmesinin temel nedenlerinden biri oldu-
ğunu da söylememiz gerekiyor. En başından iti-
baren Ankara’nın ‘ne yapacağına karar vereme-
mesi’ örgüte yapılan en büyük iyilik olmuştur. 
PKK	saldırılarının	başladığı	dönemde	olayların	
kalbi durumunda olan Diyarbakır’da bulu-
nan 7. Kolordu Komutanlığı görevini yürüten 
Kaya Yazgan’ın “O zamana kadar biz Apo’yu 
tanımazdık. Adı duyulmuştu ancak üzerinde 
fazla	durulan	bir	insan	değildi.	PKK’cılara	daha	
çok haydut gözüyle bakılırdı” sözleri aslında 
Ankara’nın olaya ne kadar ‘yüzeysel’ baktığının 
tarihe düşülmüş notu gibidir. 

PKK’da yol ayrımı!
Cumhuriyetin	elli	yıllık	çelişkilerinin	sonucun-
da	ortaya	çıkan	PKK,	önce	diğer	Kürt	örgütle-
rini tasfiye ederken daha sonra güvenlik kuv-
vetlerine saldırdı. Şiddet ve siyaseti birleştiren 
PKK,	Kürt	sorununa	dikkatleri	çekerken,	daha	
sonra problemin çözümüne hazırlıklı olmadı-
ğı görüldü. 93 sonrası dönemde çözüm konu-
sunda ‘önyargılarını’ kıramayan örgüt, gücünü 
çözümden değil, sorunun varlığından almaya 
devam etti. İlk ‘ateşkes’ten sonra örgüt, çözüm-
süzlükte direnirken kendini tekrar etmeye baş-
ladı. Örgütün dağa çıktığı dönemdeki koşullar-
la bugün Kürt sorununun çözümü konusunda 
atılan adımlar mukayese edildiğinde mesele 
daha iyi anlaşılacaktır. 
Soğuk savaş döneminin en sert evresinde dev-
rimci bir manifesto ve ütopik bir devlet hede-
fiyle	kurulan	PKK,	reel	sosyalizmin	bitmesini,	

“ PKK, geleneksel Kürt isyan pra-
tiğinden farklı olarak herhangi bir aşi-
ret, şeyh veya feodal güce dayanma-
dan ortaya çıkarken Ankara’nın hala 
göremediği en büyük sırrı kuruluş yıl-
larında saklıdır.
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devletin resmi Kürt siyasetinin değiştiğini oku-
yamadı. Çünkü örgüt gücünü sorunun var-
lığından ve devletin çelişkilerinden alıyordu. 
Örgütün kuruluşuna hâkim olan ve başlangıç 
yıllarında ona alan açan sosyalist devrimci mü-
cadele pratiği bir müddet sonra onu toplumsal 
gerçeklikten koparttı ve demokratik dönüşü-
münü yapmasına izin vermedi. Devletin gü-
venlikçi paradigmasının değişmesi karşısında 
açığa	düşen	PKK,	bunu	kamuoyunun	dikkatin-
den kaçırmak için yeniden silaha müracaat etti. 
Tarihsel	 döngü	 PKK’yı	 bugün	 yeniden	 büyük	
bir yol ayrımına getirdi. Kürt siyasetinin kendi-
ni ifade etmesinin önündeki engellerin kaldırıl-
dığı, federasyonu savunan bir partinin olduğu, 
üniversitelerde Kürtçe bölümlerinin açıldığı, 
Kürtçe yayın yapan bir devlet televizyonunun 
olduğu bir ortamda dağdakiler daha uzun süre 
orada kalamazlar. Sorunlar yok mu? Tabiî ki 
var ve gelecekte de olacak. Ancak bu sorunlar 
ülkeyi yeni bir alacakaranlık kuşağına sürükle-
meyi	haklı	kılmıyor.	Bu	koşullarda	PKK	ya	geç-
mişte yaptığı gibi daha fazla sertleşecek daha 

fazla asker-polis öldürecek ve başta uluslar ara-
sı toplum olmak üzere iç ve dış kamuoyunun 
desteğini kaybedecek ya da reel politiği doğru 
okuyarak ‘ertelenmiş dönüşümünü’ gerçekleşti-
recek ve belirli güvenceler çerçevesinde silahla-
rını	 bırakacaktır.	PKK	her	 savaşın,	muhakkak	
bir barışı olduğunu unutmamalıdır.
Star, 14.08.2011
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Türkiye’nin Kürt meselesi ile imtihanını kabaca 
üç döneme ayırmak mümkündür: 
1)	Cumhuriyetin	ilk	yılları	ve	tek	parti	dönemi	
boyunca tatbik edilen ilkel uluslaşma uygula-
maları	neticesinde	ortaya	çıkan	sorunlar.	2)	27	
Mayıs	düzeninin	kuruluşundan	1980	darbesine	
kadar geri kalmışlık parantezine sıkışan dö-
nem.	3)	Darbe	marifetiyle	başlayan	ve	varlığını	
sürdüren silahlı mücadele döneminden devlet 
aklının iflas ettiği 1990’ların sonuna kadarki 
dönem. Bu üç dönemin ürettiği ağır maliyet-
lerin	baskısı	altında	1999	sonrası	yeni	 safhaya	
geçtik.
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesiyle Kürt 
meselesinde	farklı	ve	karmaşık	bir	safhaya	gir-
dik. Yeni dönemde siyasetin ve ülkenin normal-
leşmesiyle eski Türkiye’nin provokasyonlarının 
sıkı şekilde çatıştığına; 1970’lerin yenilmiş sol 
fantezisinin Kürt sorunu üzerinden kendini 
amorf bir siyasal düzlemde yeniden var etme 
girişimlerine, bölgemizdeki yapısal kırılmalara 
ve işgallere beraberce şahitlik ettik. Geldiği-
miz nokta itibariyle, yeni Türkiye’nin ve yeni 
Ortadoğu’nun aktörleri şiddetten veya demok-
rasi dışı yollardan tamamen uzaklaşanlar olur-

ken; eski düzenin aktörleri son kurşunlarını 
sıkmak üzere elini tetikten çekmeyi becereme-
yenler oldular.
Bugün	 sıcak	 bir	 şekilde,	 Libya’da,	 Mısır’da,	
Bahreyn’de,	 Irak’ta	 ve	 Suriye’de	 şiddetle	 sözü	
telif etmeyenler kurucu aktörlere dönüşürken; 
aksini icra edenler günlük kazanımlar dışında 
orta vadeli bölge tahayyüllerinin içinde bile 
zikredilmemeye başladılar.
Bugünlerde	 sadece	 PKK	 terörüne	 değil,	 yanı	
başımızda Baas yönetiminin katliama dönüşen 
terörüne de tanıklık ediyoruz. Basit bir okuma 
bize şunu söylüyor: Sadece bir yıl önce, serbest 
seçimler olsa ülkesinin seçilmiş lideri olabile-
ceği söylenen Esad için bugünlerde iktidarda 
daha ne kadar kalabileceğinin hesapları yapıl-
maya başlandı. Yeni bölgesel düzende ve yeni 
Türkiye denkleminde, demokratik kanalları 
kullanamayanlar veya demokratik kanalların 
önünü açmayanların sıktıkları her kurşun son 
tahlilde varoluşsal krizlerini derinleştirmekten 
başka bir işe yaramamaktadır.
PKK’nın	 demokratik	 açılım	 süreciyle	 birlik-
te sistematik şekilde silaha yeniden sarılması, 
yukarıda zikrettiğimiz varoluşsal krizin en dra-

SETA	YORUM

PKK ve Baasçılık
PKK, Türkiye’yi çok daha ağır şartlara mahkûm etmenin karşılığında daha güçlü bir 
muhatap olma hesabı yapıyor. 

TAHA ÖZHAN



401

k ü r t  s o r u n u n u n  ç ö z ü m s ü z l ü ğ ü n d e  p k k ’ n ı n  r o l ü

matik	 örneklerinden	 biridir.	Üçüncü	 dünyacı,	
post-kolonyal sol anakronik tezler ve travma 
analizleri üzerinden varlıklarını ve eylemlerini 
ne kadar meşrulaştırırsa meşrulaştırsın şu ba-
sit	suale	bir	cevap	verememektedir:	PKK,	Tür-
kiye’deki Kürt meselesi bağlamında, her hangi 
bir şart altında silah bırakmayı düşünüyor 
mu? Bu sualdeki ‘her hangi bir şart altında’ ve 
‘Türkiye’deki Kürt meselesi’ iki kilit dinamiğe 
işaret	 etmektedir.	 PKK	 ve	 siyasi	 hareketi	 otuz	
yıllık kanlı ve trajik tarihin ardından elle tutu-
lur ve ciddiye alınacak bir gelecek projeksiyonu 
yapmak bir yana; kansız, siyasal ve sosyal ay-
rışmanın minimize edileceği hiç bir çıkış bile 
yapamamaktadır. Koskoca bir yanılgıdan ibaret 
olan ‘silahlı mücadelenin sağladığı kazanımlar’ 
mitinin icat ettiği siyasal teknolojinden baş-
ka da elinde bir argüman bulunmamaktadır. 
Türkiye’nin mecburi ve tabii istikameti olan 
demokratikleşmenin organik bir parçası ol-
mak yerine yel değirmeniyle savaşmayı tercih 
etmektedir.

Cumhuriyet	tarihimizin	en	yoğun	normalleşme	
yılları	 yaşanırken,	 PKK,	 Kürt	 meselesinin	 en	
önemli aktörü olmaktan çıkıp ‘Kürt meselesi-
nin	PKK	sorunu’	olmaya	dönüşmüş	durumda-
dır. Bu oldukça derin kırılma, Kürt meselesinin 
çözüm bekleyen dinamiklerinden uzaklaşıp 
Kürt	 ulusalcılığının	 ajandasının	 PKK’nın	 ana	
gündemi olmasına yol açtı. Bu yapısal kırılma-
nın sağladığı oldukça sorumsuz ruh hali içinde, 
kendi özel gündemi dışında hiçbir maslahat 
gözetmeyen provokatif bir yapıya dönüştüler. 
Suriye’de vatandaş bile olamayan, İran’da seri 
şekilde	idam	edilen,	Irak’ta	onbin	km	uzaktaki	
bir beslenme hattı üzerinden siyasal kuvözde 
yaşayan Kürtlerin durumunu hiç hesaba kat-
madan, Türkiye’de Kürtler maliyetine terörü 
sürdürmeyi tercih ediyorlar.
1990’larda devleti rehin alan aklın tedrici ola-
rak hukuk karşısına çıktığı bugünlerde, 90’ların 

taktikleriyle var olmaya çalışmak sadece siyasal 
bir	 anakronizme	 işaret	 ediyor.	 PKK	 açısından	
sürecin	gideceği	tek	yer	90’ların	I.	Yenilgi	döne-
minden	2010’ların	II.	Yenilgi	dönemine	ermek	
olacaktır. 90’larda yenilginin maliyeti ve enka-
zı	2000’li	 yıllarda	AK	Parti	 tarafından	Kürtler	
ve Türklerin lehine, anti-demokratik güçlerin 
aleyhine olacak şekilde kaldırıldı. 2010’larda 
ortaya çıkacak maliyet uzun vadede iç konsoli-
dasyonun	lehine,	PKK’nın	ve	bölgesel	güçlerin	
aleyhine	olacak	şekilde	kaldırılacaktır.	Maalesef	
bu süreçte toplumsal kardeşlik orta vadede ze-
delenecektir. 
Türkiye usulü Baasçılığın son dokuz yılda hız-
la geriletildiği bir zaman diliminde Baasçılığa 
oynayan	 birçok	 aktör	 elbette	 zuhur	 etti.	Ucuz	
Ergenekon-PKK	indirgemeci	komplolarına	ta-
kılmadan şu tespiti yapmak yerinde olacaktır. 
PKK’nın	 Ortadoğu	 vekalet	 savaşları	 denkle-
minde başlattığı ‘devrimci halk savaşı’ girişimi-
nin sonuçlarına dair bugünden bazı analizler 
yapmamız	mümkün.	PKK,	Türkiye’yi	çok	daha	
ağır şartlara mahkûm etmenin karşılığında 
daha güçlü bir muhatap olma hesabı yapıyor. 
Bu hesabın birinci ayağını hayata geçirmek için 
terörün	 yükselmesi	 yeterli.	 Lakin	 ortaya	 çıka-
cak	maliyetin	PKK’ya	daha	güçlü	bir	pozisyon	
ihdas etmesi bir yana, yeni Ortadoğu düzenin-
de kendisine yer bulmasını bile imkânsız hale 
getirecektir. Bu savaş sonunda 1990’lara dön-
meyeceğiz, tıpkı Esad’ın artık 1990’lara, hatta 
2010’a bile dönemeyeceği gibi.
Sabah, 20.08.2011

“ PKK, Türkiye’deki Kürt meselesi 
bağlamında, her hangi bir şart altında 
silah bırakmayı düşünüyor mu?

A
A
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1 Eylül 2011
•	BM	Soruşturma	Komisyonu’nun	basına	sızan	Mavi	
Marmara	 raporunda,	 İsrail	 ordusunun	 2010	 yılı	
Mayıs	 ayı	 sonunda	 açık	 denizde	 Mavi	 Marmara	
gemisine yaptığı ve 9 Türk’ün hayatını kaybettiği 
saldırının meşru ama “aşırı” olduğu belirtildi.

2 Eylül 2011
•	Türkiye’nin	 sadece	 tazminat	 talebinin	 haklı	
bulunduğu	BM’nin	basına	sızdırılan	Mavi	Marmara	
Raporu’nu	 eleştiren	 Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	
Davutoğlu, “İsrail’in bedel ödemesinin vakti 
geldi.” dedi. Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı 
düzenleyen Bakan Davutoğlu, Türkiye’nin, 
İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı tanımadığını 
vurgulayarak “Hiçbir devlet hukukun üstünde 
değildir. Amacımız, İsrail hükümetinin yanlışını 
düzeltmektir.” dedi. Bakan Davutoğlu toplantıda 
ayrıca, Türk-İsrail ilişkileri konusunda Hükümet 
tarafından alınmasına karar verilen 5 tedbiri 
açıkladı. İsrail’le yapılan askeri anlaşmaların askıya 
alındığını belirten Bakan Davutoğlu, İsrail’le 
ilişkilerin ikinci katip düzeyine indirildiğini 
kaydetti. 

•	BM	 Soruşturma	 Komisyonu,	 Mavi	 Marmara	
saldırısıyla ilgili hazırladığı 105 sayfalık raporunu 
Genel	 Sekreter	 Ban	 Ki-moon’a	 sundu.	 Raporda,	
İsrail	 ordusunun	 2010	 yılı	 Mayıs	 ayı	 sonunda	
açık	denizde	Mavi	Marmara	gemisine	yaptığı	ve	9	
Türk’ün hayatını kaybettiği saldırının “aşırı” olduğu 
belirtilirken, İsrail’in Gazze’ye ablukası ise “meşru” 
olarak nitelendirildi. 

•	Uluslararası	Para	Fonu	(IMF),	Avrupalı	bankaların	
200	milyar	euroluk	(290	milyar	dolar)	sermaye	açığı	
bulunduğunu ve bu açığı kapatmak için sermaye 
artırması gerektiğini açıkladı. Avrupalı siyasetçiler 
ise bu çağrıyı reddetti. 

•	Başbakanlık	 Afet	 ve	 Acil	 Durum	 Yönetimi	
Başkanlığı, Somali’ye yardım kampanyası 
hesaplarında 2 Eylül 2011 tarihi itibariyle 410 
milyon 891 bin lira toplandığını açıkladı. Somali’ye 
bugüne kadar 9 uçak, 6 gemi ile 47.5 milyon lira 
tutarında ve yaklaşık 16 bin ton ağırlığında insani 
yardım malzemesi gönderildi. 

•	Suriye’de	 yönetime	 karşı	 ayaklanmalar	 devam	
ederken, ülkenin birçok kentinde yönetim karşıtı 
protesto gösterileri düzenlendi. 

•	Türkiye	 Bilimler	 Akademisi	 (TÜBA)	 tarafından	
yayımlanan bildiride, hükümetin kanun hükmünde 
kararnameyle akademiye üye atama yetkisi 

“TÜBA’nın	 bir	 akademi	 olarak	 sona	 erdirilmesi”	
olarak nitelendirildi.

3 Eylül 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 TRT	 Haber	
televizyonuna	 yaptığı	 açıklamada,	 İsrail’in	 “Mavi	
Marmara”	 gemisine	 saldırısı	 hakkında	 BM’nin	
yayınladığı raporun bir bağlayıcılığı olmadığını 
vurgulayarak, “Eğer İsrail bu tutumunu sürdürürse 
Arap Baharı güçlü bir İsrail karşıtlığını getirecektir. 
Bu mesele bizimle İsrail arasında değil, İsrail 
ile uluslararası hukuk, uluslararası toplum ve 
uluslararası vicdan arasında. Bizim buna sahip 
çıkmamız uluslararası hukuka, uluslararası vicdana 
sahip çıkmamızdır.” dedi. 

•	BM	 Genel	 Sekreteri	 Ban	 Ki-moon	 Avustralya’da	
gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail’den 
Orta Doğu barış sürecinin menfaati için ilişkilerini 
düzeltmesini istedi. 

•	Dünya	 Bankası	 Başkanı	 Robert	 Zoellick,	 küresel	
ekonominin bu sonbaharda yeni bir tehlikeli 
döneme gireceğini belirterek, Avrupa’daki krizin, 
bankalar ve bazı ülkelerin rekabetçiliği üzerinde 
ciddi etkileri olan bir borç krizi haline geldiğine 
dikkat çekti.

4 Eylül 2011
•	Tunceli’de	merkeze	bağlı	Munzur	Mahallesi’nde	bir	

halı sahada maç yapan polislerin üzerine teröristler 
tarafından açılan ateş sonucu, 2 polis şehit oldu, 8 
kişi de yaralandı.

5 Eylül 2011
•	Türkiye	 İstatistik	Kurumu	 (TÜİK),	 ağustos	 ayında	
Tüketici	 Fiyatları	 Endeksinin	 (TÜFE)	 yüzde	 0,73,	
Üretici	 Fiyatları	 Endeksinin	 (ÜFE)	 yüzde	 1,76	
oranında arttığını açıkladı.

•	İsrail	Merkez	Bankası	Başkanı	 Stanley	Fischer,	Tel	
Aviv’de düzenlenen Bölgesel Ekonomik İşbirliği ile 
ilgili uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmada, 
Türkiye ile ticari ilişkilerin bulunmamasının, İsrail 
için pahalıya mal olacağını söyledi.

6 Eylül 2011
•	Kuzey	 Irak	 Bölgesel	 Yönetimi	 Başkanı	 Mesud	
Barzani,	PKK	ve	PJAK’tan,	topraklarını	kullanarak	
düzenledikleri saldırılara son vermeleri ve 
haklarını siyasi yollardan elde etme çağrısında 
bulundu. Barzani, Kürt halkının haklarına saygı 
duyulduğunu ancak bu hakların barışçıl yollarla 
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elde edilebileceğini ifade ederek, “Talabani ile, 
Türkiye,	İran,	PKK	ve	PJAK	ile	savaşı	sona	erdirmek	
için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

•	ABD	Dışişleri	Bakanlığı	Sözcüsü	Victoria	Nuland,	
Mavi	 Marmara	 baskınıyla	 ilgili	 BM	 soruşturma	
komisyonunun raporunu ‘’titiz ve profesyonel’’ bir 
çalışma olarak nitelendirdi. 

•	İran	 Savunma	 Bakanı	 Ahmed	 Vahidi,	 devlet	
televizyonuna	 yaptığı	 açıklamada,	 NATO’nun	
Türkiye’ye yerleştireceği radar sistemi ile ilgili 
olarak ulusal çıkarlarına yönelik hiçbir saldırıya 
müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. 

•	Morgan	 Stanley	 yayımladığı	 hisse	 senedi	 strateji	
raporunda, gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin 
önümüzdeki dönemde gelişmiş piyasa hisse 
senetlerinden daha iyi performans göstermesini 
beklediğini ve Türkiye’nin gelişmekte olan 
piyasalardaki bu havayı avantaja dönüştüreceği 
beklentisi ile Türkiye için tavsiyesini yükselttiğini 
bildirdi.

7 Eylül 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	Libya,	Mısır	ve	

Tunus’u ziyaretinden önce Dışişleri Bakanlığında üst 
düzey bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilerek 
görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız,	Ekonomi	Bakanı	Zafer	Çağlayan,	Ulaştırma	
Bakanı	 Binali	 Yıldırım	 ve	 Milli	 Savunma	 Bakanı	
İsmet Yılmaz katıldı. Koordinasyon toplantısında, 
Mısır’da	yeni	hükümetle	imzalanacak	anlaşmalar	da	
ele alındı.

•	BDP’nin	4	Eylül	 2011’deki	 2.	Olağan	Kongresi’nde	
atılan sloganlar ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın 
posterlerinin asılmasıyla ilgili olarak Ankara 
Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

•	Resmi	 Gazetede	 yayımlanan	 kanun	 hükmünde	
kararnameyle Türkiye Bilimler Akademisinin 
(TÜBA)	 özerk	 yapısının	 ortadan	 kaldırılmasına	
tepki	gösteren	TÜBA	Başkanı	Prof.	Yücel	Kanpolat,	
yapılan değişiklik konusunda kendilerine 
danışılmadığını ifade etti. Kanpolat, konuyla ilgili 
görüşmek	 için	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül’den	
randevu talep ettiklerini de belirtti. 

•	Hayfa’da	bir	donanma	üssünde	deniz	kuvvetlerinin	
diploma töreninde konuşan İsrail Başbakanı 
Binyamin	Netanyahu	 yaptığı	 konuşmada	 “Türkiye	
ile ilişkilerde bugün gelinen nokta bizim seçimimiz 
değil.”	 dedi.	 Netanyahu,	 iki	 ülke	 ilişkilerinin	
düzelmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

8 Eylül 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 El	 Cezire	

televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye-İsrail 
ilişkilerini değerlendirdi. Başbakan Erdoğan, 
Türkiye’nin Akdeniz’de seyrüsefer serbestîsinin 
sağlanmasıyla ilgili soru üzerine, “Şu anda Türk 
askeri gemileri şüphesiz ki, birinci derecede kendi 
gemilerini	 korumakla	mükelleftir.	 Ve	 bizim	 oraya	
yapacağımız	 insani	 yardımlar	 vardır.	Ve	 bu	 insani	
yardımlarımız	Mavi	Marmara’da	 olduğu	 gibi	 artık	
herhangi bir saldırıya uğramayacaktır.” dedi.

•	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu	(HSYK)	Başkan	
Vekili	 Ahmet	 Hamsici	 yaptığı	 yazılı	 açıklamada,	
Deniz	 Feneri	 e.V.	 bağlantılı	 soruşturmadan	 alınan	
3	 Cumhuriyet	 Savcısının	 işlemlerinde	 hukuka	
aykırılık tespit edildiğini ve savcılardan son 
savunmalarının isteneceğini bildirdi. 

•	İsrail	Savunma	Bakanı	Ehud	Barak	İsrail	radyosuna	
yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsrail arasındaki 
gerginliği daha fazla genişletmenin İsrail’in çıkarına 
olmadığını söyledi. 

•	ABD	Dışişleri	Bakanlığı	Sözcüsü	Victoria	Nuland,	
ülkesinin, Filistin’in devlet olarak tanınması için 
BM	Güvenlik	 Konseyinde	 yapılacak	 bir	 oylamada	
bunu veto edeceğini söyledi.

9 Eylül 2011
•	İsrail	 hükümeti,	 Başbakan	 Erdoğan’ın	 “yardım	

gemilerinin savaş gemileri tarafından korunacağı” 
açıklamasını “ağır ve ciddi” olarak nitelendirdi.

•	Sanayi	 üretiminin	 temmuzda	 yüzde	 6.9	 oranında	
artışını değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı	Nihat	 Ergün,	ABD’nin	 ve	 Euro	Bölgesinin	
büyüme oranlarını sürekli revize ettiklerini 
belirterek, “Türkiye sığınılacak liman olmaya devam 
ediyor.” dedi. Bakan Ergün, takvim etkisinden 
arındırılmış endeksin 2011 yılı Temmuz ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim 
endeksinin ise bir önceki aya göre yüzde 2.7 artış 
gösterdiğini ifade etti. 

•	BM	 Çocuklara	 Yardım	 Fonu	 (UNICEF),	 Sağlık	
Bakanı	Recep	Akdağ’a,	bebek	ve	çocuk	ölümlerinin	
azaltılması hususunda göstermiş olduğu 
duyarlılıktan dolayı Ankara’da düzenlenen törenle 
teşekkür plaketi verdi. 

•	ABD	Başkanı	Barack	Obama,	ülkesinin	“ulusal	bir	
krizle” yüz yüze olduğunu belirterek, vergi indirimi 
ve kamu harcaması içeren yeni istihdam paketini 
açıkladı.
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10 Eylül 2011
•	Mısır’da	 protestocuların	 İsrail’in	 Kahire	

Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriye polisin 
müdahalesi sonucu 837 kişi yaralandı. Olayın 
ardından	 İsrail	 Büyükelçisi	 Yitzhak	 Levanon	 ve	
elçilik çalışanlarından oluşan 78 İsrail vatandaşı 
askeri uçakla Tel Aviv’e gönderildi. 

•	TBMM	 Başkanı	 Cemil	 Çiçek	 Beypazarı’nda	
yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor 
Lieberman’ın	basına	yansıyan	PKK’ya	askeri	yardım	
teklifinde bulunacaklarına ilişkin sözlerine tepki 
göstererek, bu sorumsuz açıklamaların ilişkilere 
gölge düşürdüğünü kaydetti.

11 Eylül 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu	 İstanbul’da,	
Brezilya	 Dışişleri	 Bakanı	 Antonio	 Patriota	 ile	
yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın 
toplantısında	 ‘İsrail’in	 PKK’ya	 destek	 vereceği’	
iddialarına	 ilişkin	 “İsrail	 veya	 x	ülkesi,	 kim	olursa	
olsun, teröre verilebilecek her türlü destekte mutlaka 
karşılığını görecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım.” 
dedi.

•	Hakkari’nin	 Şemdinli	 ilçesinde	 terör	 örgütü	 PKK	
tarafından	 İlçe	 Jandarma	 Komutanlığı	 ile	 İlçe	
Emniyet	Müdürlüğüne	düzenlenen	saldırıda	1	polis	
ve 1 asker şehit oldu.

12 Eylül 2011
•	Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TÜİK),	2011	yılı	 ikinci	
döneme	 ilişkin	 Gayri	 Safi	 Yurtiçi	 Hasıla	 (GSYH)	
verilerini açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle 
hesaplanan GSYH tahmininde, 2011 yılı ikinci üç 
aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre cari fiyatlarla GSYH yüzde 19,2’lik artışla 318 
milyar 404 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise bu 
dönemde ekonomi, yüzde 8,8’lik büyümeyle 27 
milyar 910 milyon lira oldu.

•	Merkezi	 Paris’te	 bulunan	 Ekonomik	 İşbirliği	 ve	
Kalkınma	 Örgütü	 (OECD),	 temmuz	 ayında	 üye	
ülkelerin bir çoğunda ekonomik faaliyetlerde düşüş 
görüldüğünü açıkladı.

•	MİT	 Müsteşarı	 Hakan	 Fidan’ın,	 Başbakanlık	
Müsteşar	 Yardımcısı’yken,	 MİT	 Müsteşar	
Yardımcısı	Afet	Güneş	ile	birlikte	PKK	yöneticileri	
Mustafa	Karasu	ve	Sabri	Ok’la	yaptığı	görüşmenin	
kayıtları Dicle Haber ajansı aracılığıyla sızdırıldı. 

•	Başbakan	Erdoğan	Mısır,	Tunus	ve	Libya’yı	kapsayan	
Kuzey Afrika ziyaretini gerçekleştirdi.

•	Başbakan	Erdoğan,	uluslararası	sularda	gerçekleşen	

Mavi	 Marmara	 saldırısının	 bir	 savaş	 sebebi	
olduğunu söyledi. 

•	Körfez	 İşbirliği	 Konseyi	 (KİK),	 Suriye’de	 “ciddi	
reformlar’’ yapılması çağrısında bulunarak, ülkedeki 
“ölüm makinesine’’ derhal son verilmesini istedi. 

•	Başkent	 Trablus	 dahil	 ülkenin	 büyük	 bölümünü	
ele	 geçiren	 Libyalı	 muhaliflerin,	 Kaddafi’nin	 son	
kalelerinden	 Beni	 Velid	 şehrinde	 şiddetli	 bir	
direnişle karşılaştığı bildirildi. 

•	Rusya’nın,	 İran’ın	 Buşehr	 kentinde	 inşa	 ettiği	
nükleer	santral,	Rusya	Enerji	Bakanı	Sergey	İmatko	
ve İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’nin katıldığı 
törenin ardından aktif hale geldi. 

•	Kenya’nın	 başkenti	 Nairobi’de	 bir	 gecekondu	
semtindeki yangının ardından petrol boru hattında 
meydana gelen patlamada, 120 kişinin öldüğü 
bildirildi.

13 Eylül 2011
•	Resmi	temaslarda	bulunmak	için	Mısır’ın	başkenti	
Kahire’de	bulunan	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	
Mısır	Başbakanı	İsam	Şeref ’le	görüştü.	Görüşmede	
Türkiye	ile	Mısır	arasında	“Yüksek	Düzeyli	Stratejik	
İşbirliği Konseyi”nin kurulmasına ilişkin Ortak 
Siyasi Bildirge, bakanlar tarafından imzalandı.

•	Arap	 Birliği	 Genel	 Sekreteri	 Nebil	 El	 Arabi,	
Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	Mısır’da	yaptığı	
konuşmanın, bütün Arap ülkelerini ilgilendiren 
hassas bir tele değdiğini belirterek, Türkiye’nin 
Filistin konusundaki duyarlılığını diğer ülkelere 
örnek gösterdi.

•	Türk	Tarih	Kurumu	Başkanı	 Prof.	Dr.	Ali	 Birinci,	
Polis	 Akademisindeki	 asli	 görevine	 iade	 edilmek	
üzere görevinden alındı.

•	ABD	 Dışişleri	 Bakanlığı	 Uluslararası	 dini	
özgürlükler raporunu yayınladı.

14 Eylül 2011
•	Dört	 yıllık	 görev	 süresi	 22	 Ekim’de	 dolacak	 olan	
Haşim	Kılıç,	Anayasa	Mahkemesi	Başkanlığına	17	
üyenin 13’ünün oyunu alarak yeniden seçildi.

•	Milli	 Eğitim	 Bakanlığı,	 kanun	 hükmünde	
kararname yoluyla yeniden yapılandırılarak, birim 
sayısı 32’den 17’ye düşürüldü. 

•	Balyoz	Güvenlik	Harekât	Planı	ile	ilgili	soruşturma	
kapsamında sorgulanan 5 muvazzaf subaydan, 
Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah 
Can	 Erenoğlu	 ve	 Hava	 Pilot	 Tuğgeneral	 Mustafa	
İlhan’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi “darbeye 
teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı.
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15 Eylül 2011
•	Ankara	11.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Mehmet	Ağar’ı,	

“Susurluk Davası’’ kapsamında Emniyet Genel 
Müdürü	olduğu	dönemle	ilgili	“cürüm	işlemek	için	
silahlı teşekkül oluşturduğu’’ iddiasıyla yargıladığı 
davada 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 “Arap	 Baharı”	
turunun ikinci durağı Tunus’ta, Tunus’un da 
İslam ve demokrasinin bir arada bulunabileceğini 
ispatladığını belirterek, devrimlerin kanla değil 
seçim sandığıyla gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi. 

•	Libya’yı	ziyaret	eden	Fransa	Cumhurbaşkanı	Nicolas	
Sarkozy	 ve	 İngiltere	 Başbakanı	 David	 Cameron,	
Bingazi’deki	Tahrir	Meydanı’nda	toplananlara	hitap	
etti. 

•	Dünyanın	 çeşitli	 yerlerinden	 ve	 Suriye’den	
muhalifler, İstanbul’da bir araya gelerek, Suriye 
Ulusal	Meclisinin	kuruluşunu	ilan	etti.	Suriye	Milli	
Konseyi üyeleri adına, sözcü Besma Katmani, Suriye 
Ulusal	Meclisinin	kuruluş	bildirgesini	açıkladı.

16 Eylül 2011
•	“Arap	Baharı”	 turuna	Mısır	 ve	Tunus’un	 ardından	
Libya	 ile	 devam	 eden	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	
Erdoğan,	 başkent	 Trablus’ta	 Şüheda	 Meydanı’nda	
halka hitap etti. 

•	BM	 Genel	 Kurulu,	 Libya’da	 Ulusal	 Geçiş	 Konseyi	
hükümetini resmen tanıdı. 

•	Libya’da	 Muammer	 Kaddafi’nin	 doğum	 yeri	 olan	
Sirte’ye giren muhalif güçler, Sirte Havaalanının 
kontrolünü ele geçirdi.

•	Başbakan	Yardımcısı	Ali	Babacan,	2011	yılı	Haziran	
döneminde işsizlik oranının, geçen yılın aynı 
dönemine göre 1.3 puan azalarak 9,2’ye gerilediğini 
açıkladı. 

•	Suriye’de	halk	ayaklanması	6	ayı	geride	bırakırken,	
başkent Şam’ın bazı banliyöleri ile Dera, Humus, 
İdlib gibi kentlerde protestolar düzenlendi. 

•	Danimarka’da	 yapılan	 genel	 seçimleri	 Sosyal	
Demokrat Helle Thorning Schmidt’in başkanlık 
ettiği sol blok kazandı.

17 Eylül 2011
•	Başbakan	Erdoğan	Mısır,	Tunus	ve	Libya’dan	oluşan	

4 günlük “Arap Baharı” turunu tamamlayarak yurda 
döndü.

•	Filistin	Devlet	Başkanı	Mahmut	Abbas,	BM	Güvenlik	
Konseyine tam üyelik için başvuracaklarını bildirdi.

18 Eylül 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 CNN	 Türk	

televizyonunda katıldığı bir programda, gerek 

İsrail gerekse diğer ülkelerin Doğu Akdeniz’in 
“Türkiye’nin köşeye sıkıştırılacağı” bir yer olmadığını 
bilmesi gerektiğini söyledi. Sıfır sorun politikasının 
iflas ettiğine ilişkin eleştirilerin hatırlatılması 
üzerine Bakan Davutoğlu, “Komşularla sıfır sorun 
politikası doğru bir politikaydı, bugün de doğrudur, 
yarın da doğru bir politika olacaktır.” dedi.

•	Tahran’da	Arap	Baharının	tartışıldığı	İslami	Uyanış	
Konferansı düzenlendi.

19 Eylül 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül	 resmi	 ziyaret	
nedeniyle	 gittiği	 Almanya’da	 Cumhurbaşkanı	
Christian	 Wulff	 ile	 görüştü.	 Görüşmede,	 Türkiye	
ile	 Almanya	 arasında	 “Çifte	 Vergilendirmenin	
Önlenmesi Anlaşması’’ imzalandı.

•	TBMM	Başkanı	Cemil	Çiçek,	TBMM’de	24	hukukçu	
akademisyenle bir araya gelerek, yeni anayasa için 
akademisyenlerin görüşünü aldı. 

•	Rusya	 Federasyonu	 Konseyinden	 bir	 heyeti	 kabul	
eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, atılan 
reform adımlarının Suriye’nin içişlerine müdahale 
etme çabaları, asker, polis ve sivil vatandaşlara 
yönelik silahlı terör eylemleriyle sabote edilmeye 
çalışıldığını belirterek, dış müdahalelerin ülkelerin 
parçalanmasına ve küçük kantonlara ayrılmasına 
neden olacağını ve bunun da “fanatizm” tehlikesi 
yaratacağını ileri sürdü.

•	İran	Meclis	 Başkanı	Ali	 Laricani	Türkiye’yi	 Suriye	
konusunda provokatif davranmakla suçladı.

•	Rum	Kesimi	adına	Doğu	Akdeniz’deki	12.	parselde	
petrol ve doğalgaz araması yapacak olan Amerikan 
Noble	 Energy	 şirketi,	 Türkiye	 ve	 KKTC’nin	 tüm	
uyarılarına rağmen sondaja başladı.

20 Eylül 2011
•	Merkez	 Bankası	 Para	 Politikası	 Kurulu	 (PPK)	

toplantısında, politika faizi yüzde 5,75’te 
bırakılırken, gecelik borçlanma faizi yüzde 5, gecelik 
borç verme faizi ise yüzde 9 olarak sabit bırakıldı.

•	BM	 Genel	 Kurulu	 çalışmaları	 için	 ABD’ye	 giden	
Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Barack	Obama	ile	
görüştü.	Görüşmede	PKK,	Suriye,	NATO	Savunma	
Sistemi, İsrail-Filistin,	Afganistan	 ve	 Irak	 konuları	
gündeme geldi.

•	Ankara Kumrular Sokak’ta meydana gelen 
patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. 
Saldırıyı	PKK’ya	bağlı	TAK	üstlendi.	

•	Siirt’te	 bir	 grup	 PKK’lı	 terörist,	 Polis	 Meslek	
Okulu yakınlarında polis aracı sandıkları özel bir 
otomobile roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla 
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saldırı düzenledi. Saldırıda otomobilde bulunan 
4 kadın ölürken, 2 kadın da ağır yaralandı. 
Saldırının ardından güvenlik güçlerinin düzenlediği 
operasyonda	1	PKK’lı	ölü	olarak	ele	geçirildi.

•	Standard	&	Poor’s	Türkiye’nin	yerel	para	cinsinden	
notunu iki kademe birden artırarak Türkiye’nin 
notunu	BB+’dan	BBB-’ye	yükseltti.	

•	KKTC	 Dışişleri	 Bakanı	 Hüseyin	 Özgürgün,	
hakimiyetçi bir anlayış içinde olan Güney Kıbrıs 
Rum	Yönetimi’nin	 (GKRY)	 tüm	uyarılara	 rağmen	
Ada’nın doğal kaynaklarını gasp etme çabası 
içerisine girdiğini, Kıbrıs Türk tarafının Anavatan 
Türkiye ile birlikte haklarını korumak amacıyla 
ivedilikle öngörülen adımları atacağını belirtti.

21 Eylül 2011
•	Van’ın	Çatak	ilçesinde	güvenlik	güçleri	ile	bir	grup	

terörist arasında çıkan çatışmada, 1 asker ile 2 
korucu şehit oldu. 

•	Türkiye	 ile	 KKTC’nin	 Doğu	 Akdeniz’de	 birlikte	
petrol ve doğalgaz aramasına imkan sağlayacak 
Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması, Başbakan 
Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 ile	 KKTC	Cumhurbaşkanı	
Derviş	Eroğlu	tarafından	New	York’ta	imzalandı.	

•	ABD	Başkanı	Barack	Obama,	BM	Genel	Kurulu’nda	
yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorunu üzerinde 
durarak, Filistin yönetiminin tek yanlı devlet 
ilanına karşı çıktı. Obama, “Filistinliler bağımsız 
devleti	hak	ediyor,	ama	bunun	yeri	BM	değil.”	dedi.

•	İran	Devrim	Muhafızları,	ülkenin	kuzeybatısındaki	
sınır	 bölgesini	 terör	 örgütü	 PJAK	militanlarından	
temizlediklerini bildirdi.

22 Eylül 2011
•	Başbakan	 Erdoğan	 BM	 Genel	 Kurulunda	 yaptığı	

konuşmada Türkiye’nin Filistin’in bağımsız devlet 
olarak tanınmasına koşulsuz destek verdiğini 
söyledi. 

•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama,	 Filistin	 Devlet	
Başkanı	Mahmud	Abbas	 ile	New	York’ta	bir	araya	
gelerek, Filistin’in devlet olarak tanınma talebini 
görüştü.

23  Eylül 2011
•	Yükseköğretim	 Kurumu	 (YÖK),	 Mardin	 Artuklu	
Üniversitesi’nde	 Kürt	 Dili	 ve	 Edebiyatı	 bölümüne	
lisans izni verdi.

•	AB,	Libya’da	 yaşanan	 iç	 savaş	 sırasında	Kaddafi’ye	
karşı uygulanan yaptırımların bir parçası 
olarak	 dondurulan	 Libya’nın	 yurt	 dışındaki	 mal	
varlıklarının serbest bırakılacağını açıkladı.

•	Türkiye’nin	 de	 aralarında	 bulunduğu	 gelişmiş	 ve	
gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G-20 ülkeleri, 
ABD’nin başkenti Washington’da bir araya geldi. 
Toplantıda, kriz karşısında zayıflayan bankaları ve 
belirsizleşen büyümeyi destekleme taahhüdünde 
bulunuldu.

•	Filistin	Devlet	Başkanı	Mahmud	Abbas,	BM	Genel	
Kurulunda	BM’ye	tam	üyelik	başvurusu	yaptı.	

24 Eylül 2011
•	Siirt’in	 Pervari	 ilçesi	 Belenoluk	 Jandarma	

Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu 
5 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı. 

•	AB	 Dış	 İlişkiler	 ve	 Güvenlik	 Politikası	 Yüksek	
Temsilcisi	Catherine	Ashton	Suriye’ye	yönelik	yeni	
yaptırımları açıkladı. Buna göre; petrol şirketleri 
Suriye’de	 yatırım	 yapmayacak,	 Suriye	 Merkez	
Bankasına banknot verilmeyecek, rejimle bağlantılı 
bazı yetkililere seyahat ve vize yasağı uygulanacak. 

•	KKTC	Cumhurbaşkanı	Derviş	Eroğlu	New	York’ta	
BM	Genel	 Sekreteri	Ban	Ki-moon	 ile	 görüştükten	
sonra	 yaptığı	 açıklamada,	 KKTC	 Hükümeti’nin	
TPAO’ya	verdiği	petrol	ve	doğalgaz	arama	 izninin	
sadece	KKTC	değil,	Kıbrıs	Adası’nın	bütün	çevresini	
kapsadığını söyledi. 

•	Rusya’da	2012’de	yapılacak	başkanlık	seçimi	öncesi	
Birleşik	 Rusya	 Partisinin	 Kongresinde,	 Vladimir	
Putin’in	dört	yıllık	başbakanlığının	ardından	tekrar	
devlet başkanlığına resmen aday olduğu, üst üste 
üç dönem başkan olamayacağı için 2008’de görevi 
devrettiği	Dmitri	Medvedev’in	 ise	 başbakan	 adayı	
olduğu açıklandı.

25 Eylül 2011
•	ABD’deki	 Yahudi	 sivil	 örgütleri	 başkanı	 Richard	

Stone, Yunan Kathimerini gazetesindeki 
açıklamasında,	 Türkiye’nin,	 İsrail	 ve	 Rumların	
Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını engelleme 
girişiminde bulunmasının bir savaş hareketi 
sayılacağını ileri sürdü. 

•	İsrail	 Dışişleri	 Bakanı	 Avigdor	 Lieberman	 İsrail	
Radyosuna	yaptığı	açıklamada,	Filistin’in	tam	üyelik	
için	BM	Güvenlik	Konseyine	başvurmasının	kabul	
edilmesi durumunda cevaplarının sert olacağını 
söyledi. 

•	Dünya	 Bankası	 ve	 IMF	 yıllık	 toplantıları	
çerçevesinde	 toplanan	Uluslararası	 Para	 ve	 Finans	
Komitesi	(IMFC),	Euro	Bölgesi’ndeki	mevcut	borç	
krizi başta olmak üzere küresel ekonominin içinde 
bulunduğu tehlikelere karşı “olağanüstü ihtiyat, 
işbirliği ve cesur adım” çağrısı yaptı.
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26 Eylül 2011
•	Türkiye’nin	tek	sismik	gemisi	olan	Piri	Reis,	KKTC	

adına Kıbrıs etrafında bin kilometrelik bir hatta 
petrol ve doğalgaz aramalarına başladı.

•	Batman’da	devriye	görevi	yapan	bir	polis	aracına	bir	
grup	PKK’lı	terörist	silahlı	saldırı	düzenledi.	Çıkan	
çatışmada 1 hamile kadınla çocuğu öldü, 3 polis 
yaralandı. Çatışmada 3 terörist de ölü ele geçirildi.

27 Eylül 2011
•	Sınır	 ötesi	 operasyon	 yetkisinin	 17	 Ekim	 2012’ye	

kadar uzatılması amacıyla hükümetin gönderdiği 
tezkere	Meclis	Başkanlığına	sunuldu.	

•	BM	 çalışmaları	 nedeniyle	 New	 York’ta	 bulunan	
Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	 Irak	Kürdistan	
Demokrat	 Partisi	 Genel	 Başkan	 Yardımcısı	
Neçirvan	 Barzani	 ve	 Irak	Dışişleri	 Bakanı	Hoşyar	
Zebari ile ayrı ayrı bir araya geldi. 

•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama,	 küresel	 ekonomiye	
ait endişelerin Euro Bölgesi’ndeki krizden 
kaynaklandığını söyledi. 

28 Eylül 2011
•	BDP,	Diyarbakır’da	düzenlediği	grup	 toplantısında	
Meclis’e	 dönme	 kararı	 aldı.	 BDP	 Genel	 Başkanı	
Selahattin Demirtaş, doğruluğuna inandıkları 
siyasi bir direniş hamlesi olarak 1 Ekim’den itibaren 
Meclis	 çalışmalarına	 katılma	 kararı	 aldıklarını	
açıkladı. Demirtaş, boykot kararlarına rağmen 
kaçırılan barış fırsatının dönüş kararlarıyla birlikte 
telafi edilmesini dilediklerini söyledi.

•	Diyarbakır’ın	 Lice	 ilçesinin	 3	 ayrı	 köyünde	 görev	
yapan	 6	 öğretmen	 PKK’lı	 teröristlerce	 kaçırıldı.	
Böylelikle	 PKK’nın	 son	 bir	 hafta	 içinde	 kaçırdığı	
öğretmenlerin sayısı 12’ye yükseldi. 

•	AB,	 Türk	 vatandaşlarına	 vizelerin	 kaldırılması	
için bir ‘yol haritası’ hazırlayacağını açıkladı. 
Bunun hazırlıkları sürerken Türklerin vize alımını 
kolaylaştıracağını da açıklayan AB, birkaç ay içinde 
kolay vize uygulamasına geçileceğini duyurdu.

29 Eylül 2011
•	Ergenekon	 davası	 sanıklarından	 Mehmet	

Haberal’ın, tutukluluğunun kaldırılması talebiyle 
Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesine	 (AİHM)	
yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu reddedildi. 

•	BDP	Genel	Başkanı	 Selahattin	Demirtaş	 ve	Genel	
Başkan	Yardımcısı	Gültan	Kışanak,	Cumhurbaşkanı	
Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkünde kabul 
edildi. Görüşme sonrası açıklama yapan Demirtaş, 
“Sayın	Cumhurbaşkanı	almış	olduğumuz	karardan	

memnun olduklarını, olumlu bulduklarını belirtti. 
Bu şekilde sürece dair görüşlerimizi paylaştık.” dedi. 

•	Yunanistan’ın	 başkenti	 Atina’da,	 hükümetin	 mali	
krizle mücadele çerçevesinde uygulamaya koyduğu 
reformlara itiraz eden göstericiler, İçişleri, Adalet, 
Maliye,	 Sağlık	 ve	 Tarım	 Kalkınma	 bakanlıklarını	
işgal etti.

30 Eylül 2011
•	Şırnak’ın	 Beytüşşebap	 ilçesinde	 arazi	 taraması	

yapan askeri birliğe teröristler tarafından açılan 
ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı. 
Kaçan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatışmada, 3 terörist öldürüldü. 

•	AB	 Komisyonunun	 Genişlemeden	 Sorumlu	
Temsilcisi Stefan Füle’nin basın bürosundan yapılan 
açıklamada,	BDP’nin	aldığı	TBMM’de	yemin	etme	
kararının AB tarafından memnuniyetle karşılandığı 
belirtildi. 

•	Yunanistan	Başbakanı	Yorgo	Papandreu,	ülkesinde	
yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, temaslarda 
bulunmak üzere çıktığı Avrupa turunda Fransa 
Cumhurbaşkanı	 Nicholas	 Sarkozy	 ile	 bir	 araya	
geldi. Sarkozy görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 
“Yunanistan’ı yüzüstü bırakmayacağız. Yunanistan’ın 
başarısızlığı bizim başarısızlığımızdır.” dedi. 

•	ABD	 tarafından	 El	 Kaide	 örgütünün	 Arap	
yarımadası sorumlusu olarak nitelendirilen Enver 
Evlaki, Yemen’de düzenlenen bir hava saldırısında 
öldürüldü.
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ÖZET 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren 
kendi bağımsız devletini kurmak amacıyla yola 
çıkan Filistinli Arapların çabası 21. yüzyılda da 
devam	etmektedir.	Filistin	Ulusal	Konseyi	tara-
fından ilk olarak 1 Ekim 1948’de Bütün Filistin 
Hükümeti, 15 Kasım 1988’de ise Filistin Dev-
leti ilan edilmiştir. Bugün Filistin’i devlet ola-
rak tanıyan pek çok dünya ülkesi bulunmasına 
rağmen Filistin Özerk Yönetimi, coğrafi olarak 
halen	İsrail	işgali	altındadır	ve	BM’de	gözlemci	
statüsüne sahiptir. İsrail’le çeşitli Amerikan yö-
netimlerinin ve Ortadoğu dörtlüsünün arabu-
luculuğunda iki devletli çözüm ekseninde di-
rekt ve dolaylı barış görüşmeleri yapan Filistin 
Özerk Yönetimi, gelinen noktada müzakerele-
rin tıkandığını açıklamıştır. Bu noktada diplo-
matik	bir	hamle	olarak	BM’ye	tam	üye	statüsü	
için başvuru yapan Filistin Özerk Yönetimi, 
devlet olarak tanınmanın ötesinde uluslarara-
sı hukuk çerçevesinde haklarının tanınması ve 

iddialarını uluslararası platformda rahatça dile 
getirmeyi hedeflemektedir.
Filistin	 Özerk	 Yönetimi’nin	 BM	 başvurusu,	
Filistin halkının çoğunluğunun desteğini gör-
mesine rağmen FKÖ tarafından kazanılmış 
hakların tehlikeye atılması endişesi Filistin top-
lumunda	 tartışmalara	 neden	 olmuştur.	 Ulus-
lararası toplum ise İsrail’in barış sürecindeki 
performansı nedeniyle bu üyelik sürecini des-
teklemek ile çift devletli çözümün gerçekleşme 
imkânını koruma gerekçesiyle üyelik sürecine 
karşı çıkma arasında bölünmüştür. Bu bağ-
lamda Filistin devletini ilk tanıyan ülkelerden 
birisi olan Türkiye, hem tam üyelik sürecini 
desteklediğini	 açıklamış,	 hem	 de	 BM	 Genel	
Kurulu’nda yapılacak oylamada daha fazla oy 
çıkması için çeşitli platformlarda lobi çalış-
maları	 yürütmüştür.	 Netice	 itibariyle	 Filistin	
Özerk	Yönetimi’nin,	BM’ye	 tam	üyelik	 başvu-
rusu Amerikan vetosuna takılabilecek olsa da, 

SETA	ANALİZ

Birleşmiş Milletler’de 
Filistin Oylaması: Devlete 
Doğru mu?
Filistin’in BM üyeliği ya da BM’nin Filistin’i devlet olarak kabul etmesi Filistin’in bir dev-
let olduğu anlamına gelmemektedir. BM üyeliği Filistin’in devlet olarak tanınmasının 
ötesinde uluslararası hukuk içinde net bir şekilde hak ve sorumluluklarının tanınması 
açısından önem taşımaktadır. 

SELIN M. BÖLME, UFUK ULUTAŞ

bm’de filistin oylaması
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bm’de filistin oylaması

EYLÜL 2011 - Arap Baharının Filistin’deki ilk etkisi Mısır’ın arabuluculuğunda gerçekleşen 
Hamas-El-Fetih uzlaşmasıydı. Gerek Arap baharının sembolik ve psikolojik etkisiyle, gerekse Mısır 
ve Suriye’de yaşanan gelişmelerin Filistinli aktörler üzerinde yarattığı etkiyle mümkün kılınan bu 
uzlaşma iki yönetim arasındaki farklılıkları çözüme kavuşturmamış olmakla beraber, Filistin’in tek 
bir temsili açısından önemli bir gelişmeydi. Uzlaşmanın ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut 
Abbas 23 Eylül’de BM Güvenlik Konseyine Filistin’in devlet olarak tanınması için başvuruda bu-
lundu. Filistin’in devlet olarak tanınmasına açıkça karşı olduğunu dile getiren ABD, Ortadoğu’da 
alacağı tepkileri düşünerek başvuru talebini veto etmedi ancak konunun Güvenlik Konseyi gün-
demine gelmesini de engelledi.

A
A
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Filistin sorununu tekrar uluslar arası gündeme 
taşınmış	 ve	 Filistin	 Özerk	 Yönetimi,	 BM’deki	
konumunu güçlendirme şansını yakalamıştır.

SONUÇ	YERİNE	Yukarıda da anlatıldığı üze-
re	 BM’nin	 işleyişi,	 tam	 üyelik	 için	 izlenmesi	
gereken yasal prosedür ve özellikle veto hak-
kına sahip ABD’nin tam üyeliğe karşı tutumu 
hesaba	katıldığında	Filistin’in	20	Eylül’deki	BM	
oylaması sonucunda tam üyelik kazanabilmesi 
mümkün görünmemektedir. ABD’nin tutu-
munda oylamaya kadar bir değişme olmazsa 
BMGK’dan	 bir	 tavsiye	 kararı	 çıkamayacaktır.	
Aslında başta Filistin Otoritesi olmak üzere 
Filistin	 devletine	 destek	 veren	 ülkeler	 de	 BM	
sisteminden kaynaklanan bu çıkmazın farkın-
dalardır.	 Bu	 yüzden	 Filistin	 tarafı,	 BM	Genel	
Kurulu’na giderek üye olmayan devlet statüsü 
kazanma yolunu tercih ederse yukarıda bahse-
dilen haklara sahip olacaktır. Diğer bir deyişle 
BM	oylaması	ABD	engeline	takılsa	da	193	üyeli	
BM’nin	150’den	fazla	üyesinin	desteğine	sahip	
Filistin’in uluslararası camiadaki konumu sağ-
lamlaşacaktır.	 Yine	 BM	 nezdinde	 tam	 üyeliğe	
sahip olamasa da kendisini devlet olarak kabul 
eden ülkelerin yeter sayıda olması nedeniyle 
diplomatik statüsü yükselecek ve İsrail’le bun-
dan sonra girişeceği müzakereleri uluslararası 
camianın ekserisinin nezdinde devlet statüsün-
de yürütebilecektir. 
Bu noktada ABD’nin vetosunun tam üyeliğe 
engel olacağı bilinmesine rağmen ABD’nin ve 
İsrail’in oylamanın gerçekleşmesinin önüne 
geçme çabaları da dikkate değerdir. Yukarıda 

da belirtildiği gibi İsrail Filistin’in uluslararası 
meşruiyetinin gözle görülür bir şekilde artma-
sından ve bunun getireceği yasal sorumluluk-
lardan endişelenirken İsrail halkı ve güvenlik 
yapılanması arasında da olası bir şiddet patla-
masından duyulan kaygı ortadadır. ABD ise bir 
yandan Filistin meselesinin kendi inisiyatifleri 
dışında çözülmeye çalışılmasını engellemeye 
çalışmakta, özellikle ABD’deki Yahudi lobisinin 
de etkisiyle ABD Kongresi aracılığıyla Filistin 
tarafını	tehdit	etmektedir.	Öte	yandan	BM	oy-
lamasında ülkelerin vereceği oylar, bu ülkelerin 
Filistin meselesi üzerindeki nüfuzlarını ve Arap 
ve İslam dünyasındaki itibarlarını şekillendir-
mede önemli bir rol oynayacaktır. Özellikle 
kullanacağı veto, ABD’nin Ortadoğu siyasetin-
de düğümlenmelere ve zemin kaybına sebep 
olacaktır.

Filistin’in	BM’de	 tam	üyelik	başvurusunun	Fi-
listin yönetimi açısından fırsat ve riskleri de-
ğerlendirdiğimizde karşımıza aşağıdaki gibi bir 
görüntü	 çıkmaktadır.	 Mahmud	 Abbas,	 eriyen	
halk tabanı ve akamete uğrayan barış görüş-
meleriyle birlikte yitirdiği konumunu yeniden 
etkinleştirebilecek; Filistin halkının, barışçıl 
müzakereleri bir yöntem olarak benimseyen 
eğilime güveni artacak; Filistin halkının sem-
bolik anlamda da olsa uluslararası bir statü elde 
etmiş olması ile tıkanan Arap-İsrail mücadele-
sinde ileriye doğru bir adım atılacak; İsrail’in 
uluslararası toplum nezdinde izolasyonu ve 
İsrail’e karşı uluslararası camianın ve kamuoyu-
nun desteği artacak, İsrail’in Batı Şeria’da yeni 
yerleşim birimlerinin kurulması veya Gazze 
Şeridi’ne uygulanan abluka ve ambargo gibi 
uygulamalarına karşı uluslararası alanda adım-

“ Filistin BM nezdinde tam üyeli-
ğe sahip olamasa da kendisini devlet 
olarak kabul eden ülkelerin yeter sayı-
da olması nedeniyle diplomatik statü-
sü yükselecek ve İsrail’le bundan son-
ra girişeceği müzakereleri uluslararası 
camianın ekserisinin nezdinde devlet 
statüsünde yürütebilecektir. 



413

b m ’ d e  f i l i s t i n  o y l a m a s ı

lar atılabilecek ve özel olarak Amerika, genel 
olarak da barış sürecini takip eden uluslarara-
sı aktörlerin taraf olmaya zorlanması ve İsrail 
üzerindeki baskılarını artırması mümkün ola-
bilecektir.
Buna karşılık Filistin Özerk Yönetimi’nin karşı 
karşıya	kalacağı	riskleri	BM’de	tam	üyelik	statü-
sünü kazanması yahut kazanamaması ve yeterli 
uluslararası desteği alamaması açısından ikiye 
ayırabiliriz.	Özerk	Yönetim’in	BM’de	tam	üyelik	
statüsünü kazanması durumunda İsrail’in fiili 
işgali nedeniyle devletim kurulmasının kısa va-
dede Batı Şeria’da pratik bir etkisinin olmaması 
durumunda hayal kırıklığı ortaya çıkabilecek; 
Amerikan Kongresinin Filistin’e yıllık 500 mil-
yon dolar tutarında yaptığı yardımın kesilmesi 

gündeme	 gelecek;	 181	 nolu	 BM	 kararına	 da-
yanarak tam üyeliğin sağlanması durumunda, 
İsrail tarafında İsrail’in bir “Yahudi devleti” 
olduğu düşüncesi güçlenecek ve İsrail’de Filis-
tin-Arap barış müzakerelerine karşı olumsuz 
tavır takınan şahin kanat da sesini artıracaktır. 
Özerk	Yönetim’in	BM’de	 tam	üyelik	statüsünü	
elde edememesi ve küçük bir ihtimal de olsa 
uluslararası camiadan umulan desteği göreme-
mesi	durumunda	ise	Mahmud	Abbas’ın	Filistin	
kamuoyu nezdinde itibarı daha da düşecek, 
bölgedeki barış yanlısı eğilime karşı savaş yanlı-
sı eğilimin eli güçlenecektir. Ayrıca bu durum-
da Filistin sokaklarında üçüncü bir intifada ha-
reketliliğinin ve geniş çaplı olayların yaşanması 
gündeme gelebilecektir.
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Bu	 sene	 gerçekleştirilen	 Birleşmiş	 Milletler	
toplantılarının resmi ve gayri resmi gündemi-
ne “Arap Baharı” damgasının vurulacağı aylar 
öncesinden ortaya çıkmıştı. Erdoğan’ın “Arap 
Baharı”nın fiili sonuçlar ürettiği üç ülkeyi ziya-
ret	ederek	BM	toplantılarına	katılmasıyla,	Tür-
kiye gündemini dünya gündemiyle örtüştürdü 
ve tartışmaların merkezine oturdu. Somali, 
Mısır,	 Tunus	 ve	 Libya	 ziyaretlerinin	 sağladığı	
mukayeseli	üstünlük	BM	görüşmelerinde,	gün-
deminde ve kulislerinde kendisini hissettirdi. 
Aynı şekilde, Türkiye, Arap Baharı rüzgârının 
yanında,	BM’de	gündeme	gelecek	olan	“Filistin	
devletinin tanınması” meselesini de aylar önce 
gündemine almış ve diplomatik adımlar atmış 
olmasının avantajını da sonuna kadar kullan-
maktan	geri	durmadı.	Türkiye’nin,	BM	ile	daha	
bu	 aybaşında	 Palmer	 raporu	 üzerinden	 karşı	
karşıya	gelmiş	olması	da,	İsrail’in	Mavi	Marma-
ra katliamını daha güçlü bir şekilde dünya gün-
demine taşımasına katkı sağladı. Sözün özü, 
“BM	 düzeninin”	 yapısal	 ve	 siyasi	 sorunlarını	
bir	 kenara	 not	 ederek,	 eğer	 BM	 toplantıların-
dan ciddiye alınabilecek neticeler bekleniyorsa, 
Türkiye, büyük ölçüde gündemin arzuladığı şe-
kilde oluşmasını sağlamış oldu. 

Komşularla sıfır sorun politikası 
Arap baharı vesilesi ile Türkiye’nin dış politika-
sı önemli bir testten geçmektedir. Ortaya çıkan 
siyasi boşluğun şekillenmesinde ciddi bir aktör 
olacağı aşikâr olan Türkiye, yıllar sonra bölgesel 
düzenin kurucu bir unsuru olmaya doğru yol 
almaktadır. “Komşularla sıfır sorun” yaklaşı-
mının meyvelerini tam da bugün toplamaya 
başlayan Türkiye, yeni bölgesel düzenin bütün 
zorluklarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu 
zorluklar,	Irak	işgaliyle	beraber	başlayan	dış	po-
litika hareketliliğinin karşılaştığı badirelerden 
çok daha çetin olacaktır. Dış politika yapım sü-
reçleri büyük oranda uzun vadeli ve makro he-
defleri gözetir. Belli dönemlerde ve durumlarda 
ise kısa veya orta vadeli menfaatlere yoğunlaşır. 
Genellikle kullanılan metotlar dinamik; refe-
rans alınan prensipler statiktir. Bu meyanda, 
son dönem, özellikle Suriye ile yaşanan gerilim 
dolayısı ile “komşularla sıfır sorun” yaklaşımı-
nın bu zor süreç öncesinde iflas ettiği dillendi-
rilmektedir. “Sıfır sorun” prensibini ısrarlı bir 
şekilde bir cebir mevzusu olarak okuyan bu 
yaklaşım tarzı, temenni edilen hedef ile amaca 
ulaşmak için kullanılacak metotları birbirine 
karıştırmaktadır. Oysa, “sıfır sorun” iddiasının 
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cebirsel bir iddia olmasının “tarihin ve siyasalın 
sonunu” ilan etmek kadar absürt olacağını göz-
den kaçırmaktalar. Hâsılı kelam, “sıfır sorun” 
idealize edilmiş bir hedefe ulaşma “temennisi” 
iken; zaman zaman değişen olumlu olumsuz dış 
politik ilişkiler “temin” edici dinamik adımlara 
tekabül eder. Dolayısıyla Suriye ile yaşananlar 
ilk anda dış politika prensiplerimizi sorgulama-
yı değil, öncelikli olarak metotlarımızı gözden 
geçirmemiz gerektiğine işaret eder. 

Bugün yaşanan süreç tam da bu yeni duruma 
denk gelmektedir. “Sıfır sorun” yaklaşımının 
ürettiği dinamikler son yıllarda yoğun bir şe-
kilde kullanılmamış olsaydı, Türkiye’nin bugün 
Arap Baharı rüzgârından bu denli meşru bir 
şekilde faydalanması da söz konusu olamazdı. 
Özellikle Suriye’deki Baas rejimi, Türkiye üze-
rinden her alan kazanma hamlesi yaptığında, 
kendi sosyolojisinin Türkiye ile eklemlendiğini 
fark edemedi. Halklar arasında oluşan yoğun 
ticari, entelektüel, kültürel ve turistik ilişkiler 
kriz sırasında çok değerli adımlara dönüştü. 
Sadece vize rejiminin önce çok gevşetilmesi, 
ardından da kaldırılmasıyla, bir kaç yıl içerisin-
de, milyonlarca insan karşılıklı alışverişlerde 
bulundular. Tek başına bu etkileşimin bile 
Suriye’de oluşturduğu etki, yirmi yıl sonra 
toparlanmaya çalışan Baas karşıtı muhale-
fetin yurt olarak Türkiye’yi seçmesine yetti. 
Özetle, dün komşularla sorunsuz bir ilişki 
hedeflenmemiş olsaydı bugün Arap Bahar’ı-
na bu kadar meşru ve doğal bir şekilde des-
tek verebilen ve alabilen bir Türkiye ortaya 
çıkmazdı. Öyle ki, bölgemizde en sert İsrail 
karşıtlığıyla bilinen ülkeler, benzer bir meşru 
zeminden yoksun olduklarından; Türkiye’nin 
yeni Ortadoğu düzenindeki kurucu aktör ro-

lünün	çok	gerisine	düşerek,	Camp	David	düze-
ninin sıradan bir aktörü konumunda kalıyorlar. 
Türkiye, son yıllarda yürüttüğü politikalarla, 
hem bölgemizdeki aktörler hem de Amerika ve 
Avrupalı aktörler için oldukça ilginç bir dina-
mik haline gelmiş durumda. Bölgesel aktörler 
Türkiye’nin meşru siyasi talepleri karşısında; 
küresel aktörler ise hem İsrail konusunda ret 
edilemeyen itirazları hem de bölgesel düzenin 
eskisi gibi olmayacağına yönelik haklı çıkışları 
karşısında statüko ve değişim arasına sıkışmak-
talar. Bu sıkışmadan değişim lehine de statüko 
lehine de tercihte bulunsalar, Türkiye açısından 
kazançlı bir durum ortaya çıkmaktadır. Statü-
ko tercihleri Türkiye’yi daha meşru; değişim 
tercihleri de daha haklı bir aktör pozisyonuna 
sokmaktadır
Sabah, 24.09.2011

“ Arap baharı vesilesi ile 
Türkiye’nin dış politikası önemli bir 
testten geçmektedir.
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Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 66. Birleş-
miş	Milletler	Genel	Kurulu	 toplantıları	 çerçe-
vesinde gerçekleştirdiği ABD gezisinde vak-
fımız	 SETA’nın	 da	 konuğu	 oldu.	 New	 York	
Üniversitesi’nde	 SETA	 DC	 tarafından	 düzen-
lenen “Yeni Türkiye ve Yeni Ortadoğu” konulu 
toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.
Konuşmasına Türk dış politikasının çok yönlü-
lüğü ve Türkiye’nin oynadığı uluslararası rollere 
değinerek başlayan Erdoğan, bu çerçevede So-
mali’deki açlık dramına yardım amacıyla atılan 
adımın anlamlı olduğunu söyledi.
Türk halkının Somali’ye yaklaşımını, “Bu nasıl 
bir kültür, nasıl bir inanç, nasıl bir ahlaki ve vic-
dani yaklaşım” diye niteleyen Erdoğan, halkın 
yardım elini uzatmasının bu açıdan çok önemli 
olduğunu belirtti. Erdoğan, ayni yardımların 
dışında hesaplarda şu ana kadar yaklaşık 300 
milyon dolar toplandığını ifade etti.
Hastane, okul, havaalanı, yol, su ve temizlikten 
tamamen yoksun olan Somali’de çöp kamyonu 
ve traktör olmadığının altını çizen Erdoğan, 

şöyle konuştu: “Kesilen hayvanların kemikleri-
nin öbek öbek biriktiği yol kenarlarında çocuk-
ların da onlarla oynaştığı bir tablo görüyoruz. 
Nerede?	 Başkent	 Mogadişu’da.	 Peki,	 insanlık	
nerede?	 Hani	 gelişmiş	 ülkeler,	 BM	 nerede?	
BM’nin	 eli	 buraya	 neden	 uzanmıyor?	 Bunları	
ilgililere söylediğim için rahat konuşuyorum 
ama bakıyorsunuz yardım yok. 20 yıldır sava-
şın bedelini ödeyen buradaki 10 milyon insan, 
yaklaşık 10 bini aşkın çocuğunu kaybetmiş bir 
toplum... Gözlerimizin önünde derisiyle kemiği 
birbirine yapışmış ve artık iğneyi yapamayacak 
durumda kalan aciz bir doktor, serum veremi-
yor. Öyle bir halde. ‘Hemen arabayla hastaneye 
ulaştırın’ dediğimiz yavru, 5 dakika sonra ha-
berini alıyoruz vefat ediyor. Böyle bir dünyada 
biz siyasiler sorumlu değil miyiz? İstediğiniz 
kadar trilyarderleri idare eden bir yönetim olun 
hiçbir anlamı yok. Dünyanın en ücra köşesin-
de böyle mazlum, mağdur, imkansız çocuklar 
varsa, bunlar ölüyorsa hepimiz sorumluyuz. 
Bunu din ile izah edemezsiniz, ‘şu ülkedir, bu 
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ülkedir, dost ülkedir’ diyemezsiniz. İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi, sadece bir dinin 
mensupları için açıklanmadı, tüm insanlık için 
açıklandı. İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
sine yönelik acaba ne yapıyoruz veya ne yaptık? 
İlgililere sordum, en ufak yapılan bir şey yok. 
Ailemle gittim, protokol takılmadım. İstedim 
ki hepsi görsün. Bakan arkadaşlarımı, sanatçı-
ları, iş adamlarını, gazetecileri yanıma aldım, 
hep birlikte bu tabloyu yaşadık.”

“Bulunduğumuz yerden izlersek…”
Somali’ye karşı insani, vicdani ve ahlaki görev 
sorumluluğuyla yardım adımı attıklarını vur-

gulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdi biz 
liderler, olayı bulunduğumuz ülkelerden ya da 
gelen raporlardan izlersek her zaman yanlış 
karar veririz. Bunu sadece uluslararası bazda 
söylemiyorum.	 Ulusal	 bazda	 da	 bu	 böyledir.	
Ülkemin	 başkenti	 Ankara.	 Eğer	 Ankara’dan	
Başbakan olarak Türkiye’yi yönetecek olursam 
beni aldatırlar. Onun için 81 vilayeti dolaşmak, 
yatırımları yerinde görmek zorundayım. Ya-
tırımları yerinde görmezsem o yatırımlar ne 
zamanında biter, ne de biter. Onun için gide-
ceksin, bizzat takip edeceksin. Takip edersen 
netice alırsın. Takip etmezsen netice alamazsın. 
Bu uluslararası bazda da böyle. Başbakan Yar-
dımcım 2 ayda bir Somali’ye gidecek. Oradaki 
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çalışmaları yerinde inceleyecek, bizzat o getire-
cek. Çünkü siyasinin sorumluluğu farklıdır.”
Erdoğan, Yeni Ortadoğu’nun kurucu hamle-
lerinin yapıldığı üç bölge ülkesini daha geçen 
hafta bizzat ziyaret etmiş olmanın avantajı ile 
bu hitabı yaptığına işaret ederek, şunları söy-
ledi: “Bu itibarla sözlerim bizzat yerinde ya-
pılmış gözlemlere ve süreci sokaklarda birebir 
yaşamakta olan insanlarla gerçekleştirdiğim 
temaslara dayanmaktadır. Bu çerçevede şunu 
açıklıkla söyleyebilirim ki: Yeni bir Ortadoğu 
doğmuştur ve bunun büyüyerek devamının 
önünde durmak mümkün değildir. Ancak, te-
hiri söz konusu olmaktadır ama er geç halkla-
rın arzuları gerçekleşecektir. Bölgede yaşanan 
değişimden korkmamak, aksine bunu tüm 
dünya için bir fırsat olarak görerek desteklemek 
ve kolaylaştırmak gerekir.
Tabiatıyla önümüzdeki süreç çok kolay olmaya-
caktır. Tarih boyunca benzer süreçlerden geçen 
bütün ülkelerde olduğu üzere, bazı alanlarda 
daha hızlı, diğerlerinde daha yavaş ve aksak bir 
geçiş süreci yaşanacaktır. Ancak bugünden isti-
kamet bellidir. Her ülke kendi dinamikleriyle, 
kendi halkının iradesiyle katılımcı demokratik 
bir	yönetime	dönüşecektir.	En	son	Libya	örne-
ğinde de görüldüğü üzere, günümüzde dikta-
törlerin halklarını baskı altına alarak iktidar-
larını devam ettirmesi artık mümkün değildir. 
Çünkü halklar artık ne baskıdan korkuyor, ne 
de içi boş vaatlere kanıyorlar.”

“Biz, sistem ihracının gayreti içinde değiliz”
“Burada sizinle bir gerçeği de paylaşmak isti-
yorum: Ben, kişisel ilişkiler ağı üzerinden ko-
nuşmuyorum, ilkeler üzerinden konuşuyorum” 
diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Eğer kişisel ilişkiler ağı üzerinden 
konuşacak	olsam	şu	anda	Libya	 ile	 ilgili	böyle	
bir konuşma yapmamalıyım veya biraz sonra 
değineceğim Suriye ile ilgili de böyle bir ko-
nuşma yapmam gerekir ama ben kişisel ilişkiler 
ağı üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşu-
yorum. Eğer bu ilkeler, insanların evrensel de-
ğerlerine yönelik ilkeler, çiğneniyorsa o zaman 
bu ilişkileri bir kenara koyabilmek insanlığın 
erdem şartıdır. Bunu gösteremeye mecburuz, 
bunu gösterdiğiniz zaman işte halkalar o bekle-
dikleri huzura, refaha kavuşacaklardır.
Tunus’ta,	Mısır’da	ve	Libya’da	değişimin	öncü-
leri ile yaptığım temaslarda bu doğrultudaki 
kararlılığı bizzat gözlerinde gördüm. Değişime 
halen ayak sürüyen rejimler ve liderleri de ar-
tık bu gerçeği görmek durumundadırlar. Biz de 
sadece bir grupla görüşmüyoruz, kim bizim-
le görüşmeyi arzu etiyse hepsiyle görüştüm. 
Cumhurbaşkanı	 adaylarıyla	 görüştüm,	 parti	
liderleriyle	 görüştüm	 hepsiyle	 görüştüm.	 Ne-
den? çünkü o bölgede huzuru tesis edecek yeni 
bir dönem için eğer bize düşen bir görev varsa 
hazır olduğumuzu söylemek için. Biz sistem 
ihracının gayreti içinde değiliz. Böyle bir ça-
bamız yok Türkiye zaten sistemiyle ortada olan 
bir ülkedir. Çünkü bizlerde bedel ödeye ödeye 
bir yere geldik ve o süreçleri yaşaya yaşaya... 
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Eğer bizlerden bir eyler almak, transfer etmek 
isteyenler varsa ha biz bu konuda gücümüzde 
destek oluruz. Anayasa tecrübelerimizden tu-
tunuz, ülkenin ekonomik yapısını yapılandır-
maya varıncaya kadar ne isteniyorsa bu konuda 
elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Çün-
kü bunların hiç birisi bizim değişemez tapulu 
mallarımız değildir. Bunların hepsi insanlık 
içindir. Bunu vermeye hazır olduğumuzu de 
söyleyeyim.”

“İnsanlar orada acımasızca öldürülmeye 
devam edildi”
Bu noktada hem uluslararası toplum hem de 
Türkiye için özel önem arzeden Suriye’deki du-
ruma da kısaca değinmek istediğini ifade eden 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zira 
‘Arap Baharı’ olarak isimlendirilen hareketin 
bir sonraki durağının bu ülke olacağı artık ke-
sindir; kesin olmayan bu dönüşümün nasıl ger-
çekleşeceğidir. Bizim arzumuz rejimin bu ger-
çeği görmesi ve reformlarla değişimin önünü 
açmasıdır. Benim mevcut yönetimin bir numa-
ralı kişisi Beşşar Esad ile olan ilişikilerim gayet 
iyiydi,	ailece	görüştüğüm	bir	kişiydi.	Cumhur-
başkanımın aynı şekilde ailece görüştüğü bir 
kişiydi.	Peki,	biz	bu	tavrı	niye	ortaya	koyuyoruz	
çünkü biz ilkeler üzerinden konuşuyoruz. Eğer, 
siz tanklarla, toplarla halkınıza zulmederseniz, 
onları öldürürseniz bizim sizinle ne dostuluğu-
muz kalır ne kardeşliğimiz kalır, orada her şey 
biter. Siz, onlar teröristi diyemezsiniz. Çünkü 
siz	denizden	koskoca	Laskiye	şehrini	bombala-
yacaksınız, ‘niçin böyle yaptınız’ diye sorduğu-
muzda verdiği cevap ‘bunlar terörist’. Koskaca 
bir	 şehir	 terörist	 olur	 mu?	 Nerede	 buldun	 o	
teröristi böyle saçmalık olur mu? Buna ne biz 
inanırız ne Suriye’nin mazlum insanları inanır. 
İşte bunlar bizim hemen çizgiyi değiştirmemi-
zini önemli nedeni.
Sürecin başından beri yaptığımız tüm telkin ve 
uyarılar da bu yönde olmuştur. Telefonlarla bir 
kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere görüş-
meler yaptım. Özel temsilcimi gönderdim daha 
sonra Dışişleri Bakanımı gönderdim. Ardından 
tekrar bir kez daha aradım ve her şeyimizi açık 
sözlü kendilerine söylerdim ama ne yazık ki 
hiçbir şey değişmedi. Hala insanlar orada acı-
masızca öldürülmeye devam edildi.”

“Son fırsat penceresini bir an evvel 
değerlendirerek...”
Erdoğan, şunları kaydetti: “Beşşar Esad’ın tüm 
vaatlerine rağmen bugüne kadar gereken adım-

ları atmamış olması halkın barışçı talepleri bas-
kı yöntemleriyle susturulmaya çalışılmıştır. Bu 
itibarla, yönetimin halkın gözündeki meşruiye-
tini ve güvenini kaybettiği bir aşamaya gelmiş 
bulunmaktayız. Halbuki, zengin toplumsal ya-
pısı ve tarihi birikimiyle, Suriye’nin bölgede po-
zitif dönüşüme yeni bir emsal oluşturacak şekil-
de farklı bir çizgi ortaya koyması mümkündür. 
Suriye yönetiminin halen açık bulunan belki de 
son fırsat penceresini bir an evvel değerlendire-
rek, gereken tüm reformları somut bir takvim 
içerisinde uygulamaya geçirmesi şarttır. Aksi 
takdirde, Ortadoğu’nun bu önemli ülkesinde 
etkisi tüm bölgede hissedilebilecek sancılı bir 
dönemin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.”

“Artık yeni adım dönemi gelmiştir”
Erdoğan, Suriye’de medyanın da serbest bıra-
kılması çağrısında bulunduklarını ifade ederek, 
“Her şey güdümlü. Her şey belli otorite altında. 
‘Çalışıyoruz, yapacağız, yaptık’ deniliyor, her 
şey lafta. ‘Yaptık’ denilen şey, ne yazık ki acıma-
sızca tam aksine devam ediyor ve dürüst davra-
nılmıyor, doğru konuşulmuyor” dedi.
Hatay’da 7 bin 500 Suriyeli’nin barındığını be-
lirten Erdoğan, Türkiye’ye döndükten sonra en 
kısa sürede buradaki kampı ziyaret edeceğini 
söyledi. Kampı ziyaret ettikten sonra, süreci 
değerlendirerek, yeni bir adım atacaklarını an-
latan Erdoğan, “Artık yeni adım dönemi gel-
miştir. Bunu kampı ziyaretten sonra yapmayı 
kararlaştırdık. Bu adımı atmaya mecburuz çün-
kü Suriye, beklenen adımı atmak durumun-
dadır. Buradaki zulme seyirci kalamayız. Ara-
mızdaki sınır 910 kilometre, ayrıca aramızda 
akrabalık bağları var. Bu akrabalık bağlarını bir 
kenara koyamayız” diye konuştu.
Erdoğan, yeni bir Ortadoğu’nun doğuşuna şa-
hitlik edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti: 
“Son on yılda kat ettiği mesafe ile yenilenen ve 
güçlenen Türkiye ise her iki düzlemde de ak-
tif ve etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenle 
toplantının başlığını oluşturan üçlemenin bu-
günün ve geleceğin dünya siyasetini anlayabil-
mek bakımından isabetli bir zemin olduğunu 
düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi, Soğuk 
Savaş’ın ardından dünya siyasi sahnesi hiç ol-
madığı kadar hızlı bir değişim sürecine girmiş-
tir. Bu yeni süreçte, eskiden var olan uluslarara-
sı davranış kuralları ve uluslararası sisteminin 
dayandığı temel varsayımlar büyük ölçüde 
ortadan kalkmıştır. Terörizmden etnik ihtilaf-
lara; iklim değişikliğinden mali krizlere; ener-
ji ve gıda güvenliğinden siber saldırılara; kitle 
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imha silahlarının yayılmasından kültürel, dini 
kutuplaşmalara kadar birçok farklı ve yeni risk 
alanları ortaya çıkmıştır. Bir ülke veya bölgede 
ortaya çıkan ekonomik, siyasi veya toplumsal 
sorunlar, tüm ülkeleri olumsuz etkileyen so-
nuçlar doğurabilir hale gelmiştir. Güvenlik, 
refah ve barışın bölünmez bir hale geldiği bu 
ortamda, uluslararası işbirliği ve dayanışma hiç 
olmadığı kadar önem kazanmıştır.”

“Ortadoğu halkları bedel ödüyorsa...”
Erdoğan, küresel sistem içinde çeşitli alan ve 
ölçeklerde güç kaymalarının yaşanmaya baş-
landığını ve alışılagelmiş siyasi, ekonomik, 
kültürel paradigmaların artık ciddi şekilde 
sorgulanır olduğuna işaret ederek, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Ben sizlerle bugün hafıza 
kaydımın içeresinde ne varsa onları samimi bir 
şekilde paylaşmanın arzusu içerisindeyim. Yani 
gizli gündemi olan bir kişi olarak değil, açık 
sözlü olarak konuşmak durumundayım. Çün-
kü dünyanın yeni oluşan paradigmasında gizli 
gündemler önemli yer tutuyor. Bu da tabii özel-
like az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin 
halklarını tehdit ediyor. Burada bir şeyi bir bi-
rinden ayırmamız gerekiyor halklar yönetimler 
halklara nasıl bakacağız yönetimlere nasıl ba-
kacağız. Bunlar çok büyük önem arz ediyor. O 
bakımdan açık sözlü olmaya tüm liderlerin ih-
tiyacı var ve bununla halklara bedel ödetmeye 
kimsenin hakkı yok. Eğer bugün Ortadoğu’da, 
Ortadoğu halkları bedel ödüyorsa bunun tek 

sebebi oradaki dayatmacı sistemlerin başında 
olan aktörlerdir. Bunun bedelini kim ödüyor? 
Halklar ödüyor. Ekonomik bakımdan Batı 
dünyası baktığımızda, burada da Batı dünyası 
o koruduğu ağırlıkla birlikte günümüzde Çin, 
Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Endonez-
ya gibi yükselen güçlerle yeni ağırlık merkezleri 
ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, 
dünya meselelerinin ele alındığı platformların 
da daha hakça ve demokratik temsil imkanı 
sağlayacak şekilde reforme edilmesi yönünde 
çalışmalar hız kazanmıştır. Küresel mali krizin 
etkileri ile mücadele için başlatılmış olan G-20 
oluşumu bu yönde atılmış önemli bir adımdır. 
Soğuk savaş sonrasında ortaya çıkan bu yeni 
parametreler arasında bir diğer önemli husus 
da sivil dinamiklerin uluslararası ilişkiler açı-
sından da önem kazanması olmuştur. Günü-
müzde artık ülkelerin sadece askeri güçleriyle 
hedeflerine ulaşamadıklarını, savaşları kazan-
salar bile barış ve istikrara kavuşamadıklarını 
yaşayarak müşahede ediyoruz.”
Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	“Türkiye’nin	
dostluğu ve işbirliği her geçen gün daha fazla 
aranırken, ülkemizin gerçekleştirdiği dönüşüm 
başka ülkelere de ilham verir hale gelmiştir. 
İşte, yeni Ortadoğu’nun doğuşu bakımından 
Türkiye’nin sağlayabileceği en anlamlı katma 
değer de burada ortaya çıkıyor. Bölge halkları-
na verdiği umut ve ilhamla Türkiye, bölgedeki 
gelişmeleri doğru istikamette yönlendirme im-
kanına sahip nadir ülkelerden biridir” dedi.

Türkiye’nin 15 sene öncesine kadar dış 
yardım alan bir ülkeyken, bugün yılda bir 
buçuk milyar dolar yardım veren bir ülke 
konumuna geldiğinin, dünyanın en hızlı 
büyüyen ikinci ekonomisi durumunda 
olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları 
söyledi: “Ancak, Türkiye’nin bölgesine ve 
ötesine yönelik artan etkisinin ardında sa-
dece ekonomik faktörleri görmek yanlış 
veya yetersiz bir yaklaşım olacaktır. Tür-
kiye son on yıldır sağladığı siyasi istikrarı 
en verimli şekilde kullanmış, demokra-
sisini olgunlaştırmış, toplumsal huzuru 
pekiştirmiş ve ilerlemeyi kalıcı kılacak 
değerleri	 sağlamlaştırmıştır.	 Nitekim	
Türkiye’nin dostluğu ve işbirliği her ge-
çen gün daha fazla aranırken, ülkemizin 
gerçekleştirdiği dönüşüm başka ülke-
lere de ilham verir hale gelmiştir. İşte, 
yeni Ortadoğu’nun doğuşu bakımından 
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Türkiye’nin sağlayabileceği en anlamlı katma 
değer de burada ortaya çıkıyor. Bölge halkla-
rına verdiği umut ve ilhamla Türkiye, bölgede-
ki gelişmeleri doğru istikamette yönlendirme 
imkânına sahip nadir ülkelerden biridir.”

“İsrail-Filistin ihtilafı”
Başbakan Erdoğan, İsrail-Filistin ihtilafının 
çözümü yönündeki çabalarının da çok önemli 
olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Zira, 
on yıllardır bölgeyi içten içe kemiren ve ulus-
lararası alanda adalet duygusuna olan güveni 
zedeleyen bu sorunun, artık bu şekilde devam 
etmesi ne kabul edilebilir, ne de gerçekçidir. Bu 
itibarla, meselenin Arap Baharı’nın gölgesin-
de kalmasına veya dar çıkar hesaplarına heba 
edilmesine göz yumulmamalıdır. Aksine, Arap 
Baharı’nda mesafe kat edildikçe ve halkların 
siyasete katılımı arttıkça, sorunun çözülmesi 
üzerindeki baskı da mevcut adaletsizliklere du-
yulan tepki de artacaktır. Bu sebeple daha fazla 
vakit kaybedilmeden barış sürecini canlandıra-
cak adımların atılması ve barışın önündeki en-
gellerin kaldırılması gerekmektedir.
Ancak bugün gelinen noktada bu hususta iyim-
ser olmak maalesef güçtür. Zira İsrail, uluslara-
rası toplumun tüm çağrılarına rağmen barış sü-
recinin önünü açacak adımları atmaktan ısrarla 
kaçınmaktadır. Bir yandan işgal altındaki Filis-
tin topraklarında yasa dışı yerleşimler devam 
ederken, diğer yandan Gazze halkına uygula-
nan insanlık dışı ambargo da hukuksuzca sür-
dürülmektedir. Artık buna bir son verilmelidir.
Ben buradan hem şahsıma, hem sizlere soruyo-
rum: Bir toplum düşünün ki, bir ülke düşünün 
ki adeta açık hava hapishanesinde yaşıyor. Şu 
anda Filistinli, bulunduğu yerden dışarı çıka-
maz.	Gazze’li	 hiç	 çıkamaz.	 Türkiye	 Cumhuri-
yeti Başbakanı olarak Tel Aviv’i ziyaret ettim. 
Filistin’e	geçiyorum,	geçerken	Türkiye	Cumhu-
riyeti Başbakanı olarak yarım saat sınırda bek-
letildim.	 ‘Niçin	beni	 burada	bekletiyorsunuz?’	
Bana verilen cevap şu; güvenliğiniz için. Ben 
Filistin’e geçiyorum. İmza ise imza, her şeyi ve-
reyim.	Neyin	güvenliği?	Benim	böyle	bir	soru-
num yok. Hiçbir zaman bir İsrailli ülkeme gel-
diği zaman ‘güvenliğiniz için yarım saat sınırda 
beklemeniz gerekir’ demedim. Benim böyle bir 
talimatım olmadı. İşte bunlar bizi üzen mü-
nasebetler. Bugün Filistin’e bir kasa domates 
sokmak istesen İsrail’in iznine tabi. Bu nasıl bir 
yaklaşım?
İsrail’e sadece bölgeye ve dünya barışına değil, 
kendi halkına da zarar veren bu politikalarını 

değiştirmesi için gereken baskı başta ABD ol-
mak üzere yapılmalıdır. Bu yönde atılacak ilk 
adım, barış sürecindeki dengesizliği ortadan 
kaldırmak ve Filistinliler’e hak ettikleri devlet 
statüsünü vermek olmalıdır. Yıllar yılı hep “iki 
devletli Ortadoğu; İsrail, Filistin’ söylendi. Bu 
olmadığı zaman bir neticeye varmak mümkün 
değil. Filistin’in devlet olma hakkı verildiği 
anda Ortadoğu rahatlayacaktır. Şu anda burada 
siyasi bir spazm yaşanıyor. Bunu anlatmamız 
lazım.	Mahmud	Abbas	BM	Genel	Kurulu’nda	
dün konuşurken salonun oradaki yaklaşımını 
gördük. Demek ki Genel Kurul’daki yaklaşım 
büyük ölçüde bunu istiyor.”
Başta	BM	olmak	üzere	 bütün	uluslararası	 ku-
rum ve kuruluşlara bu zulme ve haksızlığa artık 
“dur” denmesi noktasında büyük sorumluluk-
lar düştüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin, 
Gazze halkına destek olmak ve ihtiyaç duyduk-
ları yardımları kendilerine ulaştırmak için bun-
dan böyle de elinden gelen çabayı sarf etmeye 
devam edeceğini söyledi.
Erdoğan,	“Benim	ülkemdeki	Musevi	vatandaş-
larım var, ben kendileriyle görüşmeler yaptım. 
Asla bir endişe içinde olmayacaksınız, herhangi 
bir şey duyduğunuz, hissettiğiniz anda muhak-
kak haberimiz olsun. Zira sizler, bize emanetsi-
niz. Sizler, bu topraklarda bizim güvenliğimiz 
altındasınız. Kimseden size herhangi bir yanlış 
yapılmasına izin vermeyiz. İsrail yönetiminin 
yanlışını	biz	ülkemizde	yaşayan	Musevi	vatan-
daşlarımıza asla ödetmeyiz” dedi.
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BDP’nin	zamanın	ruhuna	uygun	olarak	diyalog	
kapılarını sonuna kadar zorlaması, demokratik 
çözümde ısrar etmesi ve tarihsel tekrara düş-
memesi gerekiyor.
Bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor salonunda 
yapılacak	olan	BDP	2.	Olağan	kongresinin	 sı-
cak gündeminde ‘operasyonlar ve canlı kalkan’ 
meselesi yer alsa da derin ve esas gündeminde 
Kürt meselesinin geldiği kritik aşama ve bu saf-
hada	BDP’nin	nasıl	bir	politik	tutum	takınacağı	
sorusu bulunuyor. 12 Haziran seçimleri sonra-
sında girilen yeni süreç ‘çözüm ve şiddet’ dina-
miklerinin aynı anda yaşanmasına neden olur-
ken, çözüm umutlarının yerini kara bulutulara 
bırakmasına	yol	açıyor.	BDP	bu	süreçte	biryan-
dan	Batı	kamuoyunun	geleneksel	‘PKK’la	arana	
mesafe koy’ telkinlerine maruz kalırken diğer 
taraftan kendi tabanından yükselen ‘mahalle 
baskısına’	maruz	kalıyor.	BDP’nin	temel	sorun-
lar karşısında takındığı ikircikli tutum ona za-

man kazandırırken aynı zamanda onu işlevsiz 
bir aktör ve etkisiz bir eleman haline getiriyor.
Kongre	 gündeminde	 yer	 almasa	 da	 BDP’nin	
‘PKK’la	ilişkiler’	başta	olmak	üzere,	meclise	gi-
dip gitmeme, geniş tabanlı çatı partisi kurup/
kurmama,	 Türkiyelileşme,	 PKK’yı	 aşıp/aşma-
ma, Kürt sorununun çözümünde muhatap 
olup/olmama ile önümüzdeki dönemde nasıl 
bir yol haritası izleneceği sorulara hızla cevap 
vermesi gerekiyor. Kürt meselesinin hergeçen 
gün daha fazla yakıcı bir sorun haline geldiği 
koşullarda	BDP’nin	uzun	süre	 ‘araftaki’	pozis-
yonunu sürdürmesi zor görünüyor. Hem Kürt 
siyasi hareketinin dinamikleri hem de Kürt so-
rununun	geldiği	kritik	aşama	BDP’yi	hızla	bir	
karar	 anına	 zorluyor	 ve	 zorlayacak.	 Partinin	
çoğu	 zaman	 PKK’nın	 şehir	 yapılanması	 gibi	
davranması	 ve	 muhatpalık	 meselesinde	 ‘PKK	
ile Öcalan’ parantezine sıkışması reşit bir parti 
haline gelmesini engellerken, Kürt sorununun 

SETA		YORUM

BDP’nin Yol Ayrımı
BDP’nin temel sorunlar karşısında takındığı ikircikli tutum ona zaman kazandırırken 
aynı zamanda onu işlevsiz bir aktör ve etkisiz bir eleman haline getiriyor.

HÜSEYIN YAYMAN

kürt hareketinde eksen kayması

AĞUSTOS 2011 -  12 Haziran seçimleri sonrasında Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülmesi sonrasında BDP, Meclis’i boykot kararı almıştı. Grup 
toplantılarını Diyarbakır’da yapma kararı alan parti, 4 Eylül’de toplanan 2. Olağan Kongresi’nde 
‘demokratik özerklik’ kavramını parti tüzüğüne ekledi. Bu gelişme, BDP’nin PKK çizgisine yak-
laştığı yorumlarına yol açarken,  Kürt siyasal hareketinde bir eksen kayması yaşandığı iddia edil-
di. Gelişmelerin yankıları sürerken MİT-PKK görüşmesinin çözümsüzlüğü sürdürmek amacıyla 
basına sızdırılması, toplumun sağduyusu ve çözüm iradesi sayesinde normalleşme sürecine 
katkıda bulundu.
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çözümünde oynaması gereken tarihi rolü oyna-
masına imkan vermiyor.

BDP-PKK ilişkileri! 
Seçimlerde legal Kürt siyasi hareketi tarihinin 
en	yüksek	vekil	sayısına	ulaşan	BDP,	şiddet	me-
selesinde olduğu gibi meclise gidip gitmeme 
konusunda da ciddi bir problemle karşı karşıya. 
Öcalan, tabanın önemli bir bölümü, parti yöne-
timinin ve vekillerin bir kısmı meclise gidilme-
si ve orada mücadele verilmesini isterken; özel-
likle	KCK	yönetimi	ve	PKK	‘bekle-gör’	 taktiği	
izleyerek pazarlık masasına eli kuvvetli biçimde 
oturmak	istiyor.	Yani	bir	anlamda	‘Devlet-BDP-
PKK-KCK	ve	Öcalan’	 arasında	 adı	 konmamış	
bir gölge boksu oynanıyor. Öcalanla-Kandil ilk 
defa bir meselede bu kadar göz önünde, bu de-
rece farklı pozisyon alırken bu gerilimin doğru 
yönetilmemesi önümüzdeki dönemde çok daha 
büyük sorunlara kapı aralayabilir.
Bu tahterevalli siyasetinde hangi tarafın ağır 
basacağı ve kimin öne çıkacağı önümüzdeki 
günlerde belli olacak. Fakat özelde bugünkü 
kongrenin genelde Kürt siyasi hareketinin bu 
soru(n)lara	 ayrıntılı	 yanıtlar	 araması/vermesi	
gerekiyor. Kürsü bu görünmez gündemi bu-
gün tartışmasa dahi salonda bulunan izleyiciler 
ve bölge bu sorunları uzun süredir tartışıyor. 
BDP’nin	böylesine	kritik	bir	eşikte	kendisinden	
beklenen tarihsel rolü oynayamaması, ilk defa 
onu Kürtler nezdinde ciddi bir prestij kaybına 
uğratabilir. Kürtlerin önemli bir kısmının -en 
azından	BDP’ye	 oy	 verenler-	PKK’ya	 söz	 söy-
lenmesine	ve	PKK/BDP	ayrımına	karşı	çıkma-
larına	 rağmen	 aynı	 zamanda	BDP’nin	meşru-
iyet zemininde kalmasını ve parlementonun 
içinde daha aktif olmasını istedikleri görülüyor. 
Bunu Diyarbakır gibi bir metropolde verdikle-
ri yüzde altmış destekle yakın zamanda bir kez 
daha gösterdiler. 

Kürt siyasetinde yeni yaklaşım...
Bu	 önemli	 soru(n)lar	 yanında	 BDP’nin	 cevap	
bulması gereken en temel soru, partinin bun-
dan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceğidir. 
12 Haziran seçimlerinde 2.5 milyon seçmenin 
oyunu	alan	ve	36	vekil	kazanan	BDP’nin	bun-
dan sonra nasıl bir yol izleyeceği hem parti 
olarak	 BDP’nin,	 hem	 de	 legal	 Kürt	 siyasi	 ha-
reketinin ana gündemini oluşturmaktadır. 

Son dönemde yükselen tansiyon bu tartışmayı 
kısmen ötelemiş görünse de son tahlilde Kürt 
siyasetinin bu soruyla yüzleşmesi gerekiyor. 
Haziran sonuçları, partinin paradigmatik bir 
değişim/dönüşüm yaşaması gerektiğini ortaya 
koyarken; doğru bir strateji ve tutarlı bir politik 
ajandayla çok daha büyük bir sıçrama yapaca-
ğını gösteriyor. Bu süreç partinin ‘dar/katı/tu-
tucu ideolojik’ kalıplarla yönetilmesini zorlaştı-
rırken	aynı	zamanda	PKK	vesayetini	sorgulatır	
hale getiriyor.
Her	ne	kadar	bazıları	‘PKK	vesayeti’	sözünden	
fazla hoşlanmasa da Kürt siyasetini yakından 
takip	edenler	HEP’ten	bu	yana	açılan	partilerin	
PKK’nın	 ‘cephe	örgütü’	gibi	 çalıştığını	biliyor-
lar. ‘Düşük yoğunluklu savaşla’ geçen yıllar ve 
bu	 dönemde	 yaşanan	 derin	 acılar	 ‘PKK-BDP’	
ilişkisini parti tabanına dahi sorgulatır hale 
getirirken,	PKK’nın	tarihsel	dönüşümünü	ger-
çekleştirememiş olması; çözüme değil soruna 
odaklanması,	BDP’yi	bir	adım	öne	çıkarıyor.	36	
vekilin kazanıldığı, legal siyasetin hiç olmadığı 
kadar özgüven kazandığı ve Kürt sorununun 
çözümünde tarihsel dönemece girildiği bir 
dönemde	PKK’nın	yeniden	 ‘şiddet’	seçeneğine	
müracaat etmesi akıllarda soru işaretleri doğu-
ruyor.
Otuz yıldır dağda duran kadroların 3 ay daha 
bekleyip hükümetin ‘yeni anayasa’ ve ‘Kürt so-
rununun çözümü’ konusunda nihai kararını 
beklemek yerine yeniden şiddete müracaat et-
mesi örgütün bilinmeyen gizli bir gündemi ol-
duğunu akılllara getiriyor. Bölgedeki en küçük 
toplantıdan	 en	 büyüğüne	 ‘PKK	 halktır,	 halk	
burada’ sloganları bir hissiyata karşılık gelirken, 
aynı zamanda bölge halkının bu mücadeleden 
yorulduğunu, adım atacak mecali kalmadığını 
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ve	artık	barışı	istediğini	PKK’nın	görmesi	gere-
kiyor. 
Uzun	 süredir	 dilllendirilmesine	 rağmen	 geli-
nen bu aşama gerçek anlamda belki de ilk defa 
Kürt siyasi hareketinin tarihi bir ‘yol ayrımında’ 
olduğunu gösteriyor. Yirmi yıllık pratik, nicel 
ve	nitel	veriler	göz	önüne	alındığında	BDP’nin,	
DEP	gibi	hareket	etmesinin	mümkün	olmadığı	

“ 12 Haziran seçimlerinde 2.5 
milyon seçmenin oyunu alan ve 36 
vekil kazanan BDP’nin bundan sonra 
nasıl bir yol izleyeceği hem parti ola-
rak BDP’nin, hem de legal Kürt siyasi 
hareketinin ana gündemini oluştur-
maktadır.

ve tarihsel tekrarın ne Kürtlere ne de Türklere 
bir faydası bulunmadığı hemen herkes tarafın-
dan	kabul	ediliyor.	BDP’nin	majör	bir	değişim	
yapıp/yapamayacağı sorusu önemli olmak-
la	 birlikte	 buradaki	 temel	 sıkıntının	 BDP’nin	
artık küçük bir dernekmiş yönetilemeyeceği 
gerçekliğinin	kabul	 edilmesidir.	BDP’nin	nasıl	
bir açılım yapıp yapmayacağı başka bir yazının 
konusu olmakla birlikte benim ısrarla üzerinde 
durduğumuz husus alınan oyun politik okuma-
sının	 doğru	 yapılmasıdır.	 Kürtler	 BDP’ye	 2.5	
milyon oyu yeni sorunlar çıkarsın diye değil, 
mevcut sorunu çözsün veya çözümünde daha 
aktif bir rol üstlensin diye vermişken; bu so-
nuçların tersinden yorumlamayla bir meydan 
okumaya dönüştürmenin kimseye faydası bu-
lunmuyor.
Kongre	 vesilesiyle	 BDP’nin,	 Kürtler	 eğer	 Mi-
sakı	 Milli	 sınırları	 içinde	 kalacaklarsa	 -ki	 en	
azından kamuoyuna yapılan açıklamalar bu 
yönde- politik çözüme daha fazla katkı sunma-
ları gerektiği görmeleri, bu konuda daha fazla 
mücadele etmeleri; yok eğer ilan edilmemiş bir 
‘kızıl elma’ var ise bunun kamuoyunda cesaretle 
tartışılmasını sağlamaları gerekiyor. Kürt soru-
nunun geldiği şu kritik aşama da hem Kürt si-
yasetinin hem de devletin ‘bekle-gör’ pozisyon-
larını devam ettirmeleri imkansız görünüyor. 
Otuz yılda oluşan ‘dehşet dengesi’ devleti ve 
Kürt siyasetini karar anına sürüklerken yaranın 
açık olması provakasyon ihtimallerini artırıyor.
Bu süreçte kim daha az hata yaparsa pazarlık 
masasına eli daha güçlü oturacağı ve toplumsal 
meşruiyetini	artıracağı	görülüyor.	BDP’nin	za-
manın ruhuna uygun olarak diyalog kapılarını 
sonuna kadar zorlaması, demokratik çözümde 
ısrar etmesi ve tarihsel tekrara düşmemesi ge-
rekiyor. Tarihsel diyalektiğin evrensel prensi-
binin söylediği gibi ‘savaş’ derin bir çelişkiden 
kaynaklanmıyorsa ‘çılgınlığa’, demokrasinin ise 
demagojiye dönüşme ihtimali herkese büyük 
bedeller ödetebilir. ‘Çözümü doğru koyama-
yanların, çözüleceği’ yeni bir döneme giriyoruz.
Star Açık Görüş, 04.09.2011
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Kim sızdırmış olursa olsun, nihai hedefin gö-
rüşmelerin kesilmesi olduğunu unutmamak ve 
bu operasyonu boşa çıkarmak için, hiç böyle 
bir kayıt servis edilmemiş gibi süreci sürdür-
mek gerekiyor
Mit	 ile	PKK	arasında	yapılan	görüşmeyle	 ilgi-
li tartışmalar, on gündür medyanın ve siyaset 
dünyasının gündemini meşgul ediyor. Kamu-
oyuna yansıyan değerlendirmelerin neredeyse 
tamamında,	devletin	PKK’yla	görüşmesi	olum-
lu bulunuyor, hatta gerekli görülüyor. Bununla 
birlikte, görüşmeyi kimin sızdırdığına ilişkin 
spekülasyonlar daha çok öne çıkıyor. Siyasile-
rin açıklamalarında ise, görüşmelerin hükümet 
tarafından gizlenmesi, inkâr edilmesi üzerinde 
duruluyor. Özetle şunu söyleyebiliriz: Genel 
olarak toplum infiale kapılmadı ve bu görüş-
meleri serinkanlılıkla karşıladı ve her şeyin 
konuşulduğu bir müzakere sürecinin neden ke-
sildiği, savaşın/ şiddetin niçin tekrar başladığı 
sorusunu yüksek sesle sormaya başladı. Devle-
tin	PKK	ile	görüştüğü,	aslında	bir	sır	değil.	Kürt	
meselesini yakından izleyen herkes, neredeyse 
çatışmaların başladığı tarihten bu yana inişli-

çıkışlı ve kesintili olsa da doğrudan ve dolaylı 
temasların sürekli olduğunu bilir. Kaldı ki, son 
dönemlerde, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla 
yaptığı görüşmelerin medyaya yansıyan notları 
vesilesiyle tüm toplum bu görüşmelerden ha-
berdardı. 
Esasen bu tür görüşmelerde yadırganacak bir 
taraf yok. Çünkü kapalı kapılar ardında bir 
müzakere masası ne kadar erken kurulursa, 
savaşları barışla sonuçlandırmak ihtimali de o 
kadar güçlenir. Önemli olan ve asıl sorgulan-
ması gereken, bu teması sürdürenlerin, kendi 
taraflarının haklarını ve çıkarlarını içtenlikle 
savunup savunmadıkları, daha açık bir ifadey-
le, ihanet içerisinde olup olmadıklarıdır. Zira 
savaş sürerken müzakere masasına oturanların 
işi, cephede savaşanlardan çok daha zordur; 
onların hem apayrı bir dile ve yaklaşıma sahip 
olmaları hem de kesinlikle savaşanlardan daha 
yürekli ve sabırlı olmaları gerekir. Yoksa sava-
şanları ve toplumu barışa, barışın şartlarına 
hazırlayamazlar. İnternete düşürülen görüşme, 
bir ihanetten çok, üzerinde özenle çalışılmış bir 
operasyon gibi gözüküyor. Yani hedefleri iyi be-

SETA	YORUM

MIT-PKK Görüşmesini Nasıl 
Okumalı?
MİT ile PKK arasında yapılan görüşmeyle ilgili tartışmalar, on gündür medyanın ve 
siyaset dünyasının gündemini meşgul ediyor.

YILMAZ ENSAROĞLU
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lirlenmiş, o hedefleri vurmak için de titizlikle 
seçilmiş bir görüşme var önümüzde. Dahası, 
bu görüşme de olduğu gibi sızdırılmamış, bir 
dizi müdahaleye uğramış. Bir diğer ifadeyle, 
görüşmeyi sızdıranlar, bizim neleri görmemi-
zi istiyorlarsa, şu anda onları görebiliyoruz ve 
doğal olarak da onların düşünmemizi istediği 
gibi düşünüyoruz, onların istediği şeyleri tar-
tışıyoruz. Dolayısıyla, görüşenlerin ifadesiyle 
“5. Oslo”yu sağlıklı değerlendirebilmek için 
mutlaka, neden önceki ya da sonraki görüş-
melerden birinin değil de, bunun seçildiğini 
ve görüşme kayıtlarının nerelerine nasıl mü-
dahale edildiğini incelemek gerek. Bunun için 
de, deşifre metni okumak yerine, ses dosyasını 
dinlemek/ izlemek ve aradaki açıklardan sızdı-
ranların	hedefini	yorumlamak	gerek.	Ne	var	ki,	
tartışmalarda pek çok yerine müdahale edilmiş 
bölük pörçük metnin dahi iyi okunmadığını, 
örneğin	 koordinatör	 ülke	 temsilcisinin	 “CHP	
ve	MHP	 ne	 der	 acaba?”	 şeklindeki	 sözlerinin	
Hakan Fidan’ın sözleriymiş gibi değerlendiril-
diğini ya da Hakan Fidan’ın görevinden yana 
farklılıklar sergilendiğini ve bu tür yanılgılar-
dan siyasi liderlerin, önde gelen yazarların dahi 
kurtulamadığını görüyoruz. Bu operasyonu-
nun, kişisel olarak Hakan Fidan’ı, siyasi olarak 
da	Başbakan	Erdoğan’ı	ve	AK	Parti’yi,	nihai	ola-
rak da görüşmelerin kesintiye uğramasını he-
def aldığı açık. Bunların yanı sıra, sızdırmanın 
PKK	tarafından	yapıldığına	inanmamız	için	de	
bir mizansen hazırlanmış. Bu çerçevede, video 
dosyasında metinlerde yer almayan birtakım 
ara	sayfalar,	kapaklar	var	ve	bunlar	da	PKK’nın	

ağzından yazılmış. Ancak hem bu sayfaların 
içeriği ve düzeyi, hem de görüşmede bulunan 
PKK	 yöneticilerinin	 sözlerinin	 büyük	 oranda	
makaslanmış	olması,	PKK’dan	beklenmeyecek	
ölçüde acemice yapılmış müdahaleler. Ancak 
kim sızdırmış olursa olsun, nihai hedefin gö-
rüşmelerin kesilmesi olduğunu unutmamak ve 
bu operasyonu boşa çıkarmak için, hiç böyle 
bir kayıt servis edilmemiş gibi süreci sürdür-
mek gerekiyor. 

Öte yandan, tüm sorunlarını birer güvenlik ve 
asayiş sorununa indirgeyen ve askeri yöntem-
lerle çözmeye çalışan bir geçmişimiz var. O 
yüzden dilimizde, bakış açılarımızda militarist 
unsurlar hâkim ve barış, çatışma çözümü, geçiş 
dönemi, yüzleşme vb. çözüm süreçlerine, bu sü-
reçlerin kavramlarına hâlâ yabancıyız. Bunlarla 
tanıştıkça, müzakere masalarında kullanılan 
hitap terimlerine, “sayın”lara, “bey”lere takıl-
mamayı, tam tersine, bunların aslında ulusla-
rarası standartlarda en başarılı müzakerecilerin 
profesyonelliğinin göstergeleri olduğunu biz de 
öğreneceğiz. Kaldı ki, düşmanca bir operasyon 
olmasına rağmen, insanlar görüşmenin içeriği-
ne vâkıf oldukça, daha fazla insan ölmesin diye 
gösterilen çabaları görüyorlar ve umutlanıyor-
lar; son duruma dair daha sahici sorular soru-
yorlar. Yani sızdıranlar, isteyerek ya da isteme-
yerek	normalleşmeye	katkı	sağladılar.	Nitekim	
birçok ülkede silahlı isyan hareketleri, ayrılıkçı 
örgütler, yapılan tam da bu tür görüşmelerle 
meşru sosyal ve siyasal zeminlere taşındılar. 
Sonuç olarak bu görüşme, Başbakan Erdoğan’ın 
ciddi bir çözüm iradesini ortaya koyduğunun 
da kanıtı. Çözüm umudunu yitirmemiş herke-
sin kaygısı, bu irade sürecek mi yoksa sızdırma 
operasyonu başarıya ulaşacak ve barış süreci bir 
başka bahara mı ertelenecek? O yüzden “Dur-
mak yok; yola devam.” demenin tam da sırası. 

Sabah, 24.09.2011

“ İnternete düşürülen görüş-
me, bir ihanetten çok, üzerinde 
özenle çalışılmış bir operasyon gibi 
gözüküyor.
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BDP	 2.	 Olağan	 Kongresi	 birçok	 tartışmayı	
geride bırakarak geçen hafta sonu Ankara’da 
yapıldı. Kürt siyasi hareketini yakından takip 
edenlerin bildiği üzere, beklenen biçimde, ka-
dınların ve gençlerin damgasını vurduğu kong-
rede, genel başkan seçimi ve tüzük değişimi 
yapıldı. Salondaki hâkim havayı “tasfiye, diren-
me ve özerklik” sözcükleri özetlerken, hususen 
Selahattin Demirtaş’ın yer yer tonlaması ağır 
konuşması, Kürt siyasetiyle Ankara arasında 
“sağırlar” diyalogunun derinleşerek sürdüğünü 
ortaya	koydu.	BDP	kongresini	en	iyi	özetleyen	
cümle aslında İsmet Özel’in “İnsanlar hangi 
dünyaya kulak kesilmişse, diğerine sağır” ifa-
desinde	 gizli.	 Mevcut	 yapı	 analiz	 edildiğinde	
birbirine sağır kesilen iki yapı var ve bu durum 
yaşanan sorunların en büyüğünü oluşturuyor. 
BDP	 Kongresi,	 genelde	 Kürt	 siyasetinin	 özel-
de partinin cari sorunlarını konuştuğu ve bu 
sorunlarla yüzleştiği bir kongre olmaktan çok 
hareketin paradoksal biçimde içe kapanma eği-
liminin sürdüğü bir kongre oldu.
BDP	 değişim/dönüşüm	 beklentilerini	 bir	 kez	
daha boşa çıkarırken lisani haliyle kendi gün-

deminin dışına çıkmayacağını söyledi. Hazi-
ran seçimlerini dahi tartışmayan kongre soru-
nun çözümüne dair pozitif bir mesaj vermedi. 
Kongre salonunun dizaynı, asılan resimler/
posterler, yapılan konuşmalar ve salonun ha-
leti	 ruhiyesine	bakıldığında	BDP	ile	PKK	ara-
sındaki makasın hızla kapandığı buna mukabil 
Ankara	ile	BDP	arasındaki	makasın	ise	açıldığı	
görüldü. Konuşmalar alt alta dizilip bir içerik 
analizi yapıldığında, Kürt siyasi hareketinin 
hızla Ankara’ya yabancılaştığını ve gündemi-
nin dışına çıkmamakta ısrar ettiğini söylemek 
mümkün.	Mevcut	 tablo	Ankara	 ile	Kürt	 siya-
seti arasında müzakere zemininin hızla orta-
dan	kalktığına	işaret	ederken	BDP’nin	meydan	
okuyan tavrı işleri daha da zora sokuyor. Özet-
le	PKK’nın	ağırlığını	net	biçimde	koyduğu	bir	
BDP	kongresi	izlerken,	Kürt	siyasi	hareketinin	
geçmişte donup kaldığını ve tüm analizlerini 
90’lı yılların Türkiye’sine göre yaptığını gör-
dük.	Türkiye’nin	tüm	enerjisini	PKK’yı	dağdan	
indirmeye	 harcadığı	 süreçte	 BDP’nin	 kendini	
inkâr edercesine dağa öykünmesi dramatik bir 
manzara oluşturdu. 

SETA	YORUM

BDP: Ankara’ya Uzak, Kandil’e 
Yakın!
BDP kongresini en iyi özetleyen cümle aslında İsmet Özel’in “İnsanlar hangi dünyaya 
kulak kesilmişse, diğerine sağır” ifadesinde gizli.

HÜSEYIN YAYMAN
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Araftaki parti BDP! 
BDP	 toplantılarında	 sıkça	duyduğumuz	 “PKK	
halktır, halk burada” sloganı ilk defa Ankara’da 
bir toplantıda bu netlikte ve bu cesaretle dile ge-
tirilirdi.	Kongrede	PKK’nın	dağdan	 inmesinin	
teklifi	bir	yana	BDP’nin	hızla	dağa	yaklaştığına	
ve iradesini tamamen “dağa” teslim ettiğine şa-
hit olduk. Türkiye demokrasisi geçen 20 yılda 

HEP	 çizgisinin	 varlığını	 kerhen	 de	 olsa	 kabul	
ederken,	 denkleme	 PKK’nın	 eklenmesi	 Kürt	
meselesinin çözümünün nasıl her geçen gün 
zorlaştığını ortaya koydu. Duran Kalkan ve 
Mustafa	Karasu	 tarafından	 sıklıkla	 dile	 getiri-
len “ya direnerek var olacağız ya da direnerek 
yok olacağız” sözü kongre konuşmalarının ana 
fikrini	oluştururken	bu	tablo	BDP	ile	hükümet	
arasında	ciddi	bir	pozisyon	farkı	yaratıyor.	BDP,	
Ankara’ya rest çekip, kendi gündemini dayatır-
ken;	Ankara	ise	BDP’nin	bu	meydan	okumasını	
yok sayıyor. Kongre konuşmaları olağanüstü bir 
gelişme	olmazsa	BDP’nin	kısa	 vadede	meclise	
gelmesinin zor olduğunu ve krizin derinleşece-
ğinin ipuçlarını veririyor. Kürt meselesinin gel-
diği kritik aşamada sorunları yok sayan kongre, 
BDP’nin	 politik	 duruşunu	 sürdüreceğini	 or-
taya	 koyuyor.	 Kongre,	 BDP’nin	 PKK	 vesayeti	
konusunda özeleştiri yapmak, şiddetle arasına 
mesafe koymak, çözüm konusunda aktif rol al-
mak yerine, bütün bunları elinin tersiyle iten ve 
hükümete meydan okuyan bir havada tamam-
landı.	Bunda	Ankara’nın	BDP’yi	yok	sayan	tav-
rının ciddi bir etkisi olmakla birlikte asıl mese-
le	BDP’nin	siyasal	kodlarından	kaynaklanıyor.	
BDP’nin	boykot,	muhataplık,	çatı	partisi	ve	yol	
haritası gibi temel sorunlarla yüzleşmemesi, 
partinin Türkiyelileşme tezlerinin anlamını yi-
tirmesine yol açıyor. Bir süredir özellikle de Ha-
ziran	 seçimlerinden	bu	yana	BDP,	bölge	mer-
kezli bir siyaset izlerken, Kürtleri merkeze alan 
bir	 politik	 söylem	 kullanıyor.	 Bu	 strateji	 BDP	
açısından doğru olsa dahi Kürtler ve Kürt so-
runun çözümü bakımından hayli yüksek bir fa-
tura	üretiyor.	BDP’nin,	PKK’yı	uzun	zamandır	
ertelediği dönüşüme zorlaması gerektiği yerde 
kendisinin	 PKK’laşması	 müzakere	 zemininin	
yok	olmasına	sebep	oluyor.	BDP,	PKK’yı	“mu-
hatap”	 kabul	 etmeyenlere,	 PKK’laşarak	 cevap	
veriyor.	BDP’nin	PKK’lılaşmasının	önümüzde-
ki dönemde artarak devam edeceği görülürken, 
bunun parlamento çalışmalarını tıkayacağını 
ve istenmeyen hadiseleri tetikleyeceğini söyle-
memiz mümkün. Gelinen noktada, Kürt siyase-
tinde topyekûn bir eksen kaymasının yaşandığı 
ve bunun sorunu derinleştirdiği söylenebilir. 
Haziran	 sonuçları,	 BDP’ye,	 paradigmatik	 bir	
dönüşüm gerçekleştirmesi halinde, toplumsal 
muhalefetin ana merkezini oluşturma imkânı 
sunmuştu. Kongrenin somutlaştırdığı gerçek, 
BDP’nin	böyle	bir dönüşümü davaya ihanet gö-
rüp reddettiğidir. 

Sabah, 10.09. 2011

“ BDP Kongresi, genelde Kürt 
siyasetinin özelde partinin cari so-
runlarını konuştuğu ve bu sorunlarla 
yüzleştiği bir kongre olmaktan çok 
hareketin paradoksal biçimde içe ka-
panma eğiliminin sürdüğü bir kongre 
oldu.
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Birleşmiş	Milletler	Mavi	Marmara	raporu	“çok	
gizli” ibareli haliyle resmen açıklanmadan önce 
basına sızdırılarak duyurulmuş oldu. Bu ilginç 
tavrın,	BM’nin	kendi	yazdırdığı	 raporu	sahip-
lenmekte zorluk yaşadığına mı yoksa İsrail 
propaganda araçlarına herkesten önce malze-
me vermek amacı mı güttüğünü sorgulamak 
gerekiyor.	 Raporun	 sızdırılmasının	 ardından	
İsrail kamu diplomasisinin ön alarak tam saha 
baskıya başlaması niyetleri biraz daha açık 
hale	getirmiş	oldu.	Palmer	Raporu,	beklendiği	
üzere, Türkiye’yi tatmin etmezken, İsrailli üye 
Ciechanover’in	ek	bölümde	dile	getirdiği	üze-
re,	bugüne	kadar	BM	kararlarını	ihlaliyle	nam	
yapmış “İsrail’in beklentilerini büyük ölçüde 
karşılamış”	oldu.	Rapor	ölümlere	dair	İsrail’den	
“tatmin eden bir izahat” gelmediğini tespit ede-
rek, medyada da yaygın bir manşete dönüşen şu 
genel sonuca ulaşıyor: “İsrail baskını yasal ama 
aşırı”.	İsrail’in	kanlı	Mavi	Marmara	baskınından	
bağımsız olarak, ontolojik düzeyde kendisini 

konumlandırmak istediği yer tam da raporun 
tarif ettiği bu yerdir. İsrail bütün varoluşunu 
bu kısır döngüye mahkum etmiş durumdadır. 
Meşruluğunu	aşırılığından,	aşırılığını	 ise	meş-
ruluğundan alarak varolmaya çalışan şizofrenik 
bir anlam dünyasından bahsediyoruz. 
Meşruluk	 ve	 aşırılığın	 ana	 iki	 eksen	 olduğu	
siyasal teolojiden ise sadece güvenlik fetişiz-
mi çıkmaktadır. Bu karmaşık siyasal dünya-
ya “İsrail’in mi gücü var yoksa bir gücün mü 
İsrail’i var?” sualini eklediğimiz zaman, me-
sele	Mavi	Marmara	 veya	mezkur	 raporu	 aşan	
bir duruma dönüşmektedir. İsrail yasal olarak 
kurulduğu günden bu yana varoluşsal sorunlar 
yaşayan bir devlet. Gerek komşuları gerekse de 
dünyanın bir çok ülkesi tarafından hala tanın-
mayan İsrail, bu travmatik durumu değiştirmek 
yerine siyasal motivasyon kaynağına dönüştür-
müş	durumda.	1979’dan	bu	yana	Camp	David	
düzeninin açtığı alanda, her türlü aşırılığına 

SETA		YORUM

Israil “Kazanarak” Kaybetmeye 
Devam Edecek
Gazze ambargosunun ve mücavir karasuları bölgesinde müdahalelerin meşru oldu-
ğunun raporda kabul edilmesi İsrail için ana hedefti.

TAHA ÖZHAN

palmer raporu ve israil

EYLÜL 2011 -  İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yardım malzemeleri ulaş-
tırmak amacıyla yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’ne 31 Mayıs 2010’da düzenlediği baskın bir 
dizi soruşturmaya konu olmuştu. Son olarak BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un konuyla ilgili 
olarak kurduğu Palmer panelinin hazırladığı rapor Eylül ayı başında basına sızdı. Mavi Marmara 
baskınına ilişkin İsrail tarafının görüşlerine daha fazla yer verilen rapor Türkiye’nin tepkisini 
çekti. Üstelik bu rapor BM İnsan Hakları Konseyi’nin konuya ilişkin daha önce yayınladığı rapo-
ruyla da çelişiyordu. Zira BMİHK’nin raporu İsrail’in Gazze ablukasının yasadışı olduğunu, aşırı 
güç kullanımı yoluyla 9 sivilin ölümüne sebebiyet verildiğini, uluslararası sularda gerçekleşen 
baskının gayr-ı meşru olduğunu savunuyordu.
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yasal güvence bulan İsrail, mezkur düzenin de-
ğişmezliğine fazlasıyla inanmış durumda. Oysa 
milenyum sonrası bölgemizde ve küresel dü-
zeyde yaşanan gelişmeler, İsrail ve teker teker 
sahneyi terk etmek zorunda kalan Arap dikta-
törler dışında kalan ciddi aktörlerin “yeni küre-
sel düzen” ve “yeni Ortadoğu” tartışmaları yap-
maya zorlamış durumdadır. Özellikle son bir 
yıldır, yaşananlar çoktan tartışma düzeyini aşıp, 
Camp	David	düzeni	başta	olmak	üzere,	yeni	bir	
bölgesel düzene doğru adım adım ilerlediğimiz 
ortaya	 çıktı.	 ABD’nin	 Irak	 işgaliyle	 beraber,	
“hegemonyadan yeni güçler dengesine geçişin”; 
Davos	 sonrası	 ise	 “Camp	 David	 düzeninden	
yeni Ortadoğu’ya geçiş” sürecinin başladığını 
görmekteyiz. Son yedi yılda, ABD ile beraber 
bölgemizdeki üç savaşın ikisine sebep olan İs-
rail açısından, bölgesel düzende yaşanan kırıl-
mayı anlamak bir yana statüko kampında du-
racağının	ilk	 işaretini,	Camp	David	düzeninin	
önemli	bir	ayağı	olan	Mısır’daki	iktidar	değişi-
mi sırasında verdi. İsrail’in bu tavrının devrik 
Mübarek,	Suud	yönetimi,	Ürdün	ve	Suriye	açı-
sından zımmen arzulanan bir anlamı olabilir. 
Ama akıllardan çıkarılmaması gereken önemli 
bir durum, Türkiye’nin, fiili olarak otuz yıl önce 
inşa edilen ve de facto tüm bölgeye dayatılan 
Camp	David	düzeninin	aktif	bir	kurucu	unsu-
ru olmadığıdır. Türkiye-İsrail ilişkilerinin “eski 
Türkiye” ve “Soğuk Savaş döneminin” ürünü 
olan yapısı 28 Şubat döneminde zirve yaparak 
büyük bir yanılsamaya sebep oldu. İsrail’in, bel-
li bir dönem, eski Türkiye’nin kendisi üzerinden 
bölgeyle ve Atlantik ötesiyle ilişki kurmasını 
yapısal hatta stratejik bir tercih olduğu vehmine 
kapılarak yaptığı analizlerin tamamı yakın dö-
nemde anlamsız okumalara dönüşmüştür. Bu 
yapısal kırılmayı kabullenmekte zorlanan İsra-
il, eski Türkiye alışkanlıklarıyla yeni Türkiye’ye 
konuşmaya devam ettiği sürece de Türkiye’nin 
bölgesinde inşa etmeye çalıştığı vizyonu da an-
lamakta zorlanmaya devam edecektir. İsrail, or-

taya	 çıkan	 raporun	Mavi	Marmara’da	yaşanan	
katliam veya Türkiye ile ilişkilerine vurduğu 
derin darbe açısından ele almakta zorlanmak-
tadır.	Raporun	bütün	hazırlık	sürecinde	uygu-
ladığı manipülatif baskının özünü bambaşka 
bir	 strateji	 oluşturmaktaydı.	 Bir	 Camp	 David	
düzeni alışkanlığı olarak, her aşırı tavrının bir 
başka yasal kazanıma dönüştürme stratejisi bu 
meselede de işledi. İsrail, raporda iki sonucun 
ortaya çıkması için inanılmaz bir baskı uygula-
dı. Gazze ambargosunun ve mücavir karasuları 
bölgesinde müdahalelerin meşru olduğunun 
raporda kabul edilmesi İsrail için ana hedefti. 
İsrail	BM	raporu	sayesinde	bu	hedeflerine	ulaş-
tığını	düşünüyor.	Başka	bir	ifade	ile	İsrail	Mavi	
Marmara	ile	ortaya	koyduğu	“yeni	aşırılık	tar-
zının” bir başka “yasal şemsiye” altına girdiğini 
düşünüyor. 

BM	raporu	sayesinde,	Gazze	ambargosunun	ve	
Doğu Akdeniz güvenliğinde tek taraflı müda-
halelerinin bundan sonra da yasal bir zemine 
kavuşmasını hesaplıyor. İsrail açısından, bu 
yaklaşım,	 Camp	 David	 dünyasında	 oldukça	
rasyonel ve hedeflerine uygun görülebilir. Öyle 
ki	Camp	David	düzeninde	İsrail	suçlarının	fa-
turası vekaleten görevlerini sürdüren bölgesel 
aktörler ve ABD tarafından halklar maliyetine 
telafi edilebiliyordu. Yeni bölgesel düzene doğ-
ru geçiş sürecinin ilk aşamalarında olduğumuz 
şu günlerde, bu eski denklemin yürürlükte kal-
masının mümkün olmadığını görüyoruz. Zira, 
ne İsrail adına bölgesel faturayı ödeyen aktörler 
iktidarlarını koruyabiliyorlar, ne de bu aktörle-
rin ayakta kalmasını sağlayan ABD artık eski 
bölgesel düzeni yaşatmaya çalışmanın mali-
yetine katlanmak istiyor. İsrail, coğrafi olarak 
Ortadoğu’da ruhen Batılı başkentlerde; fiziken 
yeni	 bölgesel	 düzen	 içerisinde	 zihnen	 Camp	
David düzeni içerisinde yaşamaya devam etti-
ği sürece devlet ile bir proje olma makasından 
çıkamayacaktır. Bu makas devam ettiği sürece 
endişelenmesi gereken Türkiye değil aksine 
çoktan bölgesel statüko kampına yazılmış olan 
İsrail’den başkası 
Sabah, 03 Eylül 2011

“ İsrail yasal olarak kurulduğu 
günden bu yana varoluşsal sorunlar 
yaşayan bir devlet.

A
A
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İsrailli komandolarının uluslararası sularda 9 
sivili	 katlettikleri	 Mavi	 Marmara	 saldırısının	
üzerinden bir seneyi aşkın bir süre geçti.
Olaya	 ilişkin	önce,	BM	İnsan	Hakları	Konseyi	
Veri	Toplama	Misyonu’nun	Mavi	Marmara	ra-
poru yayınlandı. Topladığı diğer dokümanların 
yanında	 Mavi	 Marmara	 yolcularından	 100’ü	
aşkının	şahitliklerine	başvuran	Misyon,	rapor-
da İsrail’in baskına dayanak olarak kabul ettiği 
Gazze ablukasının yasadışı olduğunu, aşırı güç 
kullanımı yoluyla 9 sivilin ölümüne sebebiyet 
verildiğini, uluslararası sularda gerçekleşen 
baskının yasadışı olduğunu ve baskın sonra-
sında alıkonulan yolculara hukuk dışı muamele 
edildiğini ifade etti. Yine bu süre zarfında Türk 
Dışişleri kendi raporunu kaleme alırken, İsrail 
de	eski	Yüksek	Mahkeme	yargıcı	Yakov	Türkel	
başkanlığında bir komisyon kurup Gazze ablu-
kası	ve	Mavi	Marmara	saldırısı	hakkında	iç	in-
celeme başlattı. Saldırının failleri olan askerleri 
sorgulamasına bile izin verilmeyen komisyon, 

sunduğu raporda tahmin edileceği üzere İsrail’i 
“aklamaktan” başka bir görev ifa etmedi. 

Sızma rapor 
En	 son	 olarak	 Ban	Ki-moon’un	 kurduğu	 Pal-
mer paneli, Flotilla raporunu önce basına sız-
dırdı	ardından	Ban	Ki-moon’a	sundu.	BMİHK	
raporunun	 aksine	 Palmer	 raporu,	 Gazze	 ab-
lukasını meşru bir güvenlik sağlama metodu 
olarak görmekte, İsrail’in saldırıda aşırı güç 
kullandığını ve 9 sivilin öldürülmesini hiçbir 
mantıklı şekilde açıklayamadığını not etmekte 
ve alıkonulan yolculara İsrail tarafından gayri 
hukuki muamele edildiğini iddia etmektedir. 
Rapora	 ilişkin	 özellikle	 altı	 çizilmesi	 gereken	
husus raporun herhangi bir hukuki bağlayıcı-
lığının	olmadığıdır.	Raporun	giriş	bölümünde	
açıkça	 ifade	 edildiği	 gibi:	 “Panel	 bir	 mahke-
me	 değildir.	 Panelden	 yasal	 konular	 üzerine	
yargıda bulunması ve sorumluluk konusunda 
hükme varması istenmemiştir.” Bu sebepten 

SETA	YORUM

Palmer Raporu: 
Idareimaslahatçılık Adalet 
Getirmez!
İdareimaslahatçı dürtülerle yazılan Palmer raporu İsrail kamu diplomasisi aygıtına 
mühimmat sağlamak dışında bir amaca hizmet etmemektedir.

UFUK ULUTAŞ



432

e y l ü l  1 1

hukuk eğitimleri olsa da iki siyasi figür, birer 
İsrailli ve Türk diplomatın gözetiminde iki ül-
kenin sunduğu raporlar üzerinden masabaşı bir 
derleme yapmış; iki ülkenin anlatımı arasında 
köprü kurmaya çalışmış, farkın köprüleneme-
diği noktalarda ise komisyon başkanı ve baş-
kan yardımcısı anlatımlardan birisine ağırlık 
vermiş.	Ne	hikmetse	raporun	en	zayıf	noktala-
rında ağırlık verilen rapor, İsrail’in kendisi de 
sorunlu olan Türkel raporu olmuştur. 

Gazze ablukası yasadışıdır 
Raporun	 en	 zayıf	 noktası	 İsrail’in	Mavi	Mar-
mara saldırısının bahanesi olarak kabul ettiği 
Gazze ablukası yorumudur ve abluka yoru-
muyla başlayan yanlışlık zincirleme bir şekilde 
takip eden hataları beraberinde getirmektedir. 
İsrail’in ve raporun dayanak olarak aldığı de-
nizlerde silahlı çatışma teamüllerini içeren San 
Remo	 El	 Kitabı	 gerçekten	 de	 ablukaya	 imkân	
tanımaktadır.	 Fakat	 San	 Remo,	 birçok	 şartla	
birlikte ablukanın sadece uluslararası silahlı 
çatışma şartları altında yapılabilmesine olanak 
sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle bir ülkenin 
abluka uygulayabilmesi için abluka uygulanan 
tarafın bir devlet olması ve bu devletle ulusla-
rarası hukukça tanınan silahlı çatışma içinde 
olunması gerekmektedir. Sorun şudur ki ne 
İsrail ne de uluslararası toplum Hamas hükü-
meti tarafından yönetilen Gazze şehrini bir 
devlet olarak tanımaktadır. İsrail her ne kadar 
2005 senesinde Gazze şehrinin bir kısmından 
çekildiyse de şehrin bir kısmını, hava sahası-
nın ve deniz sahanlığının tamamını fiili işgal 
altında tutmaktadır. Bir işgal toprağı olarak 
Gazze,	San	Remo	El	Kitabı’nın	değil	4.	Cenevre	
Sözleşmesi’nin kapsama alanına girmektedir. 
Sözleşme uyarınca bir birey kendisinin işleme-
diği bir suç sebebiyle cezalandırılamaz ve bir 
ahali toplu cezalandırmaya tabi tutulamaz. Ola-
ya sadece bu yönüyle baktığımızda bile İsrail’in 

2007’den beri “madem Hamas’ı seçtiniz sonuç-
larına katlanın” zihniyetiyle sürdürdüğü Gazze 
ablukasının ve ablukanın yarattığı insani krizin 
uluslararası hukuka aykırı olduğu ortaya çıkar. 
İsrail ve Gazze arasındaki çatışma durumu, en 
fazla zorlama bir yorumla uluslararası nitelik 
taşımayan silahlı çatışma (bir devletle devlet 
olmayan	 bir	 aktör	 arasındaki	 çatışma)	 kapsa-
mına	 girer	 ki	 bu	 durumda	 da	 San	 Remo’nun	
abluka izninin sınırları dışına çıkar. Bu nok-
tada	Palmer	 raporu	zorlama	bir	yorum	üzeri-
ne başka bir zorlama yorum yapmak suretiyle 
ablukanın uluslararası nitelik taşımayan silahlı 
çatışma şartlarında da nadir de olsa yapılaca-
ğını iddia etmekte ve buna sadece bir örnek 
verebilmektedir.	Maalesef	verilen	örnek	de	 ta-
rihi	açıdan	yanlıştır.	Palmer	raporu	Amerikan	
İç Savaşı sırasında ABD’nin devlet olarak tanı-
madığı Güney Konfederasyonu’na uyguladığı 
deniz ablukasının İsrail’in Gazze ablukasına 
emsal taşıdığını iddia etmektedir. Oysa Abra-
ham	Lincoln’un	 liderliğinde	uygulanan	bu	ab-
luka tam aksine ablukanın “egemen devletler 
arasında uygulanan bir silah” olduğu gerçeği-
ni ortaya koymuştur. Abluka kararı karşısında 
başta İngiltere olmak üzere diğer Avrupalı dev-
letler tarafsızlıklarını ilan etmişler ve bu durum 
Konfederasyon’un “savaşan devlet” statüsüne 
girmesinin yolunu açmıştır. Savaşan devlet 
statüsü Konfederasyon’a, savaşı finanse etmek 
için kredi alma, tarafsız ülkelerden silah ve 
mühimmat temin edebilme gibi hayati hakları 
vermiştir. Bir diğer ifadeyle abluka sebebiyle 
ABD-Konfederasyon çatışması, uluslararası ni-
telik taşımayan silahlı çatışmadan uluslararası 
silahlı çatışmaya çevrilmiştir. Bu kritik noktada 
İsrail’in önünde iki seçenek bulunmaktadır: ya 
Hamas’a “savaşan devlet statüsü” vermek su-
retiyle çatışmayı uluslararası silahlı çatışmaya 
dönüştürecek, bu yolla Hamas’ın edineceği ya-
sal hakları göze alacak ve şu an devam ettirdiği 
yasadışı	ablukanın	San	Remo	sınırlarına	girme-
sini sağlayacak, fakat o takdirde bile ablukanın 
yasallığını korumak için ekstra adımlar atmak 
zorunda kalacak; ya da yasadışı ablukasını kal-
dıracak. Yasadışı bir ablukayı bahane ederek ve 
uluslararası sularda aşırı güç kullanarak 9 sivili 
katleden İsrail, uluslararası hukuku ihlâl paha-
sına iki seçeneğe de yanaşmamaktadır. İdarei-
maslahatçı	dürtülerle	yazılan	Palmer	raporu	da	
bu ihlâle çanak tutmakta ve İsrail kamu diplo-
masisi aygıtına mühimmat sağlamak dışında 
bir amaca hizmet etmemektedir. 

Sabah, 10.09.2011
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ABSTRACT The publication	of	the	Palmer	re-
port written by the panel of inquiry established 
by	the	UN	Secretary-General	Ban	Ki-Moon	once	
again	brought	the	31	May	2010	Gaza	Flotilla	in-
cident and the blockade of Gaza back to world’s 
attention.	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 besieged Gaza, in international high waters. 
The operation left 9 activists dead and over 30 
activists	 wounded.	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 waters, 72 miles away from 
the Gazan coast, took the lead in protests and 
condemnation.	Israel,	however,	claimed	that	the	
demonstrators	on	the	Mavi	Marmara	were	aim-
ing	to	break	the	blockade	of	Gaza	and	the	Israeli	
commandos were forced onboard to react in an 
act of self-defense.

During	more	 than	 a	 year	 past	 since	 the	Mavi	
Marmara	attack,	Israel	has	committed	a	chain	
of errors which started with the illegal block-
ade	 of	Gaza.	Using	 the	 blockade	 as	 a	 pretext,	
Israel	intercepted	the	Mavi	Marmara	and	used	
excessive	force	killing	9	civilians	on	board.	Is-
rael’s violations of international law were doc-
umented	 thoroughly	 in	 the	 UNHRC	 report,	
while	the	Palmer	Commission	penned	a	report	
with political rather than legal and humanitar-
ian	priorities.	Ironically,	as	a	country	which	has	
so	far	ignored	myriad	of	UN	resolutions,	Israel	
has	welcomed	the	Palmer	report	focusing	on	its	
mention of the blockade of Gaza as a legitimate 
security measure against Hamas, but totally ig-
noring	 the	parts	which	 stated	 that	 Israel	used	
excessive	force	on	board	and	maltreated	the	de-
tainees after the takeover.
This paper briefly summarizes the work done 
with	 the	 mandate	 given	 by	 the	 UN,	 and	 at-
tempts to put the blockade of Gaza in its legal 

SETA	POLICY	BRIEF

A Raid From the Sea: The Gaza 
Flotilla Attack and Blockade 
Under Legal Scrutiny
Israel has so far committed a chain of errors which started with the illegal blockade 
of Gaza. Using the blockade as a pretext, Israel intercepted the Mavi Marmara and 
used excessive force killing 9 civilians on board. 
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context	first,	demonstrate	that	Israel’s	use	of	the	
blockade	as	a	pretext	 for	 its	belligerent	act	on	
board	the	Mavi	Marmara	has	no	legal	ground,	
and	 consequently	 discuss	 Israel’s	 violations	
of	 international	 law	on	 the	board	of	 the	Mavi	
Marmara.

CONCLUSION	 Israel	 has	 so	 far	 committed	 a	
chain of errors which started with the illegal 
blockade	of	Gaza.	Using	the	blockade	as	a	pre-
text,	Israel	intercepted	the	Mavi	Marmara	and	
used	excessive	force	killing	9	civilians	on	board.	
Israel’s	 violations	 of	 international	 law	 were	
documented	thoroughly	in	the	UNHRC	report	
while	the	Palmer	Commission	penned	a	report	
with political rather than legal and humanitar-
ian	priorities.	Ironically,	as	a	country	which	has	
so	far	ignored	myriad	of	UN	resolutions,	Israel	
has	welcomed	the	Palmer	report	focusing	on	its	
mention of the blockade of Gaza as a legitimate 
security measure against Hamas, but totally ig-
noring	 the	parts	which	 stated	 that	 Israel	used	
excessive	force	on	board	and	maltreated	the	de-
tainees after the takeover. 
Due	 to	 the	 extreme-right	 elements	within	 the	
government	 and	 a	 strong	 Israeli	 public	 opin-
ion against meeting Turkey’s demands, which 
include an official apology, reparation to the 
families of the victims and ending the block-
ade	of	Gaza,	 Israeli	government	have	not	met	
demands for normalization of the ties. As a 
matter	 of	 fact,	 the	 UNHRC	 report,	 and	 even	
the	Palmer	report	to	a	certain	degree,	has	given	
the	 Israeli	 government	 a	 valid	 reason	 to	meet	
Turkey’s demands. Both reports asserted that 
the	Israeli	actions	on	board	the	Mavi	Marmara	

were	 unlawful.	 However,	 Israeli	 government	
has so far chosen to abide by the domestic pub-
lic opinion and ignore international calls to 
meet the Turkish demands for reconciliation.
Israeli	government’s	short-sightedness	and	mis-
reading of the region plays a significant part in 
the	current	deadlock.	The	Middle	East	is	chang-
ing	at	the	expense	of	the	system	created	after	the	
Camp	David	Accords	in	1979	which	set	Israeli	
security concerns as the top priority that needs 
to be assured by any means necessary. Thanks 
to	this	ongoing	change,	Israel’s	southern	neigh-
bor Egypt is in a democratization process, and 
Israel’s	traditional	allies	in	Egypt	are	not	reining	
the country alone anymore. 

It	 is	 also	known	 that	Egyptian	public	opinion	
is strongly against previous Egyptian collabo-
ration	 with	 Israel	 on	 Palestinian	 affairs.	 The	
popular	protests	in	front	of	the	Israeli	embassy	
in	Cairo,	the	border	clashes	in	the	Sinai	and	the	
latest	attack	on	the	Israeli	embassy	once	again	
demonstrated	 that	 Israel	will	 not	 be	 able	 take	
Egypt for granted. The ongoing anti-regime 
protests and activity in Syria are also a worri-
some	indicator	for	Israel	that	Israel’s	northern	
border may not stay as quite as it has since 
Israeli	 occupation	 of	 the	 Golan	 Heights	 in	
1967.	 Although	 the	 eastern	 neighbor	 Jordan	
has stayed relatively quiet so far, the country’s 
predominantly	 Palestinian	 population	 poses	
another	potential	 threat	 for	 Israel.	 In	a	 region	
which is going through systemic transforma-
tion	 and	 in	 which	 Israel’s	 isolation	 has	 been	
increasing	daily,	Israel	will	have	to	decide	on	a	
road map to face with the consequences of the 
ongoing transformation and its increasing iso-
lation.	Current	crisis	with	Turkey	only	furthers	
Israeli isolation in the region, and will have se-
rious	implications	for	Israel	in	the	long-run.

“ An illegal blockade cannot 
constitute the legal base of an ille-
gal attack, and one should consider 
the Mavi Marmara raid as a military 
operation by Israeli commandoes 
against a humanitarian ship sailing 
in international waters.
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Following	the	leak	of	the	Palmer	Report	to	the	New	York	Times,	
Turkey declared that it considered the report null and reduced 
its	diplomatic	relations	with	Israel	to	the	second	Secretary	level.	
The	Palmer	panel	was	meant	to	mend	ties	between	Turkey	and	
Israel	but	it	failed	to	do	so.	What	will	be	the	regional	impact	of	
the	worsening	relations	between	the	two	countries?	In	the	wake	
of	the	Arab	Spring,	how	might	the	Turkish-Israeli	 fallout	affect	
the	political	future	of	the	Middle	East?
This	Policy	Debate	is	based	on	a	panel	discussion	on	“Turkish-Is-
raeli	Relations	and	Regional	Dynamics	after	the	Palmer	Report”	
organized	by	the	SETA	Foundation	at	Washington	D.C.	on	Sep-
tember	19,	2011.	The	panelists	included	Daniel	Levy	of	the	New	
America	Foundation,	Steven	A.	Cook	of	the	Council	on	Foreign	
Relations	and	Erol	Cebeci	of	SETA	D.C.	and	the	discussion	was	
moderated	by	Kadir	Ustun	of	SETA	D.C.
EVENT	SUMMARY	Steven	Cook	began	the	discussion	by	assert-
ing	that	the	Palmer	Report	confirms	the	overarching	Israeli	argument	about	the	justification	for	
the Gaza blockade. The report declares the naval blockade part of a separate policy from the land 
border closure because the two were implemented at different times. Although this is convincing 
from	a	legal	perspective,	Cook	contended,	it	is	not	so	from	a	political	perspective.	He	added	that	
the	 Palmer	Report’s	 conclusion	 ‘absolutely	 eviscerated’	 the	Turkish	 narrative	 about	 the	 flotilla.	
The speaker went on to say that the Turkish government reacted the way it did for domestic rea-
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sons, but noted that this alone was not the cause 
for	the	downgrade	in	Turkish-Israeli	relations.	
Turkey	and	Israel	have	been	traveling	down	this	
road	 from	the	beginning,	Cook	said,	due	 to	a	
number of structural and political reasons. He 
noted	that	Erdoğan	and	the	AKP	benefit	from	
criticism	 of	 Israel,	 and	 claimed	 that	 the	 AKP	
wanted to alter relations with the Arab world 
but	had	to	change	its	relations	with	Israel	in	or-
der	to	do	that.	Cook	contended	that	the	current	
situation is not a crisis, just a conclusion for 
Turkish-Israeli	relations.	The	US	effort	to	repair	
those relations is a ‘fool’s errand’ according to 
the speaker, who stated that both Turkey and 
Israel	are	 interested	 in	posturing	 for	domestic	
benefit.	Cook	ended	by	suggesting	that	the	US	
will	have	to	play	referee	in	the	eastern	Mediter-
ranean because irresponsible people will try to 
break the blockade.
The	next	speaker,	Erol	Cebeci,	declared	that	the	
Turkish government’s demand for an apology 
was	very	clear,	and	noted	 that	 the	 Israeli	gov-
ernment’s response was not a quick or hasty de-
cision.	He	emphasized	that	currently	the	Mid-
dle	 East	 is	 not	 experiencing	 ‘ordinary	 times,’	
going	on	to	explain	that	in	the	15	months	since	
the flotilla, the level of instability in the region 
has increased, and the power equation has been 
rewritten.	During	the	Cold	War	era,	Cebeci	ex-
plained, there were clear-cut alliances and dis-
tinctive implications for foreign policy, where 
security issues dominated policymaking. The 
speaker	went	on	to	say	that	after	the	Cold	War,	
Turkish foreign policy could take into account 
other factors, but was also dealing with domes-
tic	security	and	the	threat	of	 the	PKK.	Cebeci	
explained	 that	 the	 1990s	 were	 dominated	 by	

weak coalition governments, high inflation 
and new economic issues in Turkey, but, at the 
same	time,	Turkey	and	Israel	perceived	similar	
threats	in	the	forms	of	radical	Islam,	Iran,	and	
Syria. After the postmodern coup, the capture 
of	Öcalan,	and	economic	crisis,	Cebeci	stated,	
a new, strong government came to power in 
2002.	Cebeci	contended	that	Turkey’s	regional	
goals included political and economic integra-
tion	 with	 the	Middle	 East,	 North	 Africa,	 the	
Balkans	and	 the	Caucasus,	but	 that	 Israel	had	
resisted this strategy and the ongoing regional 
changes, contributing to problematic relations.
The	final	speaker,	Daniel	Levy,	began	by	offer-
ing	analysis	of	the	Palmer	Commission	and	Re-
port, which he deemed ‘transparently political.’ 
Noting	that	there	has	been	‘a	degree	of	naivete’	
in	reading	 Israel,	Levy	contended	 that	neither	
the	 US	 nor	 Turkey	 had	 read	 the	 Netanyahu	
government correctly and emphasized the in-
ternal	reasons	for	Israeli	decision	making.	Levy	
identified	 two	phases	of	 Israel’s	 regional	posi-
tion	 in	which	 initially	 Israel	 worked	with	 the	
non-Arab	 ‘periphery,’	 including	 Turkey,	 Iran,	
and Ethiopia. This was followed by a ‘coalition 
of	the	super-periphery,’	in	which	Israel	worked	
with the Greeks, Balkan states, and even the 
PKK.	The	loss	of	Turkey	as	an	ally,	the	speaker	
contended, has ‘devastating effects,’ and leaves 
Israel	without	a	regional	strategy.	Levy	outlined	
three	strategic	options	 for	 Israel,	which	he	re-
ferred to as the ‘porcupine,’ ‘iguana,’ and ‘cat-
erpillar’	options.	The	‘porcupine’	strategy	Levy	
also	referred	to	‘Fortress	Israel,’	which	would	be	
characterized by a hardline, right wing element 
and the denial of a two-state solution, com-
pared to the ‘iguana’ strategy, which, similar to 
the Kadima policy, emphasizes blending in and 
adapting to the new regional surroundings. The 
third	strategic	option,	which	Levy	dubbed	the	
‘caterpillar’ strategy, is characterized by maturi-
ty,	granting	full	rights	to	Palestinians	and	end-
ing	 the	occupation.	Levy	ended	by	expressing	
concern	 that	members	of	Congress	may	want	
to ‘up the ante’ and push Turkey into a farther 
realm.
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TÜBA’nın	kendisine	ilişkin	her	uluslararası	ha-
beri, Türkiye gündemine çekmeye çalışması da 
şimdilik pek etkili olmuş gibi görünmüyor.
Türkiye	Bilimler	Akademisi’ne	(TÜ-	BA)	ilişkin	
yeni yasal düzenleme, mevcut Akademi üyele-
rinin yanında artık hükümet ve Yükseköğretim 
Kuruluna da yeni üye belirleme yetkisi veriyor. 
TÜBA	 üyeleri,	 yeni	 düzenlemeyle	 “TÜBA’nın	
bir Akademi olarak sona erdirildiği” kanaa-
tine	 vardıklarını	 açıkladılar.	 TÜBA	 yönetimi,	
yeni düzenlemenin bilimsel özerkliğe aykırı 
olduğunu belirterek, geri çekilmesini talep et-
mekte ve toplu istifayı gündeme getirmektedir. 
Bu tür tepkilerin gündemde yer bulabildiğini 
ve güçlü bir sese dönüştüğünü söylemek zor. 
Aslında benzer bir yasal düzenleme başka bir 
ülkede olsa, tepkiler Türkiye’deki kadar sönük 
olmazdı.	Ulusal	sınırlar	içinde	gördüğü	desteği	
yeterli	bulmayan	TÜBA,	uluslararası	medya	ve	

kuruluşlardan	yardım	talep	etti.	TÜBA’nın	ken-
disine ilişkin her uluslararası haberi, Türkiye 
gündemine çekmeye çalışması da şimdilik pek 
etkili olmuş gibi görünmüyor.
TÜ-	BA’nın	“yurtdışı	tepkiler”	diye	web	sayfası-
na	koyduğu	Nature	ve	Science	gibi	dergilerde	çı-
kan haberler, ya yeni düzenlemeyi aktarmaktan 
ibaret ya da hükümete dönük kısık sesli eleştiri-
ler içeriyor. Hele, adeta özerkliğin ne olduğunu 
belirleyen bir otoriteymiş gibi sunulan ve yardı-
ma çağırdıkları Bilim Akademileri Küresel Ağı 
(IAP)	 türü	 organizasyonların	Cumhurbaşkanı	
ve Başbakan’a yazdıkları mektup, yurtdışındaki 
akademilerin de konunun özünü bilmedikleri-
ni ve ellerine tutuşturulan mektuptan bir şeyler 
yazdıklarını ortaya koyuyor. Bütün uluslararası 
medyada yer alan haber ve metinler tek elden 
çıkmış gibi, benzer ifadelerle, özerkliğe vurgu 
yapıyor; fakat bu haber ve metinler, ne özerkli-

SETA		YORUM

Galiba TÜBA Haklı: Akademi 
Sona Ermiştir!
TÜBA kuruluşundan itibaren belli bir grubun etkisi altında kaldı ve tamamen ideo-
lojik nedenlerden ötürü, bilim adamlarının tamamını kucaklamayı ısrarla reddetti.

BEKIR S. GÜR

üniversitelerde nitelik ve demokratikleşme

EYLÜL 2011 -  Türkiye’de son on yılda seksenin üzerinde üniversite açıldı, toplamda üniver-
site sayısı yüz atmış beşe ulaştı. Yükseköğretimde yaşanan bu nicel gelişmeler, Türkiye’nin ye-
relde ve uluslararası arenada rekabet gücünü artırsa da, buna paralel olarak nitel iyileştirmeleri 
de zorunlu kılıyor. Ancak, kalite güvencesi ve demokrasi kültürü gibi hususlarda üniversitelerin 
yaşanan nicel gelişmelerle aynı hızda gelişmediği görülüyor.
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ğin ne olduğunu ne de düzenlemenin içeriğini 
tartışıyor. 

Akademinin bitimi 
Peki,	 yeni	 düzenleme,	 Akademi’nin	 bilimsel	
özerkliğini gerçekten de sona erdiriyorsa, tep-
kiler neden alabildiğine sönük? Bu sorunun çok 
basit bir cevabı var: Akademi, çok daha önce 
zaten	 sona	 ermişti.	 TÜBA	 yönetiminin	 şimdi	
gördüğü bu hususu, kamuoyu çok daha önce 
görmüştü.	 TÜBA	 kuruluşundan	 itibaren	 belli	
bir grubun etkisi altında kalmıştı ve tamamen 
ideolojik nedenlerden ötürü, bilim adamları-
nın tamamını kucaklamayı ısrarla reddetmişti. 
Bundan	dolayı,	TÜBA,	bilimsel	özerkliğe	sahip	
ve bilimsel gerekçelerle hareket eden bir kurum 
olarak	asla	görülmedi	toplum	gözünde.	Mevcut	
haliyle	 TÜBA’nın	 bitimi	 için	 illa	 bir	 tarih	 ve-
rilmesi	gerekiyorsa,	bu	tarih,	TÜBA	yönetimi-
nin şimdi iddia ettiği gibi, Ağustos 2011 değil, 
dünyaca	ünlü	bilim	adamı	Şerif	Mardin’in,	Said	
Nursi	 hakkındaki	 sosyolojik	 araştırması	 yü-
zünden	TÜBA	üyeliğinin	iki	kez	veto	edildiğini	
açıkladığı Aralık 2004’tür. O dönemde yaptığı 
bir	konuşmada	Mardin,	“Benim	işim	toplumu	
belirleyen olguların arkasındaki dünyayı ince-
lemek. Din de bu olguların en önemlisi. Hedef 
olacağımı düşünmüştüm, ama üniversite çevre-
sinden bunu ummazdım” demişti. 

Kapalı devre 
Şayet	 TÜBA,	 üye	 belirlerken	 bugüne	 kadar	
sadece bilimsel ölçütleri gözetmiş olsa, bugün 
hükümet düzenlemesine karşı çıkma konusun-
da meşruiyeti olur ve toplumdan daha fazla 
destek	görürdü.	Maalesef,	TÜBA	üye	yapısında	
heterojenliği sağlayamamıştır. Bu içe kapanık-

lık	TÜBA’nın	toplumdan	yabancılaşmasına	yol	
açmıştır.	 TÜBA,	 örneğin,	 yeni	 üniversitelerin	
kurulması gibi toplumsal talepleri görmezden 
gelmiş ve konuyu basitçe bir “politik karar” ola-
rak	 değerlendirmiştir.	 Tuhaftır,	 TÜBA	 üyeleri	
arasından hiçbir zaman ciddi bir “çatlak bir ses” 
çıkmamıştır.	TÜBA	kendini	bir	“camia”	olarak	
ilan etmiş ve dolayısıyla herhangi bir konuda 
görüş bildirdiğinde veya rapor yayınladığında, 
nedense bu görüş, bütün üyelerin “ortak gö-
rüşü” olmuştur. Şunu sormadan edemiyoruz: 
TÜBA,	nasıl	bir	akademidir	ki	eleştirel	düşün-
cenin beşiği olması gereken bir konumdaki bü-
tün üyeleri hemen her konuda aynı düşünüyor? 

Heterojen bir üye yapısı 
TÜBA,	bundan	sonra	üye	yapısı	heterojen	bir	
hal alacağı için, özerkliğinin sona ereceğini id-
dia ediyor. Şunu açıkça söylemek gerekir ki, ku-
rumsal özerklik, kurum üyelerinin belirlenme-
si ve atamasıyla ilgili bir mesele olmaktan çok, 
kurumsal işlem, süreç ve kararların bağımsızlı-
ğıyla ilgilidir. Esas mesele, üyelerin farklılıklara 
tahammül edip, nesnel ve bilimsel bir tutum 
geliştirip bağımsız karar verebilmeleridir. Bu 
yapılabilirse, Akademi, -ilk modern üniver-
site	 olan	 Berlin	 Üniversitesi’ne	 gidilen	 yolda	
yapılan eleştiriler gibi- bilim üretmeyen yaşlı 
ve emektar üyelerinin bir topluluğu olmaktan 
(corpus	 mysticum	 et	 mortuum)	 ziyade,	 bili-
min gelişmesine ve seçkin bilim adamlarının 
yetişmesine hizmet edebilir. Dünyadaki bütün 
özerk bilimsel kuruluşlar, özerkliğin getirdiği 
sorumluluğa riayet ettikleri ölçüde özerklikle-
rini sağlamlaştırmış ve toplumdaki saygınlık ve 
güvenirliklerini arttırmışlardır. Aksi durumda, 
alternatif görüşlere kapalı bir bilim “camiası”, 
özerkliğin tanımı ve doğasından kaynaklanan 
“öz”ü yok eder. Kurumsal özerkliğin doğası, 
öznel fikirlerin açık bir şekilde tartışılarak ha-
kikati arama istencinin canlı kalmasını garanti 
altına almayı gerektirir.
Sabah,18.09.2011

“ TÜBA üyeleri, yeni düzenle-
meyle “TÜBA’nın bir Akademi olarak 
sona erdirildiği” kanaatine vardıkla-
rını açıkladılar.
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Üniversite	 sayılarını	 artırmak	 başarı	 hanesine	
yazılabilir ancak asıl başarı sayıyı artırırken ka-
liteyi de artırmakla yakalanabilir.
Türkiye’de son on yılda seksenin üzerinde yeni 
üniversite	açıldı.	Bu	sayı	Cumhuriyetin	kurulu-
şundan iki binli yıllara kadar açılan tüm üniver-
site sayısından daha fazla. Yeni Türkiye’nin inşa 
edildiği bu dönemde tıpkı ekonomi, dış politi-
ka, demokratikleşme, alt yapı hizmetleri ve sos-
yal politikalar alanlarında olduğu gibi eğitim 
alanında da köklü değişimler yaşanıyor. Eski 
Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki en önemli 
farklardan biri yükseköğretimde fırsat eşitliği 
kapısının aralanması, yükselen Türkiye’nin böl-
gesel ve küresel rekabetini sürdürebilmesi için 
ihtiyaç duyulan kaliteli insan sermayesine yatı-
rım yapılmasıdır. Devletin yükseköğretim sek-
törüne yaptığı yatırım, üniversitelerden beklen-
tileri yükselten yerinde ve doğru bir yatırımdır. 
Bugün gelinen noktada yükseköğretim sistemi-
nin önünde yeni fırsatlar ve ihmal edildiği tak-

dirde yapısal sorunları derinleştirebilecek risk 
alanları olduğunu söylemek mümkündür. 

Demokratikleşmenin laboratuvarı 
Türkiye’de özellikle 1980 darbesi sonrası kuru-
lan YÖK sistemi ile yükseköğretim sisteminde 
merkezileşme ve tektipleşme yaşanmış, demok-
ratik, çoğulcu ve katılımcı bir üniversite yapısı 
yerine bütün kritik kararların tek merkezden 
alındığı bir kültür inşa edilmiştir. Askeri vesa-
yet altında kurulan bu otoriter yapı 28 Şubat 
döneminde daha da katılaşmış, üniversiteler 
bilim, kültür ve teknoloji üreterek ülke kalkın-
ması ve toplumsal gelişmeye liderlik yapacak-
ları yerde ideolojik saplantıların tutsağı haline 
gelmişlerdir. Türkiye’de köklü değişimlerin baş-
langıcına işaret eden 2002 seçimlerinden sonra 
ise YÖK ve askeri disiplin ile zapturapt altına 
alınan üniversiteler, muhalefet merkezleri ola-
rak bildiriler yayınlamaya, hükümetin reform 

SETA	YORUM

Üniversitelerden 
Demokratikleşme ve Kalite 
Bekleniyor
Yenilikçi ve özgürlükçü düşüncelere öncülük etmesi, baskı ve yasaklara ilk karşı çıkması 
gereken üniversiteler Türkiye’de ne yazık ki uzun süre statükonun savunulduğu ve 
desteklendiği kurumlar olmuştur.

TALIP KÜÇÜKCAN
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çabalarına canhıraş biçimde karşı çıkmaya baş-
lamıştır. Dünyanın hiç bir ülkesinde bireylerin 
okuma hakları kılık kıyafetinden dolayı elinden 
alınamazken vesayetçi zihniyet, demokrasi tari-
hine kara leke olarak geçecek başörtüsü yasağı-
nı uygulamaya koydu. Türkiye’de başörtüsünü 
yasaklayan hiçbir yasa yokken bu yasak siyasi 
ve ideolojik baskılarla uygulanmaya başlandı ve 
daha sonra yasak uygulamasını ortadan kaldır-
mak amacıyla yapılan girişimler engellenerek 
hukuki dayanak oluşturuldu. YÖK’ün başlat-
tığı, 28 Şubat sürecinin de arkasında durduğu 
ve desteklediği yasağın gerisinde herhangi bir 
yasal	zemin	yoktu.	Tam	tersine	TBMM	iki	kere	
yasakların kaldırılması amacıyla anayasal de-
ğişiklikler yaptı. Ancak vesayet rejiminin bek-
çileri	 bu	değişiklikleri	Anayasa	Mahkemesi’ne	
götürdü. Bugün gelinen noktada Türkiye, siyasi 
ve ideolojik temelli baskı ve yasakların sürekli 
olarak kaldırıldığı, daha demokratik ve katı-
lımcı bir sosyal yapının geliştiği bir ülkedir. 
Yenilikçi ve özgürlükçü düşüncelere öncülük 
etmesi, baskı ve yasaklara ilk karşı çıkması ge-
reken üniversiteler Türkiye’de ne yazık ki uzun 
süre statükonun savunulduğu ve desteklendiği 
kurumlar olmuştur. Son yıllarda ise tekrar gele-
neksel rollerini üstlenmeye ve toplumsal sorun-
ların çözümüne katkıda bulunmaya başlamış-
lardır. Toplumun beklentisi de üniversitelerin 

demokrasi, özgürlük ve çoğulculuğun kaleleri 
olarak değişime öncülük etmeleri, kritik sorun-
lara çözüm önerileri geliştirmeleri yönündedir. 

Sektörel büyüme ile kalite 
Türkiye’nin ekonomisi gün geçtikçe büyüyor, 
siyasi etkinliği artıyor, bölgesel ve küresel siste-
me entegrasyonu sürüyor. Bütün bu süreçlerin 
başarılı biçimde yönetilebilmesi kaliteli insan 
gücü ve sermayesine sahip olmakla mümkün. 
Bunun farkında olan hükümet her şehire en az 
bir üniversite açarak Türkiye’yi ileriye taşıyacak 
ve kalkınmasına omuz verecek kuşakların ye-
tiştirilmesine yatırım yapıyor. 
Bugün Türkiye’de 165 üniversite var. Ancak nü-
fusumuzun yapısı, farklı sektörlerin ihtiyaçları 
ve Türkiye’den beklentiler söz konusu olduğun-
da	bu	sayı	yetmez.	Uzmanlık	ve	kalite	ilkelerini	
de göz önüne alarak yeni üniversiteler açılmalı, 
yükseköğretim sektöründeki büyüme sürdü-
rülmelidir.	Zira,	Türkiye	OECD	ülkeleri	arasın-
da 18-24 yaş grubu arasında yüksek öğretime 
erişimi en düşük düzeyde olan ülkelerin arasın-
da yer alıyor. Bu durum ekonomisi büyüyen ve 
sanayii çeşitlenen bir ülke olarak Türkiye için 
ciddi bir problem olarak değerlendirilmelidir. 
Türkiye niceliksel iyileştirmeler yaparken nite-
liğe	de	özel	önem	vermelidir.	Üniversite	sayıla-
rını artırmak başarı hanesine yazılabilir ancak 
asıl başarı sayıyı artırırken kaliteyi de artırmak-
la yakalanabilir.

Sabah, 03.09.2011

“ Türkiye’de özellikle 1980 darbesi 
sonrası kurulan YÖK sistemi ile yükse-
köğretim sisteminde merkezileşme ve 
tektipleşme yaşandı.
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Milli	eğitimin	mevcut	amaçlarının,	ders	kitap-
larının ve bir takım eğitim pratiklerinin aşırı 
ideolojik bir yoğunluk taşıdığı çok farklı kesim-
lerce	dile	getirilmektedir.	Dahası,	Milli	Eğitim	
Bakanlarından bağımsız bir şekilde, bir ku-
rum	olarak	Milli	Eğitim	Bakanlığı	 (MEB)’nın,	
amaçladığı hedeflere ulaşabilme ve eğitimin 
niteliğini artırma anlamında altyapı ve kapa-
sitesinin ne derece yeterli olduğu tartışmalıdır. 
Merkez	bürokrasideki	personel	yaş	ortalaması	
diğer bakanlıklara nazaran muhtemelen çok 
daha	 büyük	 olan	MEB,	 alabildiğine	 büyük	 ve	
hantal bir merkeziyetçi yapıyla, sorunları teşhis 
ve tedavi edebilme yetisine sahip olmadığını 
ortaya koymuştur.
Türkiye’de	 öğrencilerin,	 hem	MEB	 ve	 Ölçme,	
Seçme	 ve	 Yerleştirme	 Merkezi	 (ÖSYM)	 tara-
fından yapılan ve dolayısıyla müfredatımız-
la büyük ölçüde paralel olan milli sınavlarda 
hem de Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası 
test ve değerlendirmelerde aldıkları ortalama 
skorlar, Türkiye’de eğitimin niteliğinin oldukça 
sorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa 

Türkiye’nin başta demokrasisi ve ekonomisi 
olmak üzere her yönüyle geliştiği, bölgesin-
de ve dünyada önemli bir aktör olmaya doğru 
gittiği bir dönemeçte mevcut eğitim sisteminin 
Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçları-
nı ve taleplerini karşılayabilmesi kritik önem-
dedir. Ancak, her ne kadar üzerinde yüzeysel 
bazı değişikler yapılsa da çerçevesini askerlerin 
belirlediği mevcut eğitim sisteminin, her yö-
nüyle dünyaya açık ve ilk on ekonomiden biri 
olmayı hedefleyen Türkiye’nin ne ekonomik ne 
de toplumsal beklenti ve taleplerini karşılaması 
mümkündür.
Aslında, buraya kadar yazdıklarımız konusun-
da, toplumda geniş bir uzlaşı vardır. Bundan 
dolayı, Türkiye’de devlet tarafından sunulan 
mevcut eğitimin her yönüyle sorunlu olduğu ve 
bir takım reform ve alternatif arayışlarının ge-
rekliliği sürekli olarak dillendirilmektedir. Ge-
riye dönük olarak bakıldığı zaman, hükümetle-
rin	ve	Milli	Eğitim	Bakanlarının,	merkeziyetçi	
yapıya dönük, aşırı ideolojik yapıya dönük ve 
eğitim niteliğine dönük sorunların farkında ol-

SETA	YORUM

Eğitim Sistemini 
Güncelleyelim
Üzerinde yüzeysel bazı değişikler yapılsa da çerçevesini askerlerin belirlediği mev-
cut eğitim sisteminin, her yönüyle dünyaya açık ve ilk on ekonomiden biri olmayı 
hedefleyen Türkiye’nin ne ekonomik ne de toplumsal beklenti ve taleplerini 
karşılaması mümkündür.

BEKIR S. GÜR
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duğu görülmektedir. 1980’li yıllardan itibaren 
neredeyse	her	Milli	Eğitim	Şurası’nda	bu	konu-
ların neredeyse tamamına yönelik (pedagojik 
ve	 teknik	 açıdan	 yetkinliği	 tartışmalı	 da	 olsa)	
bir takım öneriler geliştirilmiş ve bunların bir 
kısmı hayata geçirilmiştir.

Kurucu yasal metinler
Sadece son on yılı ele aldığımız zaman, Hüseyin 
Çelik’in	Milli	Eğitim	Bakanı	olduğu	ilk	dönem-
lerde eğitim alanında önemli bir hareketlilik ya-
şanmış ve başta müfredat değişiklikleri olmak 
üzere birçok değişiklik yapılarak eğitimin nite-
liği	artırılmaya	çalışılmıştır.	Ne	var	ki,	bu	deği-
şiklikler, gerek o dönemin demokratik şartları-
nın yeterince olgunlaşmaması gerekse de bu işi 
yapan eğitimcilerin performansları dolayısıyla, 
belli öğrenme tekniklerinin (öğrenci merkezli-
lik,	aktif	öğrenme,	vb.)	öne	çıkarılmasından	ve	
buna paralel olarak ders kitaplarında değişik-
liklere gidilmesinden öteye gidememiştir.
Son olarak, geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan 
yeni	 yasal	 düzenleme	 sayesinde,	 Milli	 Eğitim	
Bakanlığı merkez teşkilat yapısı önemli ölçüde 
değiştirilmiş ve sadeleştirilmiştir. Bu düzenle-
me, her yönüyle önemlidir ve başarılı bir şe-
kilde uygulanabilirse, eğitim sisteminin daha 
etkin işlemesinin zeminini oluşturma işlevini 
görebilir.	Zaten	bu	düzenleme,	MEB	tarafından	
geçmiş yıllarda Avrupa Birliği’ne girme hedefi 
çerçevesinde hazırlanan projeler çerçevesinde 
gündeme gelmiştir. Bununla birlikte, bu tür 
idari düzenlemelerin, milli eğitim sistemin-
de beklenen faydayı sağlamasının önündeki 
önemli bir engel, mevcut milli eğitim temel 
yasal metinlerinin ve bu metinlerinin pratik 
uygulamalarının hâlâ aşırı ideolojik ve tektipçi 
olmasıdır. Bir başka ifadeyle, milli eğitim siste-

minin verimli ve etkili çalışabilmesinin yolu, 
teknik ve idari düzenlemelerin kurucu yasal 
metinlerdeki değişikliklerle desteklenmesidir.
Millî	eğitim	sisteminin	genel	çerçevesi	ve	amaç-
ları,	Anayasa	ve	1739	sayılı	Millî	Eğitim	Temel	
Kanunu	 ile	 belirlenmiştir.	 Millî	 eğitim	 siste-
minin bu genel çerçeve ve amaçlarında ciddi 
sorunlar vardır. Bu sorunların kaynağında ise 
mevcut amaçların ve çerçevenin toplumun bü-
tün kesimlerini yeterince kucaklayamaması ve 
eğitimin tektipçi olması bulunmaktadır. Ana-
yasa’mıza göre, eğitim ancak devletin denetim 
ve gözetiminde yapılabilmektedir. Bu ifade, 
devletin belli bir tip eğitimi dayatmasının meş-
ruiyet kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunun 
en somut göstergesi, özel okulların programla-
rını istedikleri gibi belirleme haklarından yok-
sun olmalarıdır. 1973 yılında çıkarılan ve son 
olarak 2009 yılında değişiklik yapılan 1739 sa-
yılı	Millî	Eğitim	Temel	Kanunu’nun	ilgili	mad-
de ve fıkralarında millî eğitimin genel amaçları 
tanımlanırken bütün vatandaşların nasıl yetiş-
mesi gerektiği şu şekilde ifade edilmektedir:
Madde	2	-	Türk	Milli	Eğitiminin	genel	amacı,	
Türk	Milletinin	bütün	fertlerini,	1.	Atatürk	in-
kılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan 
Atatürk	 milliyetçiliğine	 bağlı;	 Türk	Milletinin	
milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerle-
rini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye 
çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlan-
gıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine	karşı	görev	ve	sorumluluklarını	
bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurt-
taşlar olarak yetiştirmek; 
Burada şunu da vurgulamak gerekir ki, millî 
eğitimi düzenleyen temel metinler, 12 Eylül 
darbesi ile birlikte “Atatürk milliyetçiliği” ola-
rak isimlendirilen anlayış ile düzenlenmiştir.  
28 Şubat süreci ile pekiştirilen bu anlayış, hem 
devletin hem de millî eğitimin ideolojisini teş-
kil etmiştir. Bu ideolojinin yanında çeşitli ek-
lektik (milliyetçi, hümanist, maneviyatçı, laik 
vs.)	amaçlar	da	ilgili	mevzuatta	sürekli	karşımı-
za	çıkmaktadır.	Millî	 eğitim	 ideolojisinin	Ata-
türkçü ve milliyetçi yönü, ilköğretim çağındaki 
çocukların her gün okumak zorunda oldukları 
“öğrenci andı” ile en özlü biçimini bulmuştur. 
Ayrıca, Atatürkçülüğün müzik dersinden mate-
matiğe, beden eğitimi dersinden resim dersine 

“ Bugün herhangi bir Batı ülke-
sinde yazılan herhangi bir güncel 
eğitim felsefesi kitabının sadece içe-
riğine bakan biri, “çağdaş bilim ve 
eğitimin,” tek bir yaklaşımı veya doğ-
ruyu vazetmekten uzak olduğunu ra-
hatlıkla görecektir.
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kadar her derste nasıl işlenmesi gerektiği ilgili 
mevzuatta ve müfredatta ayrıntılı bir şekilde 
yer almaktadır. Eğitimin amaçları yani “Atatürk 
milliyetçiliği” Anayasa’dan yasalara, yönetme-
liklerden yönergelere, müfredattan eğitimin 
günlük pratiklerine kadar sürekli tekrar edildi-
ği için, direnç ve bıkkınlık meydana getirmek-
tedir.

Toplum çoğulcu eğitim tekçi
Şayet yukarıda zikredilen ve benzeri temel 
yasa	maddeleri,	 Türk	Millî	 Eğitim	 Sisteminin	
amaçlarını, tektipçi ve aşırı devletçi bir şekil-
de belirliyorsa, o halde yapılması gereken daha 
özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik amaçların 
belirlenmesidir. Bu amaçlar, mevcut eklektik 
yapının ötesinde, toplumun asırlarca sürege-
len değerlerini ve çok kültürlü yapısını kucak-
layabilecek bir zemin üzerine inşa edilmelidir. 
Cumhuriyeti	 kuran	 ve	 sürdüren	 elitler,	 “çağ-
daş” eğitimi ve Batıyı yeterince kavrayamamış; 
bu eksik kavrayış sonucunda ısrarla Batıyı ve 
Türkiye’yi belli dar kalıplara sıkıştırmaya çalış-
mışlardır.
Çeşitli yasal mevzuatta karşımıza çıkan “çağ-
daş bilim ve eğitim esasları” denen şey, aslında, 
yoruma oldukça açıktır. Bir başka ifadeyle, bu-
gün Batı’da ve dünyanın geri kalan bölgelerinde 
çok çeşitli ve çoğu zaman birbirine zıt eğitim 
yaklaşımları caridir. Bugün herhangi bir Batı 
ülkesinde yazılan herhangi bir güncel eğitim 
felsefesi kitabının sadece içeriğine bakan biri, 
“çağdaş bilim ve eğitimin,” tek bir yaklaşımı 
veya doğruyu vazetmekten uzak olduğunu ra-
hatlıkla görecektir. Komünist Gramsci’nin ve 
liberal demokrat E. D. Hirsch’ün savundukları 
muhafazakâr eğitim de alabildiğine çağdaştır 
ve üniversitelerde okutulur; liberal Dewey’in 
ve	 faşist	 Mussolini’nin	 eğitim	 bakanı	 olan	 fi-
lozof Giovanni Gentile’ın savunduğu “ilerle-
meci” ve “çocuk merkezli” eğitim de çağdaştır 
ve	üniversitelerde	okutulur.	Pratikte	de	durum	
farklı değildir. Örneğin, ABD’de cemaat okul-
ları, evde eğitim, kamu desteğiyle eğitim veren 
(muhafazakârından	 liberaline	 kadar)	 sözleş-

meli okullar ve özel okullar gibi çok çeşitli ve 
birbirinden alabildiğine farklı eğitim biçimleri 
vardır.

Geçmişin bugüne aktarım kanalı
Türkiye eğitimin amaçlarını yeniden tanımlar-
ken, hem toplumun çoğulcu yapısını dikkate 
almalı ve farklı okul uygulamalarını tehdit ola-
rak görmemelidir hem de tektipçilikten uzak-
laşırken bu topraklarla hiçbir ünsiyeti olmayan 
özneler üretme yanılgısına kapılmamalıdır. Bir 
başka ifadeyle, aşırı ideolojik eğitime alternatif 
arayışı, şahsiyetsiz ve kimliksiz nesiller yetişti-
ren bir eğitim sistemi ile sonuçlanmamalıdır.  
Özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik amaçlarla 
donatılmış bir eğitim sistemi, bir yanda kendi 
kararını alabilecek özneler yetiştirirken, öte 
yanda bu öznelerin geçmişten süregelen kül-
türel birikimlerine dayalı olarak bazı ortak ve 
asgari müşterekler etrafında kenetlenmesi ile 
mümkün olacaktır. Türkiye gibi köklü ve zen-
gin bir geçmişi ve kültürel birikimi olan bir 
ülkede demokrasinin işleyebilmesi, vatandaş-
ların kendi kültürel birikimleriyle hemhal ol-
malarına ve bu birikim temelinde bir ortaklık 
geliştirilmesine bağlıdır. Devletin hem kendi 
sürekliliğini sağlayabilmesi hem de halkının rı-
zasını alabilmesi, geçmiş zenginliğini dışlayan 
yaklaşımını terk etmesine bağlıdır.
Star Açık Görüş, 18.09.2011
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11 Eylül’ün üzerinden on sene geçti. ABD açı-
sından, 21. yüzyılını şekillendirecek olan sal-
dırılar, görünürde bir şok olsa da özünde top-
lumsal muhayyilesinin ve siyasal teolojisinin 
dinamiklerinin “teyit edilmesini” sağladı. 11 
Eylül, Amerikalıların Soğuk Savaş’ın sonlarına 
doğru yatırım yaptıkları “korkuların” teyit edil-
mesiyle	sonuçlanmış	oldu:	Nihayet	ABD’ye	sal-
dırılmıştı! Çünkü, “Amerikalı” sosyal ve siyasal 
zihin dünyası için, 11 Eylül 2001’den bu yana 
yaşadıkları ve dünyada yaşananlar; 8.46 ile 9.03 
arasındaki 17 dk boyunca inşa ettikleri korku-
lar, nefret, hesaplar ve refleksler açısından fark-
lılık arz etmedi. İlk uçağın ilk kuleye çarpışıyla 
ikinci uçağın ikinci kuleye saldırması arasında-
ki bu sürede ortaya çıkan reflekslerin neredeyse 
tamamı, oldukça hızlı bir şekilde yaşadığımız 
son on yılı şekillendiren ana eksen oldu. 

11 Eylül sonrası dünyada ve ABD’de neler 
değişti? 
Diğer hayati bir sual ise, mezkur iki değişimin 
birbirini ne kadar fark ettiğidir? İkinci sorudan 
başlayacak olursak, “11 Eylül müdahalelerinin” 
(ABD’ye	saldırılar	ve	bölgemizde	işgaller)	mu-
hatabı olduğu kitleler büyük ölçüde her iki ta-
rafta	oluşan	değişimi	fark	edemediler.	Ne	ABD	
gerçekleştirdiği işgallerin oluşturduğu eksen 
kaymalarını fark edebildi ne de işgallere doğ-
rudan muhatap olan veya dolaylı olarak etki-
lenenler, ABD’de yaşanan radikal toplumsal ve 
siyasal dönüşümü fark edebildiler. ABD’ye yapı-
lan	“terör	saldırıları”	sonrası	on	yılı	“I.	11	Eylül”	
ve	“II.	11	Eylül”	dönemi	şeklinde	ikiye	ayırmak	
mümkündür.	I.	11	Eylül	döneminde,	neoconla-
rın ikinci iktidar dönemini garanti altına alma-
sıyla dünya genelinde yükselen güçler arasında 

SETA		YORUM

11 Eylül ve Yeni Düzen
Normal şartlar altında, Arap Baharı ve yeni bölgesel güçler bağlamında, Camp David 
düzeni ortadan kalkarken çok daha büyük maliyetler ortaya çıkabilecekken, ABD eski 
düzenin yeni değişimi yöneten aktörü rolünü asgari maliyetle üslenmeye çalışacaktır. 

TAHA ÖZHAN

arap baharı  ve abd dış politikası

EYLÜL 2011 -  11 Eylül saldırıları, 2011 yılında onuncu yılını doldurdu. Bu saldırılar Birle-
şik Devletlerin Afganistan ve Irak’ı işgaline zemin hazırladı ve geçtiğimiz on yıllık süre zarfında 
ABD dış politikasını birebir yönlendirdi. Afganistan ve Irak işgallerinin maddi ve manevi kayıp-
ları ABD kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etti ve bu atmosferin de etkisiyle Başkan 
Obama Ekim ayının sonunda nihayet, yılsonu itibariyle Irak’tan ve 2014 yılına kadar kademeli 
olarak Afganistan’dan çekileceklerini açıkladı.
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bir korelasyon olduğunu söylemek mümkün-
dür.	Aynı	şekilde,	II.	11	Eylül	döneminde,	Arap	
Baharı ve ABD’ye Obama’nın başkan olabilmesi 
arasında siyasal bir korelasyon tartışması yap-
manın	meşru	olduğu	bir	tablo	ortaya	çıktı.	I.	11	
Eylül dönemi, ABD’nin iç siyasal konsolidasyo-
nunu 1990’larda içerisine düştüğü siyasal boş-
luktan çıkarmak gayesiyle aceleci bir şekilde ta-
mamlama hamleleriyle geçti. 14 yıl geriye gidip 
“Yeni	 Amerikan	 Yüzyılı	 Projesinin”	 yazılı	 be-
yanına bakmakta fayda var. Altında Elliott Ab-
rams,	William	 J.Bennett,	 Jeb	Bush,	Dick	Che-
ney,	Eliot	A.	Cohen,	Francis	Fukuyama,	Donald	
Kagan,	 Zalmay	 Khalilzad,	 Donald	 Rumsfeld,	
Paul	Wolfowitz	 gibi	 isimlerin	 de	 imzası	 oldu-
ğu 3 Haziran 1997 tarihli açık mektupta, özetle 
şunlar ifade ediliyordu: Küresel sorumlulukla-
rımızı yerine getirmek için askeri harcamala-
rımızı ciddi oranda artırmamız ve ordumuzu 
gelecek için modernize etmemiz gerekmekte-
dir.	Müttefiklerimizle	olan	bağlarımızı	güçlen-
dirmeli, çıkarlarımıza ve değerlerimize düşman 
rejimlere meydan okumalıyız. Dünyada siyasal 
ve iktisadi liberalizmi desteklemeliyiz. Kendi 
güvenliğimiz, zenginliğimiz ve ilkelerimizin 
çıkarına olan uluslararası düzenin yaygınlaş-
ması ve korunmasında ABD’nin eşsiz konumu 
için	mesuliyet	 almalıyız.	 I.	 11	Eylül	dönemin-
de yukarıdaki ana adımların, maliyetlerinden 
bağımsız bir şekilde, ABD açısından atıldığını 
söylemek	 mümkündür.	 II.	 11	 Eylül	 dönemi,	
birinci dönemde atılan adımların maliyetlerini 
yönetmeye	çalışmak	üzere	tasarlandı.	Lakin	bu	
yeni dönemin en temel özelliği maliyetlerin yö-
netilmesinden	ziyade,	I.	11	Eylül	dönemi	zihin-
sel kodların tasfiyesinin aksine kazanımlarını 
koruyarak restorasyonu hedeflemesidir. Bunun 
en açık ifadesini ise Obama yönetimi iktidara 
geldiğinde, “Obamacon”eleştirilerine maruz 
kaldığı kabinesiyle göstermiş oldu. İlk dönemin 
sonlarına doğru içselleştirilen “hegemonyadan 
yeni güçler dengesine geçiş” konsepti bağla-
mında maliyetler yönetilmeye başlandı. Düşük 
yoğunluklu siyasal tadilat girişimlerini ve etki-
leyici retorikleri ayrı tutacak olursak, ABD’nin 
11 Eylül sonrasında içerde ve dışarda geliştir-
diği yaklaşımlardan çok uzaklaştığını söylemek 
mümkün değildir. İlk döneme Afganistan ve 
Irak	 işgallerini	 sığdıran	ABD,	 ikinci	dönemde	
bu işgallerin oluşturduğu siyasal tsunamilerle 
uğraşmaktadır. Bu yeni iştigal alanı ABD açı-
sından baş ağrıtıcı olmakla birlikte iki büyük 
imkânı da beraberinde getirmektedir. Birincisi, 

ABD, işgaller sonrasında, Orta Asya’ya uzana-
cak kadar geniş ve kritik bir siyasal hat boyun-
ca fiili vazgeçilmez bir aktöre dönüşmüş oldu.
Bu vazgeçilmezliği, ABD’nin gücü dolayısıyla 
bu bölgelere müdahil olma potansiyelinden 
ayırmak gerekiyor. Bu yeni durum hem ABD’li 
hem de Amerika’sız siyaset belirlemenin ben-
zer maliyetler ürettiği bir denklem haline geldi. 
Ortaya çıkan “Amerikan vazgeçilmezliğinin” en 
can	yakıcı	örneği	 Irak	oldu.	 İkincisi,	 cari	 vaz-
geçilmezliğin üzerine inşa edilmek zorunda 
kalınan yeni bölgesel düzende, ABD’nin en az 
maliyetle	 çıkma	potansiyelidir.	Normal	 şartlar	
altında, Arap Baharı ve yeni bölgesel güçler 
bağlamında,	Camp	David	düzeni	ortadan	kal-
karken çok daha büyük maliyetler ortaya çı-
kabilecekken, ABD eski düzenin yeni değişimi 
yöneten aktörü rolünü asgari maliyetle üslen-
meye çalışacaktır. 11 Eylül’ün on yıllık geçmi-
şinde,	 bir	 diğer	 konu	 ise,	Usame	Bin	Ladin’in	
kendisi oldu. Eylemden on yıl sonra öldürülen 
Bin	Ladin	de,	 II.	11	Eylül	döneminin	başladı-
ğına dair bir başka önemli karineye dönüştü. 
ABD açısından bir kan davasına, dünya açısın-
dan bir terör sorununa, bölgemiz açısından ise 
travmaya	denk	 gelen	Bin	Ladin,	 denklemdeki	
sinematografik yerini boşaltmış oldu. Yeni dö-
nemin	makası,	ABD’nin	I.	11	Eylül	tenasühün-
den uzak durmasıyla oluşmaya başlayan yeni 
güçler dengesinden ibarettir. Başka bir ifade 
ile 11 Eylül ruhunun dolaşabileceği bir beden 
bölgemizde ortadan kalkarken, eski düzeni ar-
zulamak maliyet üretmeye yatırım anlamına 
gelmektedir. 
Sabah, 10.09.2011
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1 Ekim 2011
•	BDP	Milletvekilleri	TBMM’de	yemin	etti.	BDP	Eş	Genel	

Başkanı Selahattin Demirtaş, tam kadro olarak yemin 
edemediklerini belirterek tutuklu vekiller konusunda 
bir şey yapılmamasından yakındı. 

•	AK	 Parti	 Genel	 Sekreterliği,	 yeni	 anayasa	 konusunda	
BDP’ye	randevu	talebini	bir	mektupla	iletti.

2 Ekim 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 MİT	 ile	 PKK	

arasındaki görüşmelerin gerekirse yeniden 
yapılabileceğini açıkladı.

•	 İngiltere	Dışişleri	Bakanı	William	Hague,	“Türkiye’nin	
AB’de olmasının stratejik bir gereklilik olduğunu ve 
ekonomik faydaları olacağını” bildirdi.

•	New	 York’ta	 yaklaşık	 iki	 haftadır	 devam	 eden	 Wall	
Street işgali eyleminde 700 kişi gözaltına alındı.

3 Ekim 2011
•	Terör	örgütü	PKK	kendine	yakın	bir	internet	sitesinde	

kaçırdığı 12 öğretmeni serbest bırakacağını açıkladı.
•	 İkinci	 ‘’Balyoz	 Planı’’	 davası	 kapsamında	 hakkında	

yakalama kararı bulunan Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın 
tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, bu davayı 
aralarında bağlantı bulunduğu gerekçesiyle ‘’Balyoz 
Planı’’	davasıyla	birleştirdi.

•	Diyarbakır’da	 12	 Eylül	 1980	 darbesinden	 sonra	
kaldıkları	 Diyarbakır	 5	 Nolu	 Askeri	 Cezaevi’nde	
işkenceye uğrayan 95 mağdur daha sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulundu. Böylece darbe 
döneminde işkence gördüğünü belirterek Diyarbakır 
Cumhuriyet	 Başsavcılığı’na	 başvuranların	 sayısı	 bin	
500’e yaklaştı.

•	Tekirdağ	 Jandarma	 Alay	 Komutanlığı	 tarafından	
düzenlenen ‘’Süpürge’’ adlı operasyonda, astsubay ve 
uzman çavuşların da aralarında bulunduğu 14 kişi 
gözaltına alındı.

•	2011-2012	 öğretim	 yılı	 için	 merkezi	 yerleştirmede	
boş kalan, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması 
nedeniyle boşalan ve 2011-ÖSYS Yükseköğretim 
Programları	ve	Kontenjanları	Kılavuzu	yayımlandıktan	
sonra açılan yükseköğretim programlarının 
kontenjanlarına	 2011-ÖSYS	 sonuçlarına	 göre	 ÖSYM	
tarafından ek yerleştirme yapılacak.

4 Ekim 2011
•	Hakkari’nin	 Yüksekova	 ilçesinde	 polis	 memurlarını	

taşıyan otobüse roketli saldırı düzenlendi. Olayda can 
kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 

•	Çin,	kendisini	para	birimi	yuanın	değerini	yükseltmeye	
zorlayacak bir yasanın ABD’de kabul edilmesine “ısrarla 
karşı olduğunu” belirtti ve yasanın kabulüyle iki büyük 
ekonomi arasında ticaret savaşlarının baş göstereceği 
uyarısında bulundu. 

•	Rusya	 Başbakanı	 Vladimir	 Putin	 dış	 politika	
girişimlerini özetlediği bir makalede, Avrupa Birliği’ne 
alternatif olarak Avrasya Birliği projesini önerdi.

5 Ekim 2011
•	PKK	 terör	 örgütü	 Elazığ’da	 kaçırdığı	 4	 öğretmeni	

serbest bıraktı.
•	TBMM	Genel	 Kurulunda,	 Irak’ın	 kuzeyine	 sınır	 ötesi	

operasyonlar için Hükümete verilen yetkiyi bir yıl 
uzatan Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

•	 İstanbul,	 Diyarbakır	 ve	 Mardin’de	 yapılan	 KCK	
operasyonunda 146 kişi gözaltına alındı. 

•	Meclis	Başkanlığı,	yıllardır	tartışma	konusu	olan	askeri	
taburun kaldırılması için ilk somut adımı attı. Buna 
göre,	Meclis	Taburu,	2015	yılından	 itibaren	Meclis’ten	
ayrılacak ve yerine güvenlik müdürlüğü adı altında yeni 
bir birim kurulacak. 

•	 İstanbul’da	 Kadıköy	 Belediyesi’ne	 yönelik	 düzenlenen	
operasyonda, özel güvenlik ihaleleri ve ruhsat 
işlemlerinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen 18 kişi 
gözaltına alındı. 

•	Yunanistan’da	 ekonomik	 krizle	 mücadeleye	 yönelik	
alınması planlanan sert tedbirlere karşı başkent Atina’da 
düzenlenen protesto gösterisinde eylemciler ile polis 
arasında çatışma yaşandı. 

•	ABD	 Savunma	 Bakanı	 Leon	 Panetta,	 büyük	 bütçe	
kesintileriyle	karşı	karşıya	kalan	ABD’nin	artık	Libya	ve	
Afganistan’da önemli oranlara ulaşan açığı kapatabilecek 
durumda olmadığını söyledi. 

•	Suriye’nin	 BM	 Daimi	 Temsilcisi	 Büyükelçi	 Beşar	
Caferi,	BM	Güvenlik	Konseyi’nin	Suriye’ye	karşı	karar	
tasarısı hazırlayan Batılı üyelerini Suriye’nin içişlerine 
karışmakla suçladı. 

•	Suriye	Devlet	Başkanı	Beşar	Esad’ın	7	aydır	muhaliflere	
uyguladığı şiddetin kınanması için Fransa, Almanya, 
İngiltere	 ve	 Portekiz	 tarafından	 Birleşmiş	 Milletler	
Güvenlik Konseyi’ne getirilen kınama kararı, daimi 
üyeler	Rusya	ve	Çin	tarafından	veto	edildi.	15	üyeden	
dokuzunun kınama yönünde oy kullandığı oturumda, 
Güney	Afrika,	Hindistan,	Brezilya	ve	Lübnan	çekimser	
kaldı.

6 Ekim 2011
•	Bölücü	terör	örgütü	PKK’nın	geçen	haftalarda	kaçırdığı	

12 öğretmenden 3’ünü daha serbest bıraktığı bildirildi. 
•	Hakkari’nin	 Şemdinli	 ilçesinde	 bölücü	 örgüt	

mensuplarının mayınlı saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 
asker yaralandı.

•	KKTC’deki	 ana	 muhalefet	 Cumhuriyetçi	 Türk	 Partisi	
(CTP)	 Parti	 Meclisi	 (PM),	 KKTC	 Cumhurbaşkanı	
Derviş	 Eroğlu	 ve	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	
21	 Eylül’de	 New	 York’da	 imzaladığı	 Kıta	 Sahanlığı	
Sınırlandırma Anlaşması’na “hayır” deme kararı aldı.
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•	Fransa	Cumhurbaşkanı	Nicolas	Sarkozy,	1915	olaylarıyla	
ilgili Ermeni iddialarını desteklediklerini belirterek, bu 
iddiaların kabul etmeyenlere cezai işlem uygulanmasını 
amaçlayan yasa taslağı hazırlayabileceklerini söyledi.

7 Ekim 2011
•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 annesi	 Tenzile	

Erdoğan vefat etti. Erdoğan’ın 88 yaşındaki annesi uzun 
süredir tedavi görüyordu. 

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu	 Fransa	
Cumhurbaşkanı	 Nicolas	 Sarkozy’nin	 ‘Türkiye’nin	
tarihi ile tekrar yüzleşmeli’ söylemine sert yanıt verdi. 
Davutoğlu, “Bizim gocunacak bir tarafımız yok. Ama 
tarihle yüzleşme tavsiyesini bize söyleyenler önce 
aynaya baksınlar” dedi. 

•	 İçişleri	 Bakanı	 İdris	 Naim	 Şahin,	 KCK	 operasyonları	
kapsamında 2009 yılından bu güne kadar gerçekleşen 
tutuklu sayısının 485 olduğunu açıkladı.

•	MAZLUMDER	“İfade	ve	Toplu	Eylem	Özgürlüklerinin	
İhlali	Hakkında	Araştırma-İnceleme	Raporu”	açıklandı.	

•	BM	 İnsan	 Hakları	 Yüksek	 Komiserliği,	 Suriye’de	
yönetim karşıtı protestoların başladığı mart ayından 
beri ölenlerin sayısının 2 bin 900’ü geçtiğini bildirdi. 

•	ABD	 Savunma	 Bakanı	 Leon	 Panetta,	 NATO’nun	
Türkiye	 ve	 Romanya’ya	 kurmayı	 planladığı	 füze	
savunma sisteminde İsrail’le bilgi paylaşımı gibi bir 
içeriğin yer almadığını açıkladı.

8 Ekim 2011
•	Safra	 kesesi	 ameliyatı	 sonrası	 ani	 gelişen	 dolaşım	
bozukluğu	 nedeniyle	 dün	 vefat	 eden	Başbakan	Recep	
Tayyip	 Erdoğan’ın	 annesi	 Tenzile	 Erdoğan	 (88)	 son	
yolculuğuna uğurlandı. 

•	Narkotik	polisi	tarafından	yürütülen	çalışmada	İstanbul,	
Ankara,	Van	ve	Aksaray	başta	olmak	üzere	birçok	ilde	
terör örgütünün kontrol ettiği tarlalardan elde edildiği 
belirlenen yaklaşık 6 ton esrar ele geçirildi.

•	Mardin	 Bağımsız	 Milletvekili	 Ahmet	 Türk	 hakkında,	
2006-2009 yıllarında yaptığı 7 ayrı konuşması nedeniyle 
Diyarbakır	6.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	açılan	davada,	
35 yıla kadar hapis cezası istendi. 

•	Suriye	 lideri	 Beşşar	 Esad,	 Ankara’yı	 “olası	 girişimleri	
konusunda” uyardı. Türkiye’nin toplumsal yapı olarak 
Suriye’ye benzediğini ifade eden Suriye lideri, “Türkiye 
sorunlarımızı istismar etmeye kalkarsa daha büyük 
sorunlarla karşılaşır. Doğrudan kendisi de etkilenir ve 
düşmanlık kendisine döner” dedi.

9 Ekim 2011
•	Aralarında	Genel	Başkan	 Selahattin	Demirtaş	 ile	 bazı	

milletvekilleri ve belediye başkanlarının da yer aldığı 
BDP’li	 bir	 grup	 Dağkapı	 Meydanı’nda,	 Bursa’nın	
Gemlik ilçesinde “Büyük Gemlik Yürüyüşü” adı 

altında yapılmak istenen yürüyüşün, valilik tarafından 
yasaklanmasını protesto için oturma eylemi yaptı. 

•	Hakkari	ve	Şırnak	arasında	kalan	Kato	Dağı	ve	Kavaklı	
bölgesinde	 bulunan	 PKK’lılara	 karşı	 büyük	 bir	 askeri	
operasyon	başlatıldı.	Hakkari	Valisi	Muammer	Türker,	
Genelkurmay tarafından sivil girişlere yasaklanan bu 
bölgede 3 gündür devam eden operasyonlarla çok 
sayıda terörist sığınağının imha edildiğini ve büyük 
miktarda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. 

•	KCK’ya	 yönelik	 olarak	 yurt	 genelinde,	 bir	 haftadır	
yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 155 kişiden 
112’si tutuklandı.

10 Ekim 2011
•	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	ABD’nin	önde	gelen	
yayın	 organlarından	 Foreign	 Policy’de	 yayınlanan	
makalede Somali’de yaşanan dramı kaleme aldı.

•	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanı	Faruk	Çelik,	memur	
maaşları ile ilgili geniş bir çalışma başlattıklarını söyledi. 
Çelik, daire başkanı ve üstü makamlar, uzmanlar ve 
memurların durumlarının masaya yatırıldığını, kamu 
kurumları arasındaki maaş farklılıklarının ortadan 
kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

•	Yeni	 anayasa	 çalışmaları	kapsamında,	AK	Parti	heyeti	
BDP’yi	 ziyaret	 etti.	 AK	 Partili	 Ömer	 Çelik,	 ‘’Yeni	
anayasa ile ilgili olarak uzlaşma komisyonunun tam 
şartsız olarak toplanması konusunda mutabık olduk. 
Herhangi bir ön şart söz konusu değil’’ dedi.

11 Ekim 2011
•	Terör	örgütü	PKK’nın	Kandil	ve	Mahmur	kamplarından	

gelen grubun içinde yer alan 3’ü tutuklu 7 sanık, 7 yıl 
ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına 
çarptırıldı.

•	Ergenekon	Davasının	 tutuklu	 sanıklarından	 eski	Özel	
Harekat	Daire	Başkan	Vekili	İbrahim	Şahin,	Ankara’daki	
bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma 
kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk 
edildi.

•	Hamas	 ile	 İsrail	 uzlaştı.	 5	 yıldır	Hamas’ın	 elinde	 olan	
İsrailli asker Gilad Şalit ile İsrail hapishanalerindeki 
1027 Filistinli evlerine dönüyor.

•	Üniversite	 harçlarının	 artırılmasına	 yönelik	
kanunun yürütmesi, 662 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin	 95.	 Maddesi	 gereğince	 2014-2015	
eğitim-öğretim yılına kadar ertelendi. 

•	 İsrail	 ile	 Hamas’ın,	 esir	 değişimi	 konusunda	 anlaştığı	
bildirildi. Anlaşmaya göre 2006 yılında Hamas’ın 
esir aldığı İsrailli asker Gilad Şalit ve bin Filistinli 
mahkumun serbest bırakılacağı ifade edildi. 

•	Mısır’ın	başkenti	Kahire’de,	ülkenin	güneyindeki	Asvan	
kentinde ruhsatsız bir kilisenin valilik tarafından 
yıkılmasını protesto eden Hıristiyan Kıptilerle güvenlik 
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güçleri arasında çıkan çatışmalarda 24 kişi hayatını 
kaybetti, 292 kişi de yaralandı.

12 Ekim 2011
•	Avrupa	 Komisyonu,	 Türkiye	 2011	 İlerleme	 Raporu	

açıklandı. 
•	“Kafes	Eylem	Planı”	ve	“Amirallere	Suikast”	iddialarına	
ilişkin	davalarla	birleştirilen	“Poyrazköy’de	ele	geçirilen	
mühimmat” davasında, tutuklu sanıklardan emekli 
Astsubay Ergin Geldikaya’nın tahliyesine karar verildi. 

•	Diyarbakır’ın	 Lice	 ilçesine	 bağlı	 Baharlı	 köyünde	
öğretmen olarak görev yaparken bir grup terörist 
tarafından	kaçırılan	Mehmet	Gözbaşı	serbest	bırakıldı.

13 Ekim 2011
•	CHP’nin	boykot	kararını	sürdüren	son	isim	olan	Mersin	
Milletvekili	İsa	Gök	yemin	etti.

•	Başbakan	 Yardımcısı	 Ali	 Babacan	 2012-1214	 Orta	
Vadeli	 Programı	 (OVP)	 açıkladı.	 2011	 yılı	 büyüme	
hedefinin yüzde 7.5 olarak revize eden Babacan, 2012 
yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceğini 
açıkladı. Babacan, 2013-2014’de büyüme hedefinin 
yüzde 5 olduğunu söyledi. 

•	Hatay’ın	İskenderun	ilçesine	bağlı	Denizciler	beldesinde	
Şehit	 Polis	 Kazım	 Şengül	 Polis	 Merkezi	 Amirliğine	
uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1 polis 
memuru şehit oldu, biri ağır 3 polis memuru yaralandı. 

14 Ekim 2011
•	PKK’nın	şehir	yapılanması	olduğu	iddia	edilen	KCK’ya	

yönelik, operasyonda ele geçirilen belgeler, Yargıtay 
Cumhuriyet	Başsavcılığına	gönderildi.

•	EMHRN,	“Belirsizlik:	Türkiye’deki	Suriyeli	Mültecilerin	
Durumunu	En	İyi	Anlatan	Kelime”	Raporu	açıklandı.	

•	Hakkari’nin	 Çukurca	 ilçesinde,	 mayın	 patlaması	
sonucu, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı 
bildirildi. 

•	Balyoz	 davasında	 tutuklu	 sanıklar	 tarafından	 yapılan	
tahliye taleplerinin reddine karar verilirdi. 184 
sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilen 
duruşmada, ana Balyoz dava dosyasına ait savunması 
tamamlanan 30 tutuksuz sanığın ise bundan sonraki 
duruşmalarda izinli sayılmaları karara bağlandı. 

•	Konya’da	 bombalı	 eylem	 yapma	 hazırlığında	 olan	 ve	
PKK	 terör	 örgütü	 üyesi	 oldukları	 iddia	 edilen	 4	 kişi	
polis tarafından yakalandı. 

•	Kıbrıs	Rum	yönetimi	lideri	Dimitris	Hristofyas,	Kıbrıs	
müzakereleri	 kapsamında	 KKTC	 Cumhurbaşkanı	
Derviş	Eroğlu	ile	yaptığı	görüşmenin	ardından,	“Meclis	
konusunda anlaşmaya çok yakınız” dedi. 

•	 İtalyan	parlamentosunda,	2010	yılı	devlet	harcamalarına	
ilişkin bilançonun oylandığı salı günkü oturumda, 
mecliste çoğunluğu sağlayamayan Silvio Berlusconi 

liderliğindeki merkez sağ hükümet, hakkında istenen 
güven oylamasında iktidarını, 316 milletvekilinin 
güvenoyunu alarak korumayı başardı.

15 Ekim 2011
•	Başbakan	Erdoğan,	partisinin	Kızılcahamam	kampında	

milletvekillerine hitap etti..Erdoğan konuşmasında 
motorlu taşıtlar, içki, alkol ve cep telefonuna konulan 
ÖTV	zammıyla	ilgili	eleştirilere	de	‘’Kardeşim	sigarayı	
içmezsin, olur biter. Alkolü daha az tüketirsin olur biter. 
Kalkıp	da	Porsche	kullanacağına	Fiat’a	bin.	Biraz	daha	
düşür harcamayı’’ yanıtını verdi.

•	KCK	 operasyonunda	 tutuklanan	 BDP’li	 belediye	
başkanları ve belediye meclis üyeleri İçişleri Bakanlığı 
kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

•	Hakkari’nin	 Çukurca	 ilçesinde	 meydana	 gelen	 mayın	
patlamasında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

•	Avrupa	 Birliği’nin,	 Türk	 vatandaşlarına	 vize	
uygulamasının kolaylaştırılması çalışmalarının 
çerçevesinde, Türkiye’deki tüm AB konsolosluklarınca 
aynı belgelerin talep edilmesi yönünde karar alındı. 

•	Yunanistan’da,	 resmi	 haber	 ajansı	 Atina-Makedonya	
Haber	Ajansı	(AMNA)	ve	devlet	radyo	televizyonu	ERT	
çalışanlarının 3 günlük yeni grev kararı aldığı bildirildi.

•	Ekonomik	 kriz	 ve	 gelir	 dağılımındaki	 adaletsizliği	
protesto eden ve 17 Eylül’den beri Amerika’nın finans 
merkezi Wall Street’da eylem yapan kalabalık, polisle 
çatıştı.

17 Ekim 2011
•	Şırnak’ta	 korsan	 eylem	 yapan	 gruba	 müdahale	 eden	

polise ses bombası atıldı. Ses bombasının patlaması 
sonucu 3 polis yaralandı.

•	Hizbullah	 terör	 örgütü	 davasının	 ilk	 duruşmasında	
tutuklu sanıklardan örgütün Türkiye sorumlusu olduğu 
iddia	edilen	Mehmet	Bahattin	Temel	ile	Hacı	İnan’ın	da	
aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. 
Böylece davanın tutuklu sanığı kalmadı.

•	Fransa’nın	 Erivan	 Büyükelçisi	 Henry	 Renault,	
Türkiye’nin AB’de yerinin olmadığını öne sürdü.

•	Libya’daki	Ulusal	Geçiş	Konseyi’ne	bağlı	güçler,	devrik	
lider Kaddafi yanlılarının elindeki son iki kentten biri 
olan	Beni	Velid’e	girdiklerini	açıkladı.

18 Ekim 2011
•	Bitlis’in	 Güroymak	 İlçesi	 yakınlarında	 PKK’lı	

teröristlerin karayolundan geçen polis aracına 
düzenlediği bombalı saldırıda 5 polis şehit oldu, 
olay yerinden geçen 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de 
yaralandı. 

•	Mardin’in	 Ömerli	 ilçesinde	 seyir	 halindeki	 bir	 askeri	
konvoya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı. 
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•	Mardin’de	 KCK’ya	 yönelik	 olarak	 düzenlenen	
operasyonda	 aralarında	BDP’li	 yönetici,	 belediye	 ve	 il	
genel meclis üyeleri ile Eğitim-Sen yöneticilerinin de 
bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı. 

•	Şanlıurfa’da,	PKK	propagandası	yapan	ve	örgütün	dağ	
kadrosuna eleman kazandırdığı iddia edilen kişilere 
yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi 
gözaltına alındı. 

•	 İsrail	 ile	Hamas’ın	gerçekleştirdiği	tarihi	tutuklu	takası	
Gilad Şalit ve 477 Filistinlinin serbest bırakılmasıyla 
tamamlandı.

•	 İsrail	 ile	 Hamas	 arasında	 varılan	 tutuklu	 takası	
anlaşması dolayısıyla serbest kalan Filistinlilerden 1’i 
kadın 11 kişi Türkiye’ye getirildi. 

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Filistin	 Devlet	
Başkanı	Mahmud Abbas’ı arayarak takas anlaşmasının 
uygulanmasından dolayı tebrik etti. 

19 Ekim 2011
•	Hakkari’nin	 Çukurca	 ilçesinde	 güvenlik	 güçleri	 ve	
sınırdaki	 askeri	 birliğe	 PKK’lı	 teröristler	 tarafından	
ağır silahlarla eş zamanlı düzenlenen saldırıda 24 
asker	 şehit	düştü,	18	asker	yaralandı.	Başbakan	Recep	
Tayyip Erdoğan, bölgede geniş çaplı operasyonların 
sürdüğünü belirterek, ‘’İçerden ve dışardan hiçbir 
saldırıya boyun eğmeyeceğimizi, hiçbir şekilde geri 
adım atmayacağımızı, vatan toprağının tek bir zerresini 
dahi feda etmeyeceğimizi, dostun da düşmanın da çok 
iyi bilmesi, anlaması ve idrak etmesi gerekir’’ dedi. 

•	 Irak’ın	 Kuzeyindeki	 Bölgesel	 Yönetimin	 Başkanı	
Mesut	 Barzani,	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ı	
telefonla arayarak, Çukurca’daki terör saldırılarıyla ilgili 
taziyelerini iletti.

•	AB	 Dış	 ve	 Güvenlik	 Politikası	 Yüksek	 Temsilcisi	
Catherine	 Ashton’un	 Sözcüsü	 Maja	 Kocijancic,	
“PKK’nın	 utanç	 verici	 terörist	 saldırılarını	 kuvvetle	
kınıyoruz ve can kaybından derin bir üzüntü 
duyuyoruz” dedi. 

•	Bitlis’in	Güroymak	İlçesi’nde	dün	5	polisin,	Hakkari’nin	
Çukurca ilçesinde 24 askerin şehit edilmesinin 
ardından karadan ve havadan sınır ötesi operasyon 
başladı. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları 
da saldırının ardından Çukurca’ya gitti. Operasyonlarda 
21	PKK’lının	öldürüldüğü	bildirildi.	

•	Balyoz	 soruşturması	 kapsamında	 sabah	 saatlerinde	
adliyeye getirilen Tuğamiral İsmail Taylan tutuklandı.

20 Ekim 2011
•	Libya’da	Şubat	 ayında	başlayan	ayaklanma	neticesinde	
Batı’nın	 da	 desteğiyle	 devrilen	 Muammer	 Kaddafi	
öldürüldü. Kaddafi’nin memleketi Sirte’de isyancılar 
tarafından öldürüldüğü açıklandı.

•	Genelkurmay	 Başkanlığı,	 Hakkari’nin	 Çukurca	
ilçesinde 24 askerin şehit olması, 18 askerin de 
yaralanmasının	 ardından	 Kuzey	 Irak’a	 başlatılan	 sınır	

ötesi operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 5 
ayrı bölgede 22 taburla hava destekli kara harekatının 
başlatıldığı bildirildi.

•	Meclis	 Genel	 Kurulu’nda	 artan	 saldırılar	 üzerine	
yapılan kapalı oturum sona erdi. Genel görüşmenin ön 
görüşmesi olarak yapılan kapalı oturum yaklaşık 4 saat 
sürdü.

•	Türkiye	 Cumhuriyet	 Merkez	 Bankası	 (TCMB)	 Para	
Politikası	Kurulu	(PPK)	politika	faizinde	yüzde	5,75’lik	
oranı değiştirmezken, gecelik borç verme faizini ise 
yüzde 12,5’e yükseltti.

21 Ekim 2011
•	PKK’ya	 ait	 bir	 internet	 sitesi	 savaş	 uçaklarının	

bombardımanında aralarında örgütün Hakkari 
sorumlusu Yücel Halis’in de bulunduğu üst düzey 3 
yöneticinin öldüğünü duyurdu. 

•	Mardin	 Emniyet	 Müdürlüğü	 Terörle	 Mücadele	
ekiplerinin	Nusaybin	ilçesinde	BDP	ilçe	binasına	yaptığı	
baskında çok sayıda molotof kokteyli ele geçirdiği 
bildirildi. 

•	Siirt’in	 Pervari	 ilçesine	 bağlı	 Doğan	 köyü	 kırsalında,	
operasyon	 gerçekleştiren	 güvenlik	 güçleri	 ile	 PKK’lı	
teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere 
göre yaralanan 4 askerden 1’i şehit oldu.

•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	İran	Dışişleri	Bakanı	Ali	
Ekber Salihi’yi kabulünde Türkiye’nin terörle mücadele 
kararlılığını vurguladı ve İran ile Türk güvenlik birimleri 
arasında oluşturulan işbirliğinin süreceğini bildirdi. 

•	Libya’da	Ulusal	 Geçiş	 Konseyi	 (UGK)	 güçlerince	 dün	
öldürülen	 devrik	 lider	 Muammer	 Kaddafi’ye	 bağlı	
askerler	 ile	 UGK	 güçlerinin	 40	 gün	 savaştığı	 Beni	
Velid’de	60’ı	sivil	toplam	660	kişinin	öldüğü	bildirildi.	

•	Birleşmiş	Milletler	 İnsan	Hakları	 Yüksek	 Komisyonu,	
Libya’nın	 devrik	 lideri	 Muammer	 Kaddafi’nin	
ölümünün soruşturulmasını istedi.

•	Brüksel	 NATO	 ana	 karargahında	 basının	 karşısına	
geçen	 Genel	 Sekreter	 Anders	 Fogh	 Rasmussen,	 oy	
birliği	 ile	 alınan	 kararla	 Libya’da	 devam	 eden	 NATO	
Birleşlik Koruyucu operasyonunun 31 Ekim tarihinde 
sona erdirileceğini açıkladı. 

•	Yemen’in	 başkenti	 Sana’da,	 yüz	 binlerce	 kişi	 kentin	
sokaklarını doldurarak cuma namazı kıldı, Kaddafi’nin 
ölümüne atıfta bulunarak Devlet Başkanı Salih aleyhine 
sloganlar attı. 

•	Ankara	 13.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi,	 “Deniz	 Feneri	
e.V.”	soruşturması	kapsamında	tutuklu	bulunan	Zahid	
Akman,	 Zekeriya	 Karaman,	 İsmail	 Karahan,	 Mustafa	
Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak’ın tahliyesine karar 
verdi.

22 Ekim 2011
•	Genelkurmay	 Başkanlığı,	 internet	 sitesinden	 yaptığı	

açıklamada 2 günde 49 teröristin öldürüldüğünü 
açıkladı. 
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•	Genelkurmay	Başkanlığı sözleşmeli er ve erbaş alımına 
ilişkin, 17 bin 827 kişinin ön müracaatı alındığını ancak 
bunlardan 3 bin 38 kişinin bizzat gelerek başvurduğunu, 
ön sağlık, fiziki yetenek testi ve mülakatları sonucunda, 
bin 992 kişi başarılı olduğunu belirterek, ‘’Görüleceği 
gibi planlanan 5 bin 103 kişinin ancak bin 992 kişisi 
üç	 aylık	 eğitimi	 müteakip	 Mart	 2012’den	 itibaren	
görevlendirilebilecektir’’ ifadesine yer verdi. 

•	Mardin	 ve	 ilçelerinde	 terör	 örgütü	 PKK’nın	 şehir	
yapılanması	 KCK’ya	 yönelik	 düzenlenen	 operasyonda	
gözaltına alınan 22 kişiden 13’ü tutuklandı.

23 Ekim 2011
•	Van’da	Tabanlı	köyü	merkezli	7.2	büyüklüğünde	deprem	

meydana geldi. İlk belirlemelere göre çoğunluğu Erciş’te 
olmak üzere 100’ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 500 kişi 
de	 yaralandı.	 Kandilli	 Rasathanesi	 Müdürü	 Prof.	 Dr.	
Mustafa	Erdik	ise	depremde	700	ila	1000	kişi	arasında	
vatandaşın hayatını kaybetmiş olabileceğini tahmin 
ettiklerini söyledi. Öte yandan depremin ardından 
bölgede 83 tane artçı deprem meydana geldi.

•	Hakkari’de	mayın	patlaması	sonucu	2	asker	şehit	oldu.	
PKK’lılarla	 sağlanan	sıcak	 temasta	da	1	astsubay	şehit	
oldu, 6 asker yaralandı.

•	Muş	Emniyet	Müdürlüğü	tarafından	düzenlenen	KCK	
operasyonunda	gözaltına	alınan	4	BDP’li,	çıkarıldıkları	
mahkeme tarafından tutuklandı.

•	Tunus’ta	 yeni	 anayasayı	 oluşturacak	 kurucu	 meclis	
seçimleri düzenlendi. 

•	“Kitle	 imha	 silahı	 var”	 gerekçesi	 ile	 Irak’ı	 işgal	 eden	
ABD, bu ülkedeki 50 bin kişilik askeri varlığını yıl 
sonuna kadar tamamen çekeceğini açıkladı.

24 Ekim 2011
•	Genelkurmay	 Başkanı	 Org.	 Necdet	 Özel	 NTV’ye	
verdiği	 röportajda	 “17	 Ağustos’tan	 itibaren	 PKK’ya	
karşı yürütülen hava operasyonlarında 270 terörist 
öldürüldü.” dedi.

•	EMHRN	 “Türkiye’de	 Azınlık	 Haklarını	 Savunan	
Grupların	Örgütlenme	Özgürlüğü”	Raporu	açıklandı.	

•	Van’daki	 deprem	 sonrası	 bölgeye	 gelen	 ve	 merkeze	
bağlı köyleri gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, köylülere gelecek yıl hazır olacak şekilde ev 
yapılacağını açıkladı. 

•	Van’daki	 7.2	 büyüklüğündeki	 deprem	 sonrası	 Milli	
Eğitim	Bakanlığı,	19’u	Erciş’te,	3’ü	Van	merkezde	olmak	
üzere 22 öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

•	 İsrail	Başbakanı	Binyamin	Netanyahu,	Başbakan	Recep	
Tayyip Erdoğan’ı arayarak depremden dolayı geçmiş 
olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

25 Ekim 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 29	 Ekim	 Cumhuriyet	
Bayramı	dolayısıyla	düzenlenecek	resepsiyonu	Van’daki	
deprem nedeniyle iptal etti. 

•	Başbakanlık,	Van’daki depremde zarar gören vatandaşlar 
için yardım kampanyası başlattı.

•	Genelkurmay	 Başkanlığı,	 Türk	 Silahlı	 Kuvvetlerine	
ait tankların sınır ötesine geçtiğine yönelik iddiaların 
gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

•	Hükümet,	30’dan	fazla	ülkeden	çadır	ve	prefabrik	konut	
talebinde bulundu. Söz konusu ülkeler arasında İsrail de 
var. 

•	Eski	 3.	 Ordu	 Komutanı	 Orgeneral	 Saldıray	 Berk’e	
‘Devlet büyüklerine hararet etmek’ suçundan 11 ay 20 
gün hapis cezası verildi.

•	Libya	 Ulusal	 Geçiş	 Konseyi’nden	 (UGK)	 bir	
yetkili,	 Muammer	 Kaddafi’nin	 bilinmeyen	 bir	 yere	
gömüldüğünü açıkladı. 

26 Ekim 2011
•	Van’da	 olan	 7,2	 büyüklüğündeki	 sarsıntının	 ardından,	

yeniden gündeme gelen İstanbul’daki deprem 
hazırlıkları hakkında İstanbul Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, deprem konusunda yapılan çalışmaların yeterli 
olmadığını belirtti.

•	Başbakanlık	Afet	 ve	Acil	Durum	Yönetimi	Başkanlığı	
(AFAD)	 saat	 09.00	 itibariyle	 Richter	 ölçeğine	 göre	
7.2	 büyüklüğündeki	 Van	 depreminde	 481	 kişinin	
öldüğünü, 1650 kişinin yaralandığını açıkladı. Başbakan 
Erdoğan da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 
Van’da	 meydana	 gelen	 depremde	 kayıpların	 63’ünün	
öğretmenler olduğunu açıkladı. 

•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	Van’daki	depremin	
ardından yurt dışından gelen yardım tekliflerinin 
hiçbirine ön yargılı bakmadıklarını, yardımları kabul 
etmemelerinin söz konusu olmadığını söyleyerek, 
“Hiçbir ülkeye ön yargılı bakmadık, ama bu yardımlar 
oluyor diye de İsrail’e yönelik olarak ortaya koyduğumuz 
ilkeli tutumdan da vazgeçmeyiz. Siyasi şartlarımız 
sürmektedir” dedi.

•	Türkiye	Cumhuriyet	Merkez	Bankası	(TCMB)	Başkanı	
Erdem	 Başçı,	 Enflasyon	 Raporu’nu	 ve	 Türk	 Lirası’nın	
değerini önemli ölçüde güçlendirecek fiyat istikrarı, 
faiz politikası, döviz rezerv politikası, zorunlu karşılık 
politikası ve finansal istikrardan oluşan beş maddeli 
eylem planını açıkladı. 

•	Diyarbakır	 Dicle	 Üniversitesi	 (DÜ)	 kampusunda	
bulunan 3 fakülteye eş zamanlı ses bombalı saldırı 
düzenlendi.

27 Ekim 2011
•	Van’da	meydana	gelen	7,2	 şiddetindeki	depremle	 ilgili	
İstanbul	 Üniversitesi	 heyeti	 tarafından	 hazırlanan	
teknik raporda, hasarlı binaların beton kalitesinin 
düşük, betonarme donatı detaylarının hatalı ve işçilik 
kalitesinin kötü olduğu vurgulandı.

•	Gayrimenkul	 Yatırım	 Ortaklığı	 Derneği	 (GYODER)	
Başkanı	 Işık Gökkaya, İstanbul’da 3,5 milyon konutun 
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yüzde 50’sinin kaçak olduğuna işaret ederek, Türkiye 
genelinde de konut stokunun yüzde 40-45’inin 
yenilenmesi gerektiğini belirtti.

•	Hakimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu	(HSYK)	Üyesi	Prof.	
Dr. Ahmet Gökçen, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine 
göre hakim ve savcı sayısının en az 20 bin civarında 
olması gerektiğini belirterek, “Ama 12 bin civarında 
hakim ve savcı sayımız bulunuyor” dedi. 

•	Ankara	 11.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 BDP	 İstanbul	
Milletvekili	Sebahat	Tuncel’in	“suçu	ve	suçluyu	övdüğü”	
iddiasıyla yargılandığı davada, savunmasının alınması 
için adına çağrı kağıdı çıkartılmasına karar verdi. 

•	Bosna-Hersek	 Devlet	 Mahkemesi,	 daha	 önce	 150	
Boşnak’ın öldürülmesinden suçlu bulduğu ve çeşitli 
hapis cezalarına çarptırdığı 4 eski Sırp askerini “davanın 
yeniden başlatılacağı” gerekçesiyle serbest bıraktı. 

•	 İsrail	uçakları,	Gazze’den	bir	roket	atıldığı	gerekçesiyle	
bölgede 3 ayrı hedefi vurdu. 

•	Rusya	Başbakanı	Vladimir	Putin	Libya’nın	devrik	lideri	
Muammer	Kaddafi’nin	öldürülmesi	ile	ilgili	görüntüleri	
yayınlayan basın yayın organlarını kınadı.

28 Ekim 2011
•	 İstanbul	Valisi	Hüseyin	Avni	Mutlu,	Van’daki	depremin	

ardından bütün hazırlıkların gözden geçirildiğini 
belirterek, ‘’Arkadaşlarımız, orada deprem anında 
yaşanan olayları bizzat yerinde gözlemleyerek, bizim 
planlarımızla ilgili ilave almamız gereken tedbirler var 
mı, bunları gözden geçirecek ve bize bilgi sunacaklar’’ 
dedi.

•	Osmaniye’de	teröristler	tarafından	düzenlenen	saldırıda	
2 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ağır 
yaralandı.

•	Şanlıurfa	 ve	 ilçelerinde	 polis	 tarafından	 düzenlenen	
operasyonda	 PKK	 elebaşı	 Abdullah	 Öcalan’ın	 doğum	
günü kutlamalarına katılıp terör propagandası yaptığı 
saptanan 24 kişi gözaltına alındı. 

•	 İstanbul	 Terörle	 Mücadele	 Şube	 Müdürlüğünce,	
kent	 genelinde	 KCK’ya	 yönelik	 olarak	 düzenlenen	
operasyonda,	aralarında	Prof.	Dr.	Büşra	Ersanlı	ile	BDP	
ilçe başkanlarının da bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. 

•	Fransa	Cumhurbaşkanı	Nicolas	Sarkozy,	Yunanistan’ın	
2001 yılında Euro’yu para birliğine almanın hata 
olduğunu söyledi.

29 Ekim 2011
•	ABD,	 Afganistan	 ve	 Pakistan’da	 El	 Kaide’ye	 karşı	
yapılan	nokta	operasyonlar	gibi	PKK’ya	müdahale	için	
Türkiye’ye destek sözü verdi. 

•	Başbakan	 Yardımcısı	 Beşir	 Atalay,	 Van’da	 BDP’li	
milletvekilleriyle bir araya gelerek, “Ayrışma değil, 
dayanışma zamanı” mesajını verdi. 

•	Arap	 Baharı’nın	 fitilinin	 ateşlendiği	 Tunus’ta	 yapılan	
seçim sonuçlarına itiraz eden bir grup genç, seçimin 
galibi	 Nahda	 Partisi’nin	 merkezine	 taşla	 saldırdı.	
Gençler polis tarafından dağıtılırken, kentte geceleri 
sokağa	 çıkma	 yasağı	 ilan	 edildi.	 Nahda	 lideri	 Raşid	
Gannuşi ise gençleri sakin olmaya çağırdı.

30 Ekim 2011
•	Başbakanlık	Afet	 ve	Acil	Durum	Yönetimi	Başkanlığı	
(AFAD),	 Van’da	 meydana	 gelen	 depremde	 hayatını	
kaybedenlerin sayısının 601 olduğunu bildirdi. 

•	Başbakan	 Tayyip	 Erdoğan,	 Van’da	 meydana	 gelen	
depremin ardından ortaya çıkan ırkçı söyleme tepki 
gösterdi.	 Erdoğan,	 “Milletimiz,	 bu	 ırkçı,	 ayrımcı,	
bölücü	tavır	ve	imaların	hiç	birine	prim	vermedi.	Van	
depremiyle yer sarsılırken, bizim kardeşliğimiz daha 
bir	 güçlendi”	 dedi.	 Ulusa	 Sesleniş	 konuşması	 yapan	
Erdoğan,	Van’da	meydana	gelen	deprem,	terör	saldırıları	
ve yeni anayasa konusunda mesajlar verdi. 

•	Kıbrıs	 Rum	 yönetimi	 lideri	 Dimitris	 Hristofyas,	 BM	
Genel	Sekreteri	Ban	Ki-mun	ve	KKTC	Cumhurbaşkanı	
Derviş Eroğlu ile yapacağı üçlü görüşmeden “büyük 
beklentisi olmadığını” söyledi.

31 Ekim 2011
•	Orgeneral	 Necdet	 Özel’in,	 Hasdal	 Askeri	 Cezaevi’ne	

giderek bazı davalardan tutuklu subaylarla görüştüğü 
belirtildi. 

•	KCK	 operasyonları	 kapsamında	 adliyeye	 getirilen	
zanlılardan 47’si, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 
edildi.	Tutuklanması	istenenler	arasında	Prof.	Dr.	Büşra	
Ersanlı	ve	yayınevi	sahibi	Ragıp	Zarakolu	da	bulunuyor.	

•	TBMM	 Başkanı	 Cemil	 Çiçek,	 Anayasa	 Uzlaşma	
Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının 
belirlendiğini, gelecek yılın sonunda Anayasa konusunu 
noktalamak istediklerini bildirdi. 

•	Merkezi	 Paris’te	 bulunan	BM	Bilim,	Eğitim	 ve	Kültür	
Teşkilatı	 UNESCO’nun	 genel	 konferansında	 bugün	
yapılan oylama sonucunda Filistin’in üyelik başvurusu 
kabul edildi.

•	ABD,	Filistin’in	üyelik	başvurusunun	kabul	edilmesinin	
ardından	 BM	 Bilim,	 Eğitim	 ve	 Kültür	 Teşkilatı	
UNESCO’ya	verdiği	mali	desteği	kestiğini	açıkladı.	

•	Libya’yı	yöneten	Ulusal	Geçiş	Konseyi’nin	Sağlık	Bakanı	
Abdal	 Rahman	 Kıssa,	 Lefkoşa’ya	 gidip	 Yakın	 Doğu	
Üniversitesi	Tıp	Fakültesi’yle	protokol	imzaladı.

kronoloji
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Rejimin	 üstüne	 kurulduğu azınlık içerisinde 
azınlık yapılanmasından uluslararası camia-
nın çelişkili pozisyonlarına, rejimin başvur-
duğu kanlı operasyonlardan bu operasyonlara 
rağmen rejimin uluslararası camiadan taraftar 
bulabilmesine, yavaş ilerleyen muhalif olu-
şumdan meselenin bölgesel uzantılarına Suriye 
devrimi, Arap baharı sürecinde takip ettiğimiz 
devrimlerden bir çok açıdan ayrılmakta. Bu 
durum yakın zamanda gözlemlediğimiz Arap 
devrimlerine kıyasla Suriye hakkında öngö-
rülerde bulunmayı oldukça zorlaştırmaktadır.
Protestoların	 başladığı	 Mart	 ayından	 bugüne	
kadar geçen yedi ayı aşkın süre boyunca rejim-
muhalefet arasındaki güç denkleminde önemli 
bir	değişiklik	olmaması	Suriye’deki	süreci	Mısır,	
Tunus	 ve	 Libya’dan	 ayıran	 belirgin	 bir	 farktır.	
Muhalefetin	birleşme	çabalarıyla	geçen	bu	süre	
boyunca bu denkleme meydan okumaya katkı-
da bulunacak iki kritik adım atıldı. Bunlardan 
birisi Suriye içinde protestoları yöneten Yerel 
Koordinasyon Komiteleri’nin diğeri ise çiçeği 
burnunda	Suriye	Ulusal	Meclisi’nin	(SUM)	ku-
rulmasıdır.
Tüm sorunlarına rağmen Suriye muhalefetinin 
nihayet bir ulusal meclis altında birleşmesi, 

yedi ayı aşkın süre boyunca meydana gelen na-
dir	olumlu	gelişmelerdendir.	Libya	Ulusal	Geçiş	
Konseyi’nin	(LUGK)	aksine	SUM’un	kurulabil-
mesi hayli vakit almış ve görünen odur ki ulus-
lararası	meşruiyet	kazanma	hızı	da	LUGK’dan	
daha yavaş olacaktır.
Bu meselede Suriye muhalefetinin şimdiye 
kadarki zayıf performansı ile birlikte uluslara-
rası camianın ilkesiz tavrı da etkin rol oynadı. 
Libya	örneğinde	meşruiyet	 vermek	 için	 sıraya	
giren ülkeler, Suriye meselesinde bugüne kadar 
rüşvet-i kelam etmekten ileriye gidemediler. 
BM	 Güvenlik	 Konseyi’nin	 Suriye	 rejimi	 aley-
hine henüz bir karar çıkaramaması dikkate 
değerdir. Bu noktada Esad rejimine “meşru-
iyetini kaybetti” diyen ABD yönetiminin de 
tavrını sorgulamak gerekiyor. Çünkü birçok 
konunun	 pazarlığa	 tabi	 olduğu	 BM	 Güvenlik	
Konseyi’nde	ABD’nin	daha	önce	örneğin	Lib-
ya ve İran için kullandığı pazarlık kabiliyetini 
Suriye konusunda kullanmaması, ABD’nin 
Suriye’de ne istediğine tam olarak karar vere-
mediğini ortaya koymaktadır.
Yine	Mısır,	Tunus	ve	Libya devrimlerini alkış-
layan bazı ülkeler, Suriye devrimini uluslararası 
bir	komplo	olarak	görmektedir.	Örneğin	Mısır	

SETA		YORUM

Suriye Devrimi’nin Evrimi
Tüm sorunlarına rağmen Suriye muhalefetinin nihayet bir ulusal meclis altında 
birleşmesi, yedi ayı aşkın süre boyunca meydana gelen nadir olumlu gelişmelerdendir.

UFUK ULUTAŞ

türkiye’nin suriye tavrı
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türkiye’nin suriye tavrı

EKİM 2011 - Suriye, halk isyanının Mısır, Tunus ve Libya’dan farklı seyrettiği bir ülke oldu. Zira 
Suriye’de rejim-muhalefet arasındaki güç denkleminde Ekim ayına kadar önemli bir değişiklik ol-
madı. Muhalefet 3 Ekim’de İstanbul’da Suriye Ulusal Konseyi’nin resmen kurulduğunu açıkladı. 
Uluslararası camianın Suriye konusundaki istikrarsız ve zayıf tavrı, en başta Esad rejimine reform 
yapmasını tavsiye eden, sonra mültecilere sınırlarını açan ve rejime karşı tavrını gittikçe sertleşti-
ren Türkiye’yi öne çıkardı. Rejim, reform yapmamaya devam ederken Suriye halkının muhalefete 
destek veren Türkiye’den beklentileri arttı. 7 Ekim’de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye’ye 
karşı önlem alınacağını ve yaptırım uygulanacağını açıklarken 23 Ekim’de Avrupa Birliği liderleri 
zirvesinde Esad’a ‘‘çekil’’ çağrısı yapıldı.

A
A
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devrimine methiye dizerken “Arap Baharı 1979 
İslam Devrimi’nden esinlendi” yorumu yapan 
İran ve bölgesel uzantıları, Suriye devrimini 
Batı’nın komplosu olarak, binlerce vatandaşını 
öldüren Suriye rejimine yöneltilen eleştirileri 
ise iç işlere müdahale olarak yaftalamaktadır. 
Meselenin	 ironik	 tarafı,	 İslam	 devrimi	 retori-
ğini kullanan İran’ın Suriye halkının taleplerini 
hor görmesi ve Suriye rejimine destek verme-
sidir. Oysa şu an cılız diye eleştirilen Suriye 
devriminin muhtemel gelişim sürecini en iyi 
İranlıların bilmesi gerekir. 1977 Ekimi’nde bir-
kaç yüz kişiyle başlayan protestoların onbinler-
ce İranlı’yı sokağa dökmesi aylar almış, devrim 
1979 Şubatı’nda gerçekleşmişti. Bu yönüyle Su-
riye devrimi, 1977-1978 arası İran’la bazı para-
lellikler taşımaktadır.
Aslında güç denkleminin rejim tarafına bak-
tığımızda da karşımıza etkileyici bir tablo çık-
mamakta. Şu bir gerçek: Suriye rejimi varoluş-
sal bir mücadele veriyor ve can havliyle şiddeti 
son	noktasına	kadar	tırmandıracaktır.	Rejim	an	
itibariyle ülkede kontrolü elinde tutuyor. Fakat, 
protestoların başından beri attığı adımlara bak-
tığımızda rejimin stratejik bir akıldan yoksun 
olduğu ortadadır. Bu durumun en bariz örneği 
rejimin reformist göstericileri devrimcilere dö-
nüştürme beceriksizliğidir. Türkiye’nin tavsiye-
lerini kulak ardı etmesi de benzer bir örnektir. 
Geçtiğimiz hafta alelacele koydukları ve orta 
sınıfın büyük tepkisini toplayan ithalat yasağını 
yine alelacele kaldırmaları da Suriye rejiminin 
uzun vadeli düşünemediğini ortaya koymakta-
dır.

Suriye ile paylaştığı uzun sınır, 2000li yıllar-
da kurulan yakın ilişki ve iki halk arasındaki 
ünsiyet sebebiyle Türkiye, Suriye meselesinde 
gözlerin	 çevrildiği	 ülke	 oldu.	 Rejim,	 uluslara-
rası camia ve Suriye halkının her birinin ken-
di gündemlerine göre Türkiye’den beklentileri 
oldu. Türkiye başta Esad rejimini ikna metodu-
nu kullandıysa da bu metodun işe yaramaması 
Türkiye’yi rejime karşı daha net bir tavır almaya 
zorladı. Suriye halkına verdiği moral destekle 
birlikte sınırlarını Suriyeli “misafirlere” açması 
ve daha da önemlisi muhalefetin ülkede orga-
nize olmasının yolunu açması Türkiye’nin bu 
süreçte attığı somut adımlar oldu.

Bölgesel konumu ve Suriye halkının zihninde 
doldurduğu yer, aynı zamanda Türk yetkililerin 
açıklamaları Türkiye’den beklentilerin yüksek 
olmasına sebep olmakta. Bu durumun Türkiye 
için artı ve eksileri vardır. Artısı, Suriye mesele-
sinde moral liderlik ederek bu önemli meseleyi 
“liberal müdahaleci” ülkelere yem etmeme im-
kanı vermesidir. Eksisi ise Türkiye’nin her za-
man müspet sonuç getirecek müdahaleler yap-
ması beklentisini yükseltmesidir. Türkiye’nin 
bu süreçte artı-eksi dengesini gözeterek dikkatli 
adımlar atması gerekmektedir. Hesap dondur-
malar, seyahat yasakları, silah ambargosu, nok-
ta ekonomik ve enerji yaptırımları gibi rejimi 
hedef alan adımlara ek olarak rejimin yanında 
tutmaya çalıştığı Şam ve Halep sermayesi üze-
rinden orta sınıfı ülkedeki insan hakları ih-
lallerine karşı harekete geçirecek girişimlerde 
bulunması, Türkiye’nin uluslararası meşruiyet 
dairesi içerisinde Suriye halkına vereceği büyük 
bir destek olacaktır.
Suriye devrimi Arap Baharı’nda kendine özgü 
bir süreci temsil etmektedir. Kısa vadeli çözüm-
lerin mümkün olmadığı bu sürecin galibi ayağı 
yere basan orta-uzun vadeli stratejiler üretebi-
len taraf olacaktır.
Sabah, 16.10.2011

“ Muhalefetin birleşme çaba-
larıyla geçen bu süre boyunca bu 
denkleme meydan okumaya katkıda 
bulunacak iki kritik adım atıldı.
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Critics	 say	 Turkey’s	 Syria	 policy	 doesn’t	 work	
because Assad is not reforming - but the crit-
ics are wrong.Turkish foreign policy has come 
under close scrutiny in the wake of the Arab 
Spring.	 Prior	 to	 this,	 discussion	 of	 Turkish	
foreign	policy	-	especially	in	the	US	-	revolved	
around	 specific	 themes	 such	 as	 “axis	 shift”,	
“drifting away from the West”, and “authori-
tarianism”.	In	the	midst	of	the	Arab	revolutions,	
we see a continuation and a rehashing of the 
same themes. While criticism of Turkish for-
eign policy is based partly on a certain degree 
of scepticism towards Turkey’s actual capabili-
ties, a lot of the criticism seems to be based on a 
misreading of Turkish foreign policy initiatives 
in	a	given	context.	
Most	 recently,	 some	analysts	 argued	 that	Tur-
key’s Syria policy was a failed one, given Assad’s 
unwillingness to take Turkey’s advice on re-
forms. These analysts argued that, if Turkey 
chose not to project its hard power (such as cre-
ating a buffer zone, or possibly launching a lim-
ited	military	intervention)	on	Syria,	this	meant	
that Turkey had no leverage on Syria. 

Thus, they argued, we would have to consider 
Turkey’s “zero problems with neighbours” poli-
cy a hollow one with no real substance or prac-
tical applicability. This perspective takes for 
granted the fact that Turkey’s neighbourhood 
policy proposes a general framework rather 
than offering specific strategies.
In	 other	words,	we	 need	 to	 consider	Turkey’s	
neighbourhood policy to be a guiding principle 
out of which specific, concrete policies are de-
vised.	In	order	to	estimate	whether	or	not	this	
policy has failed, let us analyse the local appli-
cation of this strategy vis-a-vis Syria. So, what is 
Turkey’s strategy towards Syria?
Let’s	 start	 from	 scratch:	 Turkey’s	main	 strate-
gic goal is to maintain Syria’s territorial integ-
rity, prevent civil war and sectarian conflict, 
and lead the country to structural democratic 
change in a gradual manner. Turkey learned 
lessons from the consequences of instability 
and	 sectarian	 conflict	 in	 Iraq.	 The	 infamous	
de-Baathification	process	in	Iraq	led	Turkey	to	
conclude that every single political, religious 
and ethnic demand need to be satisfied to some 

SETA	YORUM

Turkey’s Policy Towards 
Syria is a Success
In the past decade, Turkey moved towards more domestic democracy - while its 
neighbourhood changed in fundamental ways.

KADIR ÜSTÜN, NUH YILMAZ
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extent	 in	 the transition process. Accordingly, 
Turkey’s plan in Syria is to achieve a transition 
that would include all parties in the country, in-
cluding	the	Muslim	Brotherhood	and	the	Baath	
Party.

Inclusive option
That is why Turkey needed to engage both the 
Assad regime (with which it had good relations 
until	 recently)	 and	 the	 opposition,	 because	
both of these groups could bring the country to 
the	brink	of	disintegration	or	civil	war.	If	Tur-
key were to side with only one part of the op-
position, as many analysts demand, this would 
ultimately lead to a military intervention from 
outside that would create decades of instability, 
similar	to	that	caused	by	the	Iraq	war.
In	 such	 a	 scenario,	 Syria’s	 clock	would	 be	 set	
back	 a	 few	 decades	 at	 the	 very	 least.	 Under	
these conditions, there are few options for any 
country	 to	 take,	 except	 to	 engage	 all	 sides	 in	
order to find as peaceful a resolution as pos-
sible. Accordingly, portraying Turkey’s position 
as siding with or supporting the Assad regime 
against the democratic aspirations of the Syrian 
people is misguided.
Turkey wants to avoid sparking permanent 
instability and sectarian conflict in the region, 
which is a serious potential risk in Syria. A 
Sunni-Shia conflict, which has become one of 
the major fault lines in the region as a result of 
the	invasion	of	Iraq,	is	being	provoked	directly	
by	Saudi	Arabia	and	Iran,	and	indirectly	by	Iraq	
and	Israel.	This	is	the	least	desired	scenario	for	
Turkey, because it does not pursue sectarian 
policies	in	the	Middle	East	-	despite	having	an	
overwhelmingly Sunni majority.

While the Saudis are trying to bring Sunnis 
into the Salafi fold, thereby creating an anti-
Shia	 front,	 Iran	 is	 countering	with	an	attempt	
to forge an anti-Sunni front by bringing Syria’s 
Alawite population closer to Shiism. This kind 
of	sectarian	politics	is	all	too	familiar	from	Iraq,	
and benefits certain countries that stoke these 
tensions, but it is against Turkey’s interests. 
Identifying	 the	problem	 through	 the	prism	of	
sectarianism can only work for countries that 
base their regional strategies on religious and 
sectarian conflict to aid their regional ambi-
tions	(Iran)	or	to	remedy	their	own	fears	(Saudi	
Arabia).	 Turkey	 continues	 to	 resist	 and	 work	
against the ploy of sectarian politics, as it has 
in	 Iraq,	 Bahrain,	 Lebanon,	 Afghanistan,	 and	
Syria. Turkey recognises that this can only lead 
to decades of sectarian conflicts and hostilities. 
In	order	to	prevent	such	a	prospect,	Syria	is	key,	
and Turkey will not be ready to lose that battle.

Non-sectarianism
Turkey’s solution in Syria can be summarised as 
“gradual democratisation against civil war and 
sectarian conflict”. But how is it that this policy 
is presented as a “failed” one? The argument 
that Turkish foreign policy has collapsed in the 
wake of the Arab Spring remains an assertion 
rather than a full-fledged argument with actual 
evidence. We are not told, for instance, which 
principles of Turkish foreign policy have been 
abandoned after the onset of the Arab Spring. 
We are only told that Turkey had a “zero prob-
lems with neighbours” policy, which has not 
worked towards Syria because Assad did not 
implement meaningful reforms.
Turkey’s neighbourhood policy was based on 
the vision of a “peaceful and stable” region, and 
Turkey has used its influence to push for sub-
stantial reforms responding to the legitimate 
demands	of	 the	Syrian	people.	 In	 line	with	 its	
long-standing preference for non-intervention 
and gradual, indigenous, true reform process-
es, Turkey has consciously resisted the idea of 
using its hard power to bring about change in 
Syria. Turkey has already declared that it “ran 
out of patience” with the Assad regime after 
trying virtually every avenue short of sanctions 
and	 military	 intervention.	 Military	 choice	 is	
not really a choice in Syria, and Turkey recog-
nises this.
Turkey’s Syria policy is a continuation of its 
long-standing goal of trying to prevent civil 
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war and sectarian conflicts, while preserv-
ing its neutral but constructive position. This 
is not wishful thinking, but actual policy that 
worked	 in	 Lebanon.	Both	 Sunnis	 and	 Shia	 in	
that country now trust Turkey. The real “posi-
tion of strength” for Turkey is based on its non-
sectarian stance in a country that has long suf-
fered from sectarian and ethnic conflicts. That 
is where Turkey’s true “leverage” lies.
Then, what justifies the assessment that Turk-
ish “zero problems with neighbours” policy has 
failed?	In	fact,	closer	examination	reveals	 that	
when this policy was introduced, Turkey was 
taking a leap forward by engaging neighbours 
it once considered enemies. Turkey’s neighbor-
hood at the time was stable and filled with au-
thoritarian regimes, while democracy at home 

was	fragile.	 In	the	past	decade,	Turkey	moved	
towards more domestic democracy - while its 
neighbourhood changed in fundamental ways.
Accordingly, Turkey’s foreign policy strategies 
could not remain static while still working to-
wards	 its	 overarching	 goal.	 In	 other	 words,	
changes in Turkey’s approach to countries like 
Syria,	 Iraq,	Egypt,	 and	others	derive	 from	 the	
need to provide nuanced responses to new de-
velopments in the region. This does not mean 
the end of Turkey’s desire to work towards no 
problems with neighbours, but rather the in-
troduction of different strategies to achieve the 
main strategic goal: sustainable peace and long-
term stability in the region.
aljazeera.net, 07.10. 2011



460

e k i m  1 1

It	 is	 possible	 to	 divide	 Turkey’s	 experiences	 in	
the Kurdish issue into a number of periods: 
First, the period of problems caused by primitive 
nationalization practices carried out in the first 
decades	of	 the	Republic;	 second,	 the	 regressive	
period from the 1960 coup until the 1980 coup; 
third, a complicated period from the emergence 
of	the	Kurdistan	Workers’	Party	(PKK)	through	
the	 chaotic	 1990s	 until	 PKK	 leader	 Abdullah	
Öcalan’s	capture	in	1999.	Now,	in	a	new	period,	
we are witnessing the actors of the “Old Turkey” 
systematically searching for any tools to freeze 
the democratization process.
While	 the	 actors	of	 the	 “New	Turkey”	 and	 the	
new	 Middle	 East	 were	 the	 ones	 who	 stopped	
resorting to violence or anti-democratic means, 
the actors of the old order were the ones who 
failed	to	give	up	their	weapons.	The	PKK	system-
atically took up arms again after the beginning 
of the democratic initiative – something that can 
be	seen	as	one	of	the	most	dramatic	examples	of	

the	PKK’s	existential	crisis.	The	PKK,	Peace	and	
Democracy	Party	 (BDP)	and	 their	anachronis-
tic intellectual colleagues have failed to answer 
the	following,	simple	question:	Would	the	PKK	
think about laying down its arms under any cir-
cumstances as part of a solution to the Kurdish 
issue in Turkey? Even hypothetically, they could 
not imagine disarmament. Apparently, they are 
quite convinced that both armed struggle and 
the	 Kurdish	 issue	 will	 exist	 indefinitely.	 Since	
nothing good happens and in order to reach 
the	 limits	 of	 revolutionary	 paradoxes,	 timeless	
anachronistic revolution will continue as long 
as Stalinist fantasies keep being reproduced by 
Kurdish	issue	experts	and	actors.
Let	 alone	 providing	 promising	 projections	
which can be taken seriously after a bloody and 
tragic	history	of	30	years,	 the	PKK	and	 its	po-
litical movement have failed to take any initiative 
to minimize the political and social divergence 
in	Turkey.	The	PKK’s	sole	argument	is	the	myth	
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The PKK’s Predicament
For the PKK, the process can only go from the initial “Defeat in the 1990s” to the 
“Second Defeat” in the 2010s.

TAHA ÖZHAN

new turkey and the pkk

EYLÜL 2011 -  A century-old matter, the Kurdish Question was failed to be resolved thro-
ugh an authoritarian nationalization policy in the early Republican period. Following a period 
of regression between the military coups of 1960 and 1980, the problem became more severe 
due to a rising tide of violence in the 1990s led by the Kurdistan Worker’s Party (PKK). As the 
AK Party governments attempted to institutionalize greater liberties through democratic re-
form, political actors that failed to adapt themselves to the new circumstances strived to stop 
Turkey’s stride toward democracy. Although non-violence and the use of democratic channels 
became the norm in the country and its region, actors such as the PKK continued to resort 
to violence in order to maintain their bargaining power against the Turkish state –inevitably 
endangering social peace and the livelihood of the local population.
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of “the gains of the armed struggle,” which is a 
great	fallacy.	It	prefers	to	tilt	at	windmills	rather	
than be a part of the indispensible democratiza-
tion	process	in	Turkey.	The	PKK	no	longer	acts	
as the most crucial actor in the Kurdish issue; 
on	the	contrary,	there	is	now	“the	PKK	issue	of	
the Kurdish issue.” Because of this transforma-
tion,	the	PKK	began	to	ignore	the	dynamics	of	
the Kurdish issue and put Kurdish nationalism, 
a naïve imitation of Kemalist nationalism, at the 
top of its agenda.
For	the	PKK,	the	process	can	only	go	from	the	
initial “Defeat in the 1990s” to the “Second De-
feat” in the 2010s. Following the 1990s, 
the situation was rectified in the 2000s 
by	 the	 Justice	 and	Development	 Party	
(AKP)	in	favor	of	Kurdish	and	Turkish	
people	and	at	the	expense	of	anti-dem-
ocratic actors. Out of the 2010s, there 
will ultimately be domestic consolida-
tion	that	is	to	the	detriment	of	the	PKK	
and	 regional	 groups.	 Unfortunately	 in	
this process, social fraternity will be 
damaged in the medium term.

It	 is	 possible	 to	 make	 certain	 analyses	 as	 to	
the results of the “revolutionary people’s war” 
launched	by	the	PKK	within	the	 framework	of	
the	Middle	Eastern	proxy	wars.	The	PKK	is	try-
ing to be taken as a powerful actor in possible 
future negotiations by putting Turkey in a much 
more	difficult	position.	Increasing	terror	will	be	
enough	for	the	PKK	to	achieve	the	first	step	in	its	
aim.	However,	the	cost	of	this	for	the	PKK	will	be	
high:	it	won’t	be	able	to	find	a	place	in	the	New	
Turkey, let alone hold onto a more powerful po-
sition.
Hurriyetdailynews, 20.10.2011
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27	 Nisan	 2007’de	 askerin	 Cumhurbaşkanlığı	
seçimlerine acemi müdahalesi ile başlayan 
süreç beraberinde bir anayasa tartışması da 
başlatmıştı. Dört seneyi aşkın bir zamandır 
inişli çıkışlı bir şekilde anayasa değişikliklerini 
konuşuyoruz. Ancak, bu kadar yoğun anaya-
sa tartışmalarının bakiyesi olarak dolgun 
bir anayasa veya siyaset felsefesi literatürü 
oluşturduğumuzu söylemek zor. Ağırlıklı 
olarak oldukça kötü bir anayasanın oldukça 
kötü maddelerinin bizleri mahkûm ettiği sığ 
sularda dolaşıp durmak zorunda kalıyoruz. Bu 
kötü anayasanın devletin, vatandaşın, hayatın 
ve dünyanın şeklini veya ne ve nasıl olması 
gerektiğini tarif ederek arzuladığı dünyayı tah-
kim ettiğini düşünenler kadar; yeni anayasada 
mezkûr maddelerin olmaması durumunda 
varoluşsal sorunlar yaşayacağımızı düşünenler 
de var. Yeni anayasamızın nasıl bir metin 
olacağını	 bilmiyoruz.	 Lakin	 şu	 an	 için	 asıl	

önemli olan nokta paydaşların gerçekten yeni 
bir anayasa talep etmesidir. 
Anayasa yapım sürecinde ilk engel ya da 
atılması gereken ilk adım olarak uzlaşma 
gündeme getirilmektedir. Toplumsal bir 
sözleşmenin mümkün olan en üst düzeyde bir 
uzlaşma ile yazılması elbette hayati bir mesele-
dir.	Ne	var	ki	uzlaşmadan	kasıt	her	aktörün	ve	
kesimin kendi pozisyonunun ve taleplerinin 
tahkim edilmesini beklemesi ise bir sonuç 
alınamayacağını şimdiden söylemek müm-
kündür. Özellikle “anayasada şunlar muhakkak 
olmalı” yaklaşımıyla bir uzlaşma arayışı içeri-
sine girilirse, ilerleme kaydedilmesi zor görün-
mektedir. 
Yürürlükteki anayasanın en sorunlu yanı 
“olması gereken maddelerden” çok “olmaması 
gereken maddelerdir.” Bu çerçevede, “olması 
arzu edilenler” ancak olmaması geniş kesim-

SETA		YORUM

Uzlaşma ile Eski Türkiye 
Makasında Yeni Anayasa
Uzlaşma, ancak araçlardan sadece bir araç veya katalizör olarak kodlanırsa anayasa 
yapımına katkı sağlayan bir etken olabilir. Aksi takdirde uzlaşmanın kendisi bir hede-
fe dönüştüğü oranda yeni anayasa hedefinden uzaklaşma yaşanabilir.

TAHA ÖZHAN

yeni anayasa tartışmaları

EYLÜL 2011 -  Bütün partilerin seçim meydanlarında yeni ve daha özgürlükçü bir Anayasa 
sözü vermeleri, bu konuyu 12 Haziran seçimlerinden sonra siyasetin en önemli gündem mad-
desi haline getirdi. Her ne kadar tutuklu milletvekili meselesinin yol açtığı yemin krizi nede-
niyle seçimlerden sonra süreç biraz akamete uğramış olsa da; CHP’nin ardında BDP’nin de 1 
Ekim’de yemin etmesi ile Türkiye kamuoyunun gözü yeniden Anayasa meselesine çevrildi. Yeni 
anayasayı yapmak için kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na partilerin isim vermesi için son 
tarih olan 10 Ekim’den sonra ise asıl tartışma yeni anayasada değişmez maddelere yer verilip, 
verilmeyeceği üzerine yoğunlaştı.
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lerin hayrına olanlardan kurtulmakla müm-
kün olacak. Eğer “şu maddeler olursa ya 
da değişmezse” sürece katılırım şeklindeki 
“kırmızıçizgiler siyasetinden”; yeni bir anayas-
ada toplumsal taleplere uygun bir şekilde “ola-
bilecek maddeleri müzakere edelim” şeklindeki 
“basamaklar siyasetine” geçiş sağlanırsa kabul 
edilebilir	bir	mutabakata	ulaşılabilir.	Uzlaşma,	
ancak araçlardan sadece bir araç veya katal-
izör olarak kodlanırsa anayasa yapımına katkı 
sağlayan bir etken olabilir. Aksi takdirde 
uzlaşmanın kendisi bir hedefe dönüştüğü 
oranda yeni anayasa hedefinden uzaklaşma 
yaşanabilir 

Yeni anayasa süreci muhalefete ciddi siyasi im-
kânlar sunmaktadır. 12 Eylül referandumunda 
kötü bir performans sergileyen muhalefet, yeni 
anayasa üzerinden yeni bir imtihana girecek-
tir. “Hayır ve boykotla,” politik arenadan ricat 
ederek siyasi varoluşunu erozyona uğratan 
muhalefet partileri, yeni anayasa ile yeniden 
birer anlamlı siyasi aktöre dönüşmek için fırsat 
yakalamış bulunuyorlar. Geçmişteki anayasa 
tartışmaları sırasında, anayasanın kendisi 
ağırlıklı bir hedef değil aksine mevzi koruma 
düzeyindeki siyasi mücadelenin bir aparatı 
konumundaydı. Tam da böyle olduğundan mu-
halefet partileri 12 Eylül referandumunda içer-
ik tartışması yerine şekil ve üslup tartışmasını 
merkeze alarak siyaseten kaybettiler. Gerek 
referanduma milletin verdiği %58’lik destek 
gerekse de birçok araştırmada yeni bir anayasa 
talebi olarak ortaya çıkan %70’ler civarındaki 
destek muhalefet partileri açısından yeterince 
yol gösterici olmalıdır. 
Daha önemlisi geçmiş anayasa değişikliği 
tecrübeleri sırasında, anayasa yapımlarını 
makasa alan temel tartışma konularında fi-
ili olarak normalleşme lehine ciddi mesafeler 
kaydedilmiş durumda. Asker sivil ilişkilerinden 
laiklik tartışmalarına, Kürt meselesinden 
resmi ideoloji tartışmalarına, tartışmalı ve 
sancılı birçok konuda, fiili bir normalleşme 
haline ermiş durumdayız. Bu normalleşmenin 
anayasa yapım sürecini rahatlatan bir kaldıraç 
olarak kullanılıp kullanılmayacağına muhale-

fet karar verecektir. Süreci rahatlatma yönünde 
kullanılacak kısmi normalleşme anayasa süre-
cinde tahmin edilenden daha fazla pozitif 
çarpan	 etkisi	 yaratacaktır.	Muhalefet	 partileri,	
aksi bir tutum izleyerek, kırmızıçizgilere ya 
da özel gündemlere yoğunlaşırlarsa; ya süreç 
akamete	 uğrayacak	 ya	 da	 gerilim	 had	 safhaya	
çıkacaktır. Her iki sonuç da, muhalefetin lehine 
olmayacaktır. 
AK	Parti	açısından	yeni	anayasa	tartışması	AK	
Parti’yi	 çoktan	 aşmış	bir	 girişimi	 ifade	 ediyor.	
AK	Parti,	anayasa	meselesini,	parti	programını,	
siyasetini ve hedeflerini aşan bir perspektifle, 
doğrudan Türkiye’nin en temel sorunu olarak 
ele	almak	durumundadır.	Referandumda	dipten	
gelen güçlü yeni anayasa talebini fark eden ikti-
dar partisi, anayasa meselesini Türkiye’yi daha 
iyi yönetmenin bir aracı olarak ele almalıdır. 
Özellikle “anayasada olmaması gerekenler” 
üzerine yoğunlaşan genel perspektifini, insan 
hakları	 (dil,	din	ve	 ifade	hürriyeti),	 asker	 sivil	
ilişkileri, hükümet sistemi ve kamu düzeni 
konularındaki önerileri etrafında geliştirmeye 
hazırlanmaktadır. 
AK	 Parti	 açısından	 diğer	 bir	 sorumluluk	 da	
Arap Baharı’yla beraber ortaya çıkan yeni du-
rumdur. Öyle ki Türkiye ile beraber Tunus, 
Mısır,	 Libya	 ve	 Irak	 hali	 hazırda;	 Suriye	 ise	
yakın bir zamanda ciddi bir anayasa tartışması 
yapmak durumundalar. Türkiye bu anlamda 
sadece kendi anayasasını değil aynı zamanda 
mücavir ülkelere deniz feneri görevi görecek bir 
anayasa	yapma	şansına	sahip.	AK	Parti’nin	bu	
sorumluluğun da altına girmesi, dış politikanın 
son aylarda yoğunlaşan gündeminin de bir 
gereği artık.
Sabah, 16.10.2011

“ Toplumsal bir sözleşmenin müm-
kün olan en üst düzeyde bir uzlaşma ile 
yazılması hayati bir meseledir.
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Gazze	 ve	Mavi	Marmara	 saldırılarıyla	 kopma	
noktasına	gelen	Türkiye-İsrail	ilişkileri,	Palmer	
raporunun hem adaleti tesis etme hem de ara-
bulma misyonlarının idareimaslahatçılık yü-
zünden başarısızlığa uğramasıyla beraber Oslo 
süreci öncesindeki seviyesine yani ikinci katip 
düzeyine indirildi. Türkiye’nin İsrail’e yönelik 5 
maddelik yaptırım planını açıklaması, Başba-
kan Erdoğan’ın ilerde kullanılabilecek B planın-
dan	bahsetmesi,	Türkiye’nin	 İsrail’in	NATO’da	
ofis açmasını veto etmesi, İsrail’İn Türkiye’deki 
polis temsilcisini geri çekmesi ve buna paralel 
gelişen diğer olaylar, ikili ilişkilerin gidişatına 
ilişkin karamsar projeksiyonları haklı olarak ön 
plana çıkardı. 
Şu gerçeğin altını çizmeliyiz: Türkiye-İsrail 
ilişkileri normalleşen Türkiye ile birlikte nor-
malleşmektedir. Bu sebeple anormalliğini de-
vam ettiren İsrail’in normalleşen Türkiye’den 
zihinsel ve siyasa açısından kopması normal 
karşılanmalıdır. Bir işgal devleti olarak, bü-
yük kısmı Filistinli mültecilerin terketmek 
zorunda kaldıkları topraklar üzerine kurulan, 
ben-merkeziyetçi ve üstünlükçü politikalarıy-
la, Ortadoğu’yu bölge dışı aktörler yardımıyla 

şekillendirme planlarıyla bölgede bir türlü nor-
mal bir ülke hüviyetine bürünemeyen İsrail’in, 
bölgede siyasi istikrar ve ekonomik entegras-
yon düşleyen, Birinci Dünya Harbi sonrası 
şekillenen	ve	Camp	David	sonrası	kristalleşen	
bölgesel sistemi yerel, demokratik ve kapsayıcı 
bir alternatif ile değiştirme çabası veren Türkiye 
ile çatışması doğal bir gelişme olarak görülme-
lidir.Bölge statükosunun komiseri İsrail ile de-
ğişimin öncüsü Türkiye elbette çatışacaktır. 
Bu çatışmanın kime ve neye faydası olacağını 
ortaya koymakta fayda vardır. Güvenlik kon-
septini “aman İsrail’le çatışma” mottosu üzerine 
kurmuş statükocu yaklaşımların ne Türkiye’yi 
ne de bölgeyi bir arpa boyu ilerletmediği ortada 
iken alternatif yaklaşımları dizayn etmenin ve 
uygulamaya geçirmenin vakti çoktan gelmiştir.
Bu noktada özellikle iki hususun altı doldurul-
malıdır. Bunlardan birincisi çatışmadan neyin 
kastedildiği diğeri ise çatışmada bir noktaya 
kadar kılavuzluk edecek olan mütekabiliyet il-
kesidir. Özellikle Doğu Akdeniz’deki seyrüsefer 
serbestiyeti yaptırımı ekseninde gündeme otu-
ran “çatışma” ile bir silahlı çatışma veya savaş 

SETA		YORUM

Israil Yenilerek 
Normalleşecek
Mavi Marmara saldırısının İsrail kamuoyundaki patolojik algısı, İsrail’in değişime 
olan ihtiyacını ortaya koymaktadır.

UFUK ULUTAŞ

israil ile filistin arasında tarihi takas
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ortamı peyda edilmeye çalışıldığı sonucu çıka-
rılmamalıdır. Böyle bir çatışmaya gerçekten ge-
rekmediği müddetçe Türkiye’nin girmeyeceği-
ni ve varoluşsal bir boyut söz konusu olmadan 
İsrail’in kalkışmayacağını belirtmek lazım.
Burada kastedilen bugüne kadar statükonun 
örtpasına maruz kalan iki ülke arasındaki 
vizyon ve çıkar çatışmalarının artık açık ve 
uluslararası camianın gözleri önünde cereyan 
etmesidir. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin bölge-
sel statüko komiseri İsrail’in değişimin önüne 
çektiği seddi yıkması, uluslararası camianın 
saygın bir üyesi olan Türkiye’nin İsrail’i ulus-
lararası normlara “teslim” olmaya zorlaması ve 
bunları yaparken “İsrail ve dostları ne düşünür” 
şeklindeki artık modası geçmiş düşünce tarzını 
kenara bırakıp krizden kaçınmaması zaruridir. 

Burada yapılan vurgu krizin gerekliliğine değil, 
değişimin zaruretine ve bu değişim için göze 
alınabilecekleredir ki kriz değişimin sadece do-
ğal bir sonucudur. 
Filistin’in devletleşme çabalarına azami maddi 
ve manevi destek vermek, İsrail ordu mensup-
larına ve hükümet yetkililerine yönelik yaptı-
rım kararları çıkartmak, İsrail’i savunma sana-
yisi ihaleleri ve ticari ilişkiler üzerinden zarara 
uğratmak ve en önemlisi yeni bir bölgesel sis-
temin kurulmasına ön ayak olarak uluslararası 
hukuktan muaf olmadığını kabul edene kadar 
İsrail’i paryalaştırmak Türkiye’nin kararlı bir 
şekilde atması gereken adımlardır. 
Yukarıda bahsedildiği şekliyle bir çatışma men-
fi olmak zorunda değildir.Bu tarz çatışmanın 

israil ile filistin arasında tarihi takas

EKİM 2011 -   İsrail, Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli asker Gilad Şalit’in serbest bırakılması 
karşılığında 1027 Filistinlinin salıverilmesini kabul etti ve Mısır arabuluculuğunda gerçekleşen 
takas anlaşmasının ilk aşaması olarak 19 Ekim’de Şalit serbest bırakıldı. 5,5 yıldır Gazze’de bi-
linmeyen bir yerde tutulan İsrailli asker Şalit, Mısırlı yetkililerce teslim alınıp İsrailli yetkililere 
teslim edildi. İsrail tarafı da takas anlaşmasının ilk aşamasında 1027 Filistinli tutuklu ve hüküm-
lüden 477’sini tahliye etti. Öte yandan İsrail, mahkûmlardan bir kısmını sınır dışı ederek bu 
kişileri Türkiye, Suriye ve Katar gibi ülkelere gönderdi.

A
A
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yeni şekillenen bölgeye, değişim yanlılarına 
ve kendileri farkında olmasa da İsrail halkına 
müspet yansımaları olacaktır. Bu çatışma sta-
tükoyu dolayısıyla İsrail’i değiştirdiği ölçüde 
bölgeye ve öncü aktörlere fayda sağlayacaktır. 
İsrail halkına ise değişimle birlikte, İsraillile-
rin zihnine tesis edeceği mütekabiliyet ilkesi ile 
hizmet edecektir. 
Mütekabiliyet,	başta	İsrailli	liderler	olmak	üze-
re halkın birçoğunun zihin dünyasında yer 
edinemeyen	 bir	 ilkedir.	 Mütekabiliyetin	 hem	
uluslararası ilişkilerdeki “bir devletin diğer bir 
devlete sunduğu fayda, haklar ve zararın aynıy-
la karşılık bulması” hem de ilkenin felsefi özün-
de yatan eşitlik kavramının İsraillilerin büyük 
kısmının zihninde yer bulması şeklinde anla-
şılması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında 
Türkiye’nin İsrail’le çatışmasının İsrailliler için 
pedagojik bir faydası olacaktır, diğer bir deyişle 
bu çatışma İsrail için bir toplumsal bilinçlenme 
projesi vazifesini görecektir. 
Örneğin	 Palmer	 raporunun	 akabinde	Atatürk	
havaalanında eskisinden biraz daha uzun bir 
süre sorulan sorulara muhattap olan İsrailli yol-

cuların kazan kaldırması ve İsrail basınının bü-
yük kısmında Türkiye’ye öfke kusulması, mü-
tekabiliyet ilkesinin ve toplumsal bilinçlenme 
projesinin gerekliliğini gözler önüne sermekte-
dir. Bu tavır, bu satırların yazarı da dahil olmak 
üzere İsrail’in Ben Gurion Havaalanı’nı kulla-
nan “olağan şühpeli” herkesin bu havaalanında 
uğradığı tacizin, maruz bırakıldığı gayri insani 
prosedürlerin ve uzun sorgulamaların İsrailliler 
tarafından yeterince bilinmediğini gözler önü-
ne sermektedir. Burdan kasıt bir yanlışı diğer 
bir	yanlış	ile	mazur	görmek	değil.	Mütekabiliyet	
ilkesine dayanarak, İsraillileri Türklerin maruz 
kaldığı prosedürlere alla Turca tabi tutmaktır. 
Alla Turca’dan kasıt prosedürleri hiçbir zaman 
İsrail’in kullandığı gayri insani seviyeye çıkar-
mamaktır. Bu yolla empati yetenekleri gelişecek 
olan İsraillilerin emsalsiz bir uygulamaya tabii 
tutulmadıklarını anlamaları, kendilerini bölge-
nin diğer sakinleriyle eşit olarak görmeleri ve 
hükümetleri üzerinde yanlışların düzeltilmesi 
için baskı yapmaları umulmaktadır. 
Mavi	 Marmara	 saldırısının	 İsrail	 kamuoyun-
daki patolojik algısı da İsrail’in değişime olan 
ihtiyacını	 ortaya	 koymaktadır.	 Unutulmama-
lıdır ki İsrail kamuoyu özüre hazır olsaydı, 
popülist	 Netanyahu	 hükümeti	 özür	 dilemeye	
yanaşabilirdi.	 Fakat	 İsrail	 kamuoyunun	 Mavi	
Marmara’yı	“Hamas’a	mühimmat	taşıyan	gemi”,	
yolcularını ise “İsrailli askerlere el kaldırmaya 
cüret eden teröristler” olarak görmesi özrün 
önüne geçti. Hamas tarafından kaçırılan İsrail 
askeri Gilad Shalit için ortalığı ayağa kaldıran 
İsrail kamuoyunun, İsrailli komandolar tarafın-
dan uluslararası sularda kısa mesafeden yüzün-
den, kafasının arkasından, iki kez bacağından 
ve bir kez de sırtından olmak üzere toplam 5 
kez vurularak öldürülen 19 yaşındaki Furkan 
Doğan için bir tanhumay (ibranice: başınız sa-
ğolsun)	demeyi	bile	zül	 sayması,	 İsrail’in	ken-
disini bölgede diğer ülkelerle ve halklarla eşit 
noktada konumlandırabilmesi için mütekabi-
liyetle terbiye edilmesi gerektiğini ortaya koy-
maktadır. 
Değişen bölgede yanlızlaşan İsrail için 67 Sava-
şı sonrasında yarattığı “yenilmezlik” efsanesi-
nin ve Siyonizm’in psikolojik altyapısı kaynaklı 
“İsrail’in onuru”ndan taviz vermeme kararlılı-
ğının artık müspet bir getirisi kalmamıştır. İs-
rail “yenilerek“ eşitliğe inanmaya başlayacak, 
uluslararası hukuku ihlal pahasına koruduğu 
sanal “İsrail’in onuru” bahanesini 
Mostar, 10.10. 2011
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In	2005,	“hitnatkut”	(withdrawal)	was	probably	
the	most	widely	used	word	in	Israel.	Ariel	Sha-
ron’s initiative to unilaterally withdraw from 
the Gaza Strip that year sparked much contro-
versy	and	Israeli	society	was	divided	into	clear	
and visible lines between opponents and pro-
ponents of the withdrawal. 
The proponents of withdrawal, who wore blue 
ribbons around their wrists to show their 
stance, argued that Gaza is a military burden 
and lacks both strategic and biblical value for 
Israel.	The	city,	in	which	a	small	number	of	ille-
gal	Jewish	settlers	dwell	within	the	sea	of	Pales-
tinians, can be forsaken for the common good 
of	 Israel.	 Their	 opponents,	 who	 wore	 orange	
ribbons, however reacted angrily against the 
initiative, which in their mind is treachery to 
Jewish	heritage	and	strategically	misled	conces-
sion	to	Palestinian	“violence.”	
The withdrawal seemed to be an achievement 
of	the	Palestinians	and	a	positive	step	towards	
peace	by	the	Israelis.	However,	like	many	other	
chapters	of	 the	 Israeli-Palestinian	conflict,	 the	
withdrawal from Gaza also barred us from 
coming to hasty conclusions. Some political 
pundits, including the author who penned this 
article, adopted a bi-partisan opinion to the 

withdrawal. Blue was to be supported simply 
because	Gaza	 belongs	 to	 the	 Palestinians	 and	
orange was also right to a degree to question 
the withdrawal, not in the romantic sense of 
belonging to a piece of land which actually be-
longs to others. The orange-blues argued that 
Israel	 should	 withdraw	 from	 the	 Gaza	 Strip,	
like	 all	 other	 Palestinian	 land	 that	 they	 have	
been effectively occupying for years, however, 
one	 should	 also	 understand	 that	 Israel	would	
not simply withdraw without having a strategic 
calculation behind it. Their withdrawal from 
Sinai,	for	example,	was	a	strategic	move	to	get	a	
Trojan horse in the Arab world. Their pseudo-
withdrawal from certain parts of the West Bank 
was	planned	 to	 strengthen	 Israeli	oversight	 in	
other	parts	of	the	West	Bank	where	illegal	Jew-
ish settlers reside in large numbers.
The “hitnatkut” actually created as planned a 
new Gaza, which is an isolated town, home to 
the	radical	elements	of	Palestinian	society	and	
free	of	Jewish	residents	who	used	to	be	a	secu-
rity	gap	to	cover	for	Israel.	In	other	words,	Is-
rael left Gaza knowing that Hamas would take 
over.	Military	and	police	operations	in	the	West	
Bank, which hunted down militant cells, also 
helped to create a new Gaza which became the 

SETA	YORUM

Waging War Via Truce
The withdrawal seemed to be an achievement of the Palestinians and a positive 
step towards peace by the Israelis.
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sole	 base	 of	 the	 Palestinian	 armed	 resistance	
against	Israel.	Gaza	therefore,	became	the	Pal-
estinian ghetto where usual suspects reside and 
where	 Israel	 could	 target	 and	 kill	 those	 usual	
suspects altogether in one place as they did 
in the Gaza War of 2008, known as Operation 
Cast	 Lead	 in	 Israel.	 In	 other	 words,	 I	 would	
speculate,	the	Operation	Cast	Lead	was	decided	
even before the withdrawal from Gaza to isolate 
and	destroy	Palestinian	armed	resistance.
Israeli	strategic	thinking	still	retains	same	prop-
erties,	and	the	latest	prisoner	swap	between	Is-
rael	and	Hamas	 is	no	exception	 to	 this	 think-
ing. Although one would argue that freeing a 
captured	 Jew	 from	 the	 hands	 of	 gentiles	 is	 a	
“mitzvah”	(divine	order)	for	the	Jews	(a	“pinyod	
shvuyim”),	there	must	still	be	more	that	Israeli	
decision-makers take as motivation.
The	timing	of	the	swap	is	telling.	In	a	time	when	
Palestinian	legitimacy	and	Israeli	isolation	have	
been increasing due to efforts revolving around 
Palestine’s	statehood	bid	at	the	UN,	Israel	took	
strategic steps to demonstrate to the world that 
Israel	can	make	critical	decisions	when	needed	
and	be	a	partner	for	peace.	Israel,	at	 the	same	
time, found ways to address to the Egyptian 
decision-makers, which it rightfully fears losing 
in	toto,	and	demonstrate	to	them	that	Israel	still	
values	cooperation	with	them.	Israel	aimed	to	
give full credit to Egypt in the prisoner’s swap 
and increase Egypt’s leverage over Hamas. 
Time	will	show	what	Israel	had	in	mind	before	
the	prisoner	swap.	However,	the	fact	that	Israel	
is	 releasing	 1,027	 Palestinian	 prisoners,	 some	
of	which	are	VIPs	 for	Hamas	and	other	resis-

tance organizations begs for some elaboration. 
We should note that Hamas, which has now 
lost	one	of	 its	few	bargaining	chips	against	Is-
rael, has been left with nothing concrete to use 
as	leverage.	In	other	words,	with	the	release	of	
Gilad	Shalit	--	Israel’s	soft	belly	vis-à-vis	Hamas	
--	there	is	little	that	would	pull	Israel	back	in	its	
future adventures against Hamas. On the other 
hand,	 Israel	 still	 keeps	 thousands	 of	 Palestin-
ians, including women and children, in jail, and 
has both a past record and operational capabil-
ity to replace those released with new ones.

Although media attention is highly focused on 
the suffering of Shalit under Hamas custody, 
those released and those still in jail have suf-
fered	 and	 are	 still	 suffering	 from	 Israel’s	 poli-
cies. That is to say, the current swap does not 
necessarily mean that those released would 
open new pages in their lives and reconsider 
their	 positions	 vis-à-vis	 Israel.	 Furthermore,	
Hamas, as an organization, increased its lever-
age over those released and would potentially 
make good use of them. Also, Hamas’s opera-
tional capability would rise with the release of 
many of its members, some of whom are mas-
terminds	of	previous	operations	against	Israel.
The	moment	the	name	of	a	released	Palestinian	
shows	up	in	the	news	in	the	context	of	an	attack	
on	Israel,	Israel	would	respond	harshly,	claim-
ing both international and domestic legitimacy. 
With	political	correctness,	 Israel	would	claim,	
“We	released	them,	they	still	 target	us.”	In	the	
home	front,	Israel	would	be	forced	by	the	pub-
lic to respond harshly, because during those 
times self-righteous revanchism would prevail. 
The prisoners swap therefore would not usher 
in the messianic age of peace and prosperity, 
and	 Israel	 knows	 this.	 Not	 to	 spoil	 the	 party,	
but	Israel	would	not	simply	take	such	a	critical	
decision without planning the day after.

Today’s Zaman, 23.10.2011 

“ We should note that Hamas, 
which has now lost one of its few 
bargaining chips against Israel, has 
been left with nothing concrete to 
use as leverage. 
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Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin	 ikinci	kitabını	 (2010)	elimize	al-
maktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Türkiye’nin dış po-
litikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, konunun uzmanları 
tarafından belirli bir sistematik içerisinde okuyucuya aktarılmasını 
sağlama hedefimizde bir adım daha atmanın memnuniyeti içinde-
yiz. Yıllığın editörleri olarak önümüzdeki sayılarda dosya konuları ile 
okuyucumuzun önüne çıkmayı hedeflemekteyiz.
Soğuk Savaşın bitimiyle daha aktif bir dış politikayı benimseyen an-
cak 1990’larda yaşadığı ekonomik ve siyasal krizler sebebiyle zorla-
nan Türkiye, son on yılda hem ekonomik performansı hem de dış 
politika aktivizmi ile yükselen bir profili temsil etmektedir. Dünya 
başkentlerinde Türkiye’nin yeni dış politikası tartışma ve hayranlık 
konusu olmaktadır. Bu itibarla 2009 ve 2010 yıllarının eksen tartışmalarına sahne olması hiç de 
rastlantı değildir. Türkiye’nin kendi gündemi olan iddialı bir dış politikayı, her an yeni krizlere 
gebe olan bir bölgede yürütmesi son dönemde çok sayıda çalışmanın konusu olmaktadır. Türk Dış 
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Bu kitapta Türkiye’nin dış politikasının değişik alanlarına ilişkin veriler, konunun uz-
manları tarafından belirli bir sistematik içerisinde okuyucuya aktarılıyor.
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Türkiye’de hem dünyada önemli tartışmaları beraberinde getirmektedir. “Eksen kayması” ve 
“otoriterleşme” iddialarıyla gündeme getirilen şey aslında yeni Türkiye’nin bölgesel güç ol-
maktan küresel bir güç olmaya yönelen ve gittikçe kendisini hissettiren varlığıdır. Ayrıca, bu 
tartışmalar bir yönüyle iç siyasette Türkiye’nin modernleşmesine yönelik seçkinler arasında-
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Politikası 2010 yıllığı bu gayretin ikinci ürünüdür.
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Politikası	 Yıllığı	 serisinin	 Türkiye’nin	 yeni	 dış	
politikasını anlama, anlamlandırma ve analiz 
etmede önemli bir boşluğu doldurmaya başla-
dığı inancını taşımaktayız.
2010 yılı Türkiye’nin iç ve dış politikasında 
önemli	gelişmelerin	yaşandığı	bir	yıl	oldu.	Mavi	
Marmara	 Gemisi’ne	 İsrail	 saldırısı,	 İran’a	 BM	
Güvenlik Konseyi yaptırımlarına hayır oyu ve-
rilmesi,	NATO	Zirvesi	ve	Füze	Kalkanı	Projesi	
ile Wikileaks belgelerinin yayımlanması bun-
lardan sadece dört tanesi. Ayrıca, Türkiye’nin 
yeni dış politikasının içte ve dışta eksen tartış-
maları ve otoriterleşme iddialarıyla değerlendi-
rildiği bir dönem yaşandı. 
Elinizdeki yıllık 1 çerçeve yazısı, 4 bağımsız 
makale ve 16 bölgelere göre Türk Dış politikası-
nı anlatan yazı olmak üzere toplam 21 makale-
den oluşmaktadır.
2010 yılındaki dış politika gelişmelerini 
Türkiye’de iç ve dış siyasetin etkileşimi bağla-
mında Burhanettin Duran’ın çerçeve yazısında 
görmekteyiz.
Türkiye’nin dış politikalarını bölgelere göre 
inceleyen ikinci kısımda Kemal İnat, İsmail 
Numan Telci, Mesut Özcan, Muhittin Ataman 
ve Nuh Uçgan üç ayrı yazıyla Ortadoğu bölge-
sine yönelik dış politikamızı analiz etmektedir. 
2010 yılında oldukça sönük geçen Türkiye-AB 
ilişkilerini Ali Resul Usul ele alırken, İngiltere 
boyutunu Ali Balcı, Almanya boyutunu Savaş 
Genç ve Kıbrıs boyutunu da Nasuh Uslu ince-
lemektedir. 2010 yılında Türk dış politikasının 
Kafkaslar’daki görünümü Kamer Genç, Orta 
Asya ilişkileri Hasan Ali Karasar	ve	Rusya	bo-

yutu ise Vügar İmanov tarafından ele alınmıştır. 
Ramazan Gözen son dönemde çok sayıda geri-
lim yaşayan Türkiye-ABD ilişkilerini 2010 yılı 
bağlamında analiz etmiştir.
Türkiye’nin 2010 yılında Balkanlar politikası-
nın genel görünümünü bu sayıda Doğa Ulaş 
Eralp değerlendirmiştir. Selçuk Çolakoğlu, 
Türkiye’nin	 Uzakdoğu	 politikasını	 incelerken,	
Sevinç Alkan Özcan	Afganistan-Pakistan	politi-
kasına odaklanmıştır. Bu sayıda da Türkiye’nin 
Latin	 Amerika	 politikası	 Ayşe Aslıhan Çelenk 
ve Afrika politikası Mehmet Özkan tarafından 
yazılmıştır.
Türk	 Dış	 Politikası	 üzerine	 bağımsız	 makale-
lerden oluşan üçüncü kısımda ise Nuh Yılmaz, 
Türkiye-ABD ilişkilerini model ortaklık kav-
ramı bağlamında ele almaktadır. Burak Özpek 
Türkiye	ve	Irak	Kürt	Bölgesi	arasındaki	ilişkile-
rin çatışmadan işbirliğine dönüşmesine odak-
lanmaktadır. Türkiye’nin sanayi ve teknoloji 
politikalarının yeni dış politika aktivizminin 
altını ne derece doldurabildikleri ve dış poli-
tika ile sanayileşme vizyonlarının ne derece 
uyum içinde seyrettikleri sorusuna cevap ara-
yan yazı Sadık Ünay ve Fazıl Kayıkçı tarafından 
yazılmıştır. Son yazıda ise Talha Köse, Türk Dış 
Politikası	pratiklerindeki	yapısal	dönüşümü	ve	
çatışma çözümlerinin uygulanma örneklerini 
Ortadoğu politikası bağlamında analiz etmek-
tedir. 
Kitabın çıkmasında emeği geçen bütün yazarla-
rımız ile SETA yetkililerine teşekkür ediyor ve 
eserin okucuya faydalı olmasını diliyoruz.
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The constitutional referendum of the 12th of September 2010 
was potentially the most important political development of last 
year in Turkey. The referendum process itself and the proposed 
amendments to the constitution were marked by significant po-
litical events that helped plant the seeds in the minds of Turkey’s 
citizens that the “Old Turkey” was gone. However, certain po-
litical practices and the legacy of the, “Old Turkey” still linger. 
Nevertheless,	 the	 constitutional	 referendum	 strengthened	 the	
transformation	of	a	“New	Turkey”	based	on	a	healthy	democratic	
process. During the referendum process, historical and political 
actors of Turkey’s establishment were either replaced or trans-
formed.	In	this	context,	the	CHP	(Republican’s	People	Party)	lost	
its leader, Deniz Baykal, who was the symbol of the party; the 
MHP	 (Nationalist	 Action	 Party)	 lost	 its	 conservative	 political	
base,	which	was	 its	backbone;	 the	BDP	(Peace	and	Democracy	
Party)	lost	its	democratic	voice;,	the	army	lost	its	dominant	po-
sition among Turkey’s political establishment; and the judiciary 
lost the privilege to overstep its judicial bounds.
In	the	midst	of	the	debate	on	the	constitutional	amendments,	the	leader	of	the	CHP	was	forced	to	
resign	due	to	a	scandal,	and	was	replaced	by	the	new	leader	of	the	CHP,	Kemal	Kılıcdaroglu.		This	
new	leadership	attempted	to	re-enter	the	political	scene	by	presenting	a	“new	CHP”	in	sink	with	a	
“New	Turkey.”	However,	the	CHP	did	not	question	its	past	nor	develop	a	radically	different	or	new	
political	platform.	In	fact,	the	only	significant	change	was	in	the	leadership	of	the	party.	Kılıcdaroglu	
is	 still	 trying	 to	find	 the	CHP’s	place	 in	Turkish	politics	by	balancing	 the	CHP’s	 rigid	 ideologi-
cal base, it’s image in the media, the weakening of the established order under the “Old Turkey’s” 
military	and	 judiciary	 tutelage,	and	compete	with	 the	AK	Party’s	dynamic	government.	 	 	 In	 the	

SETA	POLICY	REPORT

Turkey in 2010
The outcome of the constitutional referendum of the 12th of September opened 
a new phase in creating a new political system in Turkey.  This “new Turkey” will 
hopefully kick off a dynamic debate among all different political segments and be 
an inclusive process. 
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process	leading	up	to	the	June	General	Elections	
of 2011, Kılıcdaroglu runs the risk of continuing 
on a path without direction and being mired in 
an effort to get his political establishment and 
his	base	constituency	to	approve	of	a	new	CHP	
construction. 
Another significant issue of the last year was 
the Kurdish question and the issue of terrorism 
in	the	context	of	the	Democratic	Opening.	The	
Democratic Opening, which was launched in 
2009,	maintained	its	experimental	learning	pro-
cess	for	all	sides	during	2010.	Political,	bureau-
cratic, and civilian actors began a discussion on 
this issue that was unprecedented in the “Old 
Turkey.”  However, during this same period, the 
PKK	continued	 its	operations.	The	position	of	
the	MHP	by	 supporting	 such	activities	 caused	
Turkish society to question the peaceful out-
come of the Democratic Opening and ran the 
risk of putting the blame on and even discredit-
ing	the	AK	Party	for	proposing	and	implement-
ing such a policy. However, the opposite took 
place. The Turkish people responded to the con-
stitutional referendum with a resounding “YES” 
to the construction of a “new Turkey.”  The im-
plications of the referendum are far reaching, 
going well beyond the approval of the constitu-
tional amendments or a mere vote of confidence 
for	the	AK	Party.	This	“YES”	vote	laid	down	the	
basis and asked the hard questions of what this 
“new Turkey” would look like. . 
Turkey was thrown into an international crisis 
with	the	Mavi	Marmara	incident	of	May	2010,	
which became one of the most significant events 
for	Turkey’s	 foreign	policy.	 Israeli	 commandos	
stormed	 the	Mavi	Marmara	 ship	 carrying	hu-
manitarian aid to the blockaded Gaza Strip in 
international waters, killing nine people. This 
incident was traumatic for Turkey because for 
the	 first	 time	 since	 its	War	 for	 Independence	
Turkish citizens were killed during a time of 
peace.  Turkey’s reaction to this attack was 
harsh. Highlighting the violation of interna-
tional	 law	by	Israel,	Turkey	 launched	a	signifi-
cant diplomatic effort on the international scene 
in general and in particularly in international 
organizations	 and	 forums	 condemning	 Israel.	
Turkey stood by its positions and demands vis-
à-vis	Israel	although	this	caused	a	major	strain	
in	 relations	 with	 Israel	 and	 the	 United	 States,	
Turkey’s longtime ally. This incident showed 
that the visionary and principled foreign policy 
of Turkey that began	following	the	1	March	Par-
liamentary decision brought results.  

Another important development of the previous 
year was the signing of the Tehran Declaration 
with	Iran	-	brokered	by	Turkey	and	Brazil.		The	
agreement	was	based	on	the	uranium	exchange	
proposal	 of	 the	 IAEA	 of	 October	 2009.	 	 The	
declaration	outlined	the	exchange	of	a	portion	
of	Iran’s	uranium	to	Turkey	for	fuel	to	be	used	
in a Tehran research reactor. However, Turkey’s 
initiatives	were	sidelined	by	the	UN	and	the	de-
cision	to	impose	new	sanctions	against	Iran	was	
adopted. Turkey, despite significant pressure, 
voted against these new sanctions and held to 
its	position	of	a	third	way	in	dealing	with	Iran.		
The	Iranian	crisis	also	marked	this	year’s	NATO	
summit	 within	 the	 context	 of	 ballistic	 missile	
discussions. Another key development in for-
eign policy was the further strain on Turkish-
American relations due to the activities of the 
Israeli	and	Armenian	 lobbies.	Given	 these	dif-
ferences,	relations	between	the	US	and	Turkey	
were	expected	to	continue	to	be	tense.	However,	
the Wikileaks documents brought some respite. 
Subsequently, Turkish-American relations gave 
the first signs of progress.
The world’s economics in 2010 were still strug-
gling to overcome the financial crisis, which 
began	in	2008	in	the	United	States	and	became	
global	 in	 2009.	 	 Many	 of	 the	 world’s	 leading	
capitalist countries developed similar measures 
to fight the economic crisis. Accordingly, cen-
tral banks issued the money, economic stimulus 
packages were adopted. However, developed 
countries still reached unsustainable levels of 
public debt stock and budget deficits. 2010 saw 
certain	countries,	like	Greece	and	Ireland,	be	on	
the brink of a de facto bankruptcy.  The after-
math of the 2008-2009 crises will bring about 
a	reshuffling	of	the	economic	cards	in	the	next	
10 years. The tangible outcome will be a new 
distribution of the ranking of the world’s lead-
ing economies. Already Turkey came out of 
this financial crisis intact and is the 16th largest 
economy	in	the	world.	It	is	poised	to	continue	to	
ascend the ranking of economic world powers. 
Turkey’s success in overcoming the global eco-
nomic crisis of 2008-09 was due to a number of 
factors.  First, Turkey had put in place since its 
economic crisis of 2001 strict economic poli-
cies	under	the	guidelines	of	the	IMG.		Second,	it	
kept public debt stocks low and maintained bal-
anced budgets. Third, it has a dynamic economy 
with a stable financial system.  Fourth, Turkey’s 
economic recovery in 2010 saw growth rates 
jump	from	3%	to	8%.	It	is	anticipated	that	2011	
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will see the economy remain stable and even 
continue to thrive despite the upcoming general 
elections.	 In	addition,	 the	developments	 in	 in-
terest	rates	and	expected	growth	rates	increase	
the likelihood of taking more structural steps to 
overcome the employment problem. 
The outcome of the constitutional referendum 
of the 12th of September opened a new phase in 

creating a new political system in Turkey.  This 
“new Turkey” will hopefully kick off a dynamic 
debate among all different political segments 
and	be	an	 inclusive	process.	 	 Irrespective	 if	all	
parties agree or not on the form this new Tur-
key	will	 take.	 Partaking	 in	 this	 process	would	
already be a victory for the strengthening of 
Turkish democracy. 

U.S.-Turkish Economic Partnership 
and Opportunities in Third Countries 6 EKİM 20

11

Speakers:  Gokhan Muran Kalsin, Vice-President, MUSIAD & President, ARKON Construction Industry 
Trade Co.; Charles Johnston, Chair, U.S.-Turkey Business Council & Senior VP of International Govern-
ment Affairs, Citigroup
Moderator: Erol Cebeci, Executive Director, SETA Foundation
Moderated by Erol Cebeci, the discussion focused 
on the imbalance and need for diversification in 
Turkish-US trade relations, the implications of 
recent regional changes and new opportunities 
and challenges in working with third countries. 
Touching on the differences between Turkish and 
American business practices, the speakers both 
emphasized the substantial possibilities for co-
operation and collaboration between the Turkish 
and American business.
Gökhan Murat Kalsın noted that despite the strong ties between the US and Turkey, trade relations be-
tween the two countries have not yet reached their full potential. Considering the outstanding growth 
of Turkey’s economy in the last decade, Kalsın said, the level of bilateral trade seems inadequate and 
insufficient, describing US-Turkish trade relations as ‘undiversified’ and noting that 25% of US imports 
in Turkey are military goods. At 10.2%, Kalsın said, Turkey’s GDP growth is the highest in the world, and 
Turkey’s economy has continued to grow despite the recent global economic turmoil. Discussing Tur-
key’s strong financial sector, he explained that policy changes in the last 10 years have solved Turkey’s 
inflation problem. Referring to the Arab Spring, the speaker contended that such political transfor-
mation will only survive with comparable economic transformation, and noted the opportunities for 
US-Turkish cooperation in the Middle East and North Africa. Kalsın said that a strategic model, strong 
reforms and global economic integration are needed for the stagnated economies in the Middle East, 
emphasizing the importance of trade over aid and of investment over economic assistance.
Charles Johnston began by emphasizing the need for fresh, new ideas on how to improve the balance 
in trade and investment between Turkish and American businesses. Considering Turkey’s growth and 
the level of entrepreneurship in the United States, Johnston stated, it is somewhat surprising that 
there has not been more cooperation between Turkish and American businesses. Johnston accounted 
for this by noting that the increased capacity of Turkey’s economy has been unrealized, unpublicized, 
and unrecognized in the US. He acknowledged that the two countries have different business perspec-
tives and practices, and urged businesspeople to bridge this divide. Johnston recommended findings 
ways to promote collaboration through incentives, especially in third countries with substantial poten-
tial markets, like Iraq. The speaker made the case that job creation in countries undergoing political 
change will not be organically driven, but instead will need foreign and external input, providing the 
opportunity for Turkish-American business collaboration. By combining the strengths of both Turkish 
and American business, the high level of risk can be reduced, Johnston said, noting that Turkey has ex-
perience in the Middle East, other countries find Turkish entrepreneurship ‘exhilarating’ and American 
companies can provide credibility. 
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Tunus’ta	devrik	Cumhurbaşkanı	Zeynel	Abidin	
Bin Ali’nin 14 Ocak’ta ülkeyi terketmek zorun-
da kalmasının ardından başlayan demokratik 
geçiş sürecinin en önemli duraklarından birisi 
23 Ekim’de geçildi. 4 milyonu aşkın Tunuslu ha-
yatlarında ilk defa sonucunu daha önceden bil-
medikleri bir seçimde oy kullanmak ve ülkenin 
yeni demokratik Anayasasını hazırlayacak olan 
kurucu meclisi seçmek için sandıklara koştu. 
Tunus seçimleri aynı zamanda Arap Baharı 
diye tabir edilen Ortadoğu’daki değişim süre-
cinde gerçekleşen ilk seçim olarak tarihe geçti. 
Seçim öncesi Tunus’taki en bariz siyasi tablo, 
ülkenin siyasi bölünmüşlüğüydü. Bu tablo, on-
larca parti listesinin yer aldığı oy pusulalarına 
da yansıdı. Örneğin iki seçim bölgesine ayrılan 
başkent Tunus’ta her iki bölgede de 80 par-
ti	 listesi	 (her	 listede	6	aday)	 toplam	17	koltuk	
için	yarıştı.	Ülkede	yıllardır	devam	eden	siyasi	
aktivite ve STK kıtlığı, devrim atmosferinin ge-
tirdiği iştiyak ile birlikte onlarca siyasi partinin 
kurulmasına sebep olmuş.

Nahda “derin halkın” sesi 
Bu süreçte en fazla konuşulan parti Tunus’un 
en köklü muhalefetini temsil eden taraftarları-

nın	tabiriyle	Şeyh	Raşit	Gannuşi’nin	liderliğin-
deki	Nahda	Hareketi	oldu.	Geçtiğimiz	20	sene-
yi sürgünde geçiren ve bilge-entelektüel kişiliği 
ile sadece Tunus’ta değil İslam dünyasında da 
oldukça iyi tanınan Gannuşi, Bin Ali’nin dev-
rilmesiyle birlikte memleketine dönebilmişti. 
Nahda	verdiği	3	temel	mesaj	ile	halkın	Bin	Ali	
devrinde bastırılmış kodlarına ulaştı ve seçimin 
tartışmasız galibi oldu. Bu mesajların ilki ve 
medyada	en	çok	yer	bulanı,	Nahda’nın	İslamcı-
muhafazakar kesimin sesi olduğu aynı zaman-
da çok sesliliğe, reelpolitiğe ve diyaloğa açık 
olduğu mesajıydı. Bu mesajla, Burgiba’dan Bin 
Ali’ye uzanan ve Türkiye’nin de acı bir şekilde 
tecrübe ettiği derin devlet “laikçiliğine”e karşı 
derin halkın sesi olarak kendisini ikame etti. 
İkinci mesajı yine Türkiye’nin yakından bildiği 
yenilikçilik	söylemiydi	ve	Nahda	kendisini	Tu-
nus’taki ancien rejimin panzehiri olarak takdim 
etti.	Üçüncü	olarak	ise	Tunus	devriminin	ateş-
leyicilerinin başında gelen ekonomik darboğa-
za hitaben yolsuzluk karşıtı söylem geliştirerek 
Bin Ali devrindeki aile boyu yolsuzlukların 
benzerlerini önleyeceğini vaad etti.
Bu	söylem,	Nahda	Hareketinin	%40’lara	yakın	
oy alması için yeterli oldu. Ayrıca daha önce 
AK	Parti	ile	çalışmış	bir	Türk	reklam	şirketinin	

SETA		YORUM

Tunus’un Seçimi
Seçim öncesi Tunus’taki en bariz siyasi tablo,ülkenin siyasi bölünmüşlüğüydü. Bu 
tablo,onlarca parti listesinin yer aldığı oy pusulalarına da yansıdı.

UFUK ULUTAŞ

arap baharı
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Nahda’nın	 seçim	 kampanyasını	 yürütmesi	 de	
Nahda	 üzerindeki	 en	 belirgin	 Türkiye	 esintisi	
oldu. 
Kendisini	 Nahda’nın	 panzehiri	 olarak	 takdim	
eden	 İlerici	Demokratik	Parti	 ise	 tüm	 şişirme	
operasyonlarına rağmen seçimin en büyük 
kaybedeni oldu. Ancien rejimin artıklarını da 
barındıran	İDP’nin	halk	nezdinde	“şeriat	geli-
yor” ve “laiklik elden gidiyor” tarzı korkuları 
uyandırma çabası, pek bir karşılık bulmadı ve 
‘muteber’	kamuoyu	yoklamalarının	aksine	İDP	
sıralamada	 gerilerde	 kaldı.	 Pahalıya	 patlayan	

yanlış seçim kampanyası stratejisinin en ironik 
yönü ise daha önce Türkiye’de de muhtelif şe-
killerde denenmiş ve her defasında iflas etmiş 
bu	stratejiyi	uygulayan	İDP’nin	seçim	kampan-
yasını başka bir Türk şirketinin yürütmesi oldu. 
Yükselişteki	 Ettekettül	 ve	 Cumhuriyet	 için	
Kongre gibi merkez-sol partiler ise seçim kam-
panyalarındaki ekonomik vurgu ile Tunus halkı 
ile	 aynı	 frekansa	girmeyi	başardı.	 İDP’nin	 ak-
sine	Nahda	 ile	 koalisyon	 ihtimaline	 açık	 kapı	
bırakmaları da halk nezdinde karşılık gördü, 
zira cari siyasi tabloda bir koalisyon kurulması 

arap baharı

EKİM 2011 -  Mevcut rejimlere karşı mücadelenin Ekim ayında da yoğun şekilde sürdüğü 
Arap dünyasında, farklı ülkelerde farklı gündem maddeleri vardı. Kaddafi’ye karşı başlatılan 
isyanın iç savaşa evrildiği Libya’da, 20 Ekim’de yaralı olarak ele geçirilen Kaddafi isyancılar ta-
rafından öldürüldü. Ülke bu olaydan sonra uzun süre insan hakları ihlalleriyle gündemde kaldı. 
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Libya’da yönetimi ele geçiren muhalif kadroların, Kaddafi yanlısı 
olduğunu iddia ettikleri kişilere sistematik olarak işkence yaptıklarını açıkladı. Mısır’da Kıpti-
ler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Yemen’de ise 
Devlet Başkanı Salih’in tüm baskılara rağmen istifa etmemekte direnmesi ülkedeki siyasi krizin 
daha da tırmanmasına ve onlarca sivilin ölümüne neden oldu.

A
A
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kaçınılmazdı	ve	bu	koalisyonun	Nahda’ya	kar-
şı	 İDP’yi	 de	 içeren	 seküler	 partiler	 tarafından	
kurulması çok uzak bir ihtimaldi. Her iki parti 
önümüzdeki süreçte ekonomik programlarını 
hayata geçirebildiği ve halkın değerleriyle çatış-
madığı ölçüde güçlenecektir. 

Tunus bir model değil, ilham kaynağıdır 
Tunus seçimlerinden bölge için bir model çı-
karmak umut edilse de bu seçimlerin model-
den çok bir ilham niteliğinde olabileceğini söy-
lemek mümkün. Çünkü Arap Baharı sürecinin 
de altını çizdiği gibi bölge ülkelerinin her biri-
nin kendine özgü bölgesel ve global ilişkileri, 
sosyo-ekonomik şartları ve siyasi kültürleri var. 
Tunus’ta pürüzsüz geçen seçim sürecinde ülke-
nin küçük ve nispeten homojen, aynı zamanda 
iyi eğitimli ve güçlü orta sınıfa sahip bir ülke ol-
masının ve devrim sürecinin nispeten çatışma-
sı az ve yumuşak yaşanmasının payı büyüktür. 
Mısır	ve	Libya	mutlaka	heyecanla	oy	kullanan	
Tunuslulardan ilham alacak ancak kendilerine 
özgü dinamiklerin önde olduğu bir seçim süre-
ci geçireceklerdir. 

Türkiye Tunus’ta yerli bir aktördür 
Tunus’ta bir parantez de Türkiye için açılma-
lıdır. Tunus devrimini başından beri destekle-

yen Türkiye, seçim sürecinde de Tunusluların 
yanında yer aldı. Türk Dışişleri Bakanlığının 
gönderdiği ve benim de içinde yer aldığım 
Ulusal	Gözlemci	Heyeti,	Tunuslular	tarafından	
kendi yerli gözlemcileri olarak kabul gördü. Se-
çim masrafları için Tunus’a nakdi yardımda da 
bulunan Türkiye, aynı zamanda Tunus seçim 
sürecinde hakkında en fazla konuşulan ülke-
lerden	birisi	oldu.	Sadece	Nahda	değil,	seküler,	
merkez-sol ve diğer birçok parti de kendilerine 
Türkiye’yi örnek aldıklarını iddia ederek popü-
larite kazanmaya çalıştılar. Fili tarif eden kör-
ler misali, kimine göre Türkiye’yi örnek almak 
AK	Parti’nin	ekonomik	başarısını,	kimine	göre	
muhafazakarlıkla demokrasiyi bağdaştırması-
nı, kimilerine göre ise laikliğe saygı duymasını 
örnek almak demekti. 

Ancak, başarılı geçen seçimlere rağmen 
Tunus’u zor günlerin beklediğini ifade etmek 
gerekir. Fransa, İtalya ve ABD gibi uluslar arası 
aktörlerin rekabet alanı olan ülkede laikçidin-
dar ve asker-sivil gibi fay hatları ihtiyaç hasıl ol-
duğu taktirde harekete geçirilmeye çalışılacak-
tır. Fransa, geleneksel müttefikleriyle birlikte 
Tunus’ta gerilemekte, sosyalist hareketler üze-
rinden irtibatını devam ettirmektedir. ABD ise 
kendinin başlatmadığı bir süreci idare edebilme 
ve yönlendirebilme çabasındadır. Bu zor süreç-
te Tunus yerlileleşebildiği ölçüde değişecektir, 
Türkiye örneği tam da bunu işaret etmektedir.
Sabah, 29.10.2011

“ Tunus seçimlerinden bölge için 
bir model çıkarmak umut edilse de 
bu seçimlerin modelden çok bir il-
ham niteliğinde olabileceğini söyle-
mek mümkün.
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What is at stake is a region where the defining 
features of regional countries, ranging from 
their names to their borders, were determined 
by	Western	powers	after	World	War	I.	The	re-
gional order established following bloody in-
terventions has been in place since then. After 
Israel	was	established	in	1948	in	the	aftermath	
of	World	War	II,	the	post-World	War	I	arrange-
ments	were	restructured	in	the	Middle	East.
This	revised	post-World	War	II	order	was	later	
replaced	by	the	“Camp	David	Order”	that	took	
shape after 1978. This new arrangement, based 
on Western support for authoritarian Arab 
leaders,	has	dominated	Middle	Eastern	affairs	
for the last three decades. This status quo posi-
tioned	Israel	at	the	center	of	regional	relations	
and has enabled regional dictators to rule with 
an iron fist in subsequent years.
This order has been characterized by two sig-
nificant features which were meant to maintain 
regional stability. On the one hand, America 
situated	 itself	 between	 Israel	 and	 the	 Arab	
countries to protect the former from the latter. 
On the other hand, local dictators positioned 
themselves between America and the Arab 
peoples in order to absorb any complaints and 

possible	threats	to	the	Camp	David	Order.	This	
unsustainable arrangement came to an end fol-
lowing	 the	 invasion	of	 Iraq	 in	2003.	The	U.S.	
invasion intentionally or unintentionally agi-
tated the dynamics of the regional order and 
status	quo.	In	other	words,	in	the	post-Sept.	11	
era, reactionary neo-conservative policies led 
to the fall of Saddam Hussein, which, in effect, 
triggered a political tsunami in which it will 
only be possible to observe the true implica-
tions in the coming years.
Surely, it would be wrong to consider the oc-
cupation	of	Iraq	as	the	sole	catalyst	for	politi-
cal and social mobilization in the Arab world. 
Even if Saddam had not been overthrown, the 
dictatorships in the Arab world would not have 
continued	 for	 long.	The	 extreme	 inequalities	
in the distribution of income, a lack of chan-
nels	 for	 democratic	 expression,	 governments	
turned into family and party dictatorships and 
continued	occupation	by	Israel	created	unbear-
able pressure on the Arabs. The two slogans of 
the Arab Spring “bread, freedom and dignity” 
and “the people demand the fall/change of the 
order” were sufficient to indicate how much 
the people demanded change.

SETA	YORUM

The Arab ‘Spring’
It would be misleading to interpret the changes in the Arab world as isolated devel-
opments taking place in each and every country.

TAHA ÖZHAN



478

e k i m  1 1

The established order was already having dif-
ficulty maintaining stability. The Arab people 
were quite aware of the reasons behind their 
suffering and they said that it was not only gov-
ernments that encroached on their democratic 

“ It would be wrong to consider 
the occupation of Iraq as the sole ca-
talyst for political and social mobili-
zation in the Arab world. 

rights, which was reflected in their slogan: “the 
people demand the fall of the order.” The order 
here does not simply refer to a single govern-
ment	 in	 isolation	 from	 other	 experiences	 in	
the	region.	It	must	be	understood	as	a	broader	
term referring to the established order in the 
region and as dictators in the Arab world fall 
one after another, a new regional order is in the 
making.
hurriyetdailynews, 27.10.2011

A
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The Congressıonal Study Group n Turkey 
7th Annual U.S.-Turkey Seminar 18 EKİM 20

11
The Congressıonal Study Group On Turkey 7th An-
nual U.S.-Turkey Seminar SETA’nın ev sahipliğinde 
Türkiye’den milletvekillerinin katılımıyla 18 Ekim 
2011’de  gerçekleşmiştir. Toplantıya aşağıdaki 
isimler katılmıştır.

Rep. Renee Ellmers | Member of Congress
Dr. Brent Ellmers
Rep. Jim McDermott| Member of Congress
Rep. Gregory Meeks| Member of Congress
Mrs. Simone-Marie Meeks
Hon. Louis Frey, Jr.| former Member of Congress
Mrs. Marcia Frey
Ms. Sophia Lafargue| Chief of Staff for Rep. Meeks
Mr. Al Lytton| Chief of Staff for Rep. Ellmers
Ms. Esra Alemdar| Congressional Study Group on Turkey
Ms. Sabine Schleidt| Congressional Study Group on Turkey
Ms. Seniha Sungur| Congressional Study Group on Turkey
Ms. Maia Comeau| the German Marshall Fund of the United States
Mr. Lincoln McCurdy| Turkish Coalition of America
 
Toplantıda Genel Koordinatorumuz Sayın Taha Özhan SETA’ya dair genel bir tanıtımda bulunmuş ve 
faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermiştir. Kongre üyeleri Anayasa yapım sürecinde Türkiye’nin tarihi bir 
süreçten geçtiğini ve milletvekillerinin bu konu hakkındaki görüş ve deneyimlerini kendileriyle paylaş-
malarını talep etmişlerdir. AK Parti adına katılan Mahir Ünal , Barış ve Demokrasi Partisi adına katılan 
Ayla Akat Ata ve Cumhuriyet Halk Partisi adına katılan Umut Oran katılımcıların sorularına cevap ver-
mişlerdir. Bütün milletvekilleri Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu noktasında mutabakata 
varıldığını ve Anayasa komisyonuyla birlikte uzlaşılarak Anayasa yapım sürecine girildiğini belirtmiş-
lerdir. Kongre Üyeleri de bu konu hakkında kendi ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşmışlardır.
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The	 upheavals	 and	 transformations	 in	 the	 Middle	 East	 and	
North	Africa	today	offer	an	unprecedented	opportunity	to	press	
for human rights and democratization across a region of great 
diversity. From Tunisia to Bahrain, the popular impulse for 
greater freedom and democracy offers the chance to end many 
years of authoritarian rule and press regimes lacking legitimacy 
or support to reform or die.  One important way to make respect 
for rights central to the process of political transformation is to 
demand that state officials are held accountable for violations 
such as torture, arbitrary arrest and killings against their own 
populations.	In	order	to	demonstrate	that	human	rights	will	be	
central to the new political order, it will be equally important to 
hold new regimes across the region and opposition movements 
accountable for violations they may commit in the future or 
have already committed.
SETA’s	 public	 seminar	 “Seeking	 Justice	 And	 Accountability:	
Rights	Abuses	And	The	Arab	Uprisings”	brought	together	Joe	Stork	and	Jan	Egeland	of	Human	

SETA	POLICY	DEBATE

Seeking Justice and 
Accountability: Rights 
Abuses and the Arab 
Uprisings
OCTOBER 25, 2011

HATEM ETE, JAN EGELAND, JOE STORK
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Rights	Watch	 to	 discuss	 human	 rights	 in	 for-
eign policy making, and efforts to advocate for 
human rights and influence regimes like that in 
Syria which has turned a deaf ear to calls to end 
the	 brutal	 clampdown	 on	 demonstrators.	 In	
this	 context	 distinguished	 speakers	 addressed	
the following questions: What is the meaning 
of accountability for a country that violates hu-
man rights law or humanitarian law? How can 
we enable people to respect for human rights 
during the process of political transformation 
or in the new political order? How can Turkey 
play a role for the development of human rights 
in	Middle	East?

Jan	Egeland	
Jan	 Egeland	 serves	 as	 Human	 Rights	Watch’s	
deputy	 executive	 director	 of	 Europe.	 Prior	 to	
joining	Human	Rights	Watch,	he	was	the	exe-
cutive	 director	 of	 the	 Norwegian	 Institute	 of	
International	Affairs.	As	UN	Under-Secretary-
General	 for	Humanitarian	Affairs	 and	 as	UN	
Emergency	 Relief	 Coordinator	 from	 2003	 to	
2006, Egeland helped reform the global huma-
nitarian response system and organized the in-
ternational response to the Asian Tsunami, and 
for	 crises	 from	Darfur	 to	 the	Democratic	Re-
public	of	Congo	to	Lebanon.	In	2006,	Time	ma-

gazine named him one of the 100 “people who 
shape our world.” From 1999 to 2002, he was 
the	UN	Secretary-General’s	Special	Adviser	on	
Colombia,	and	from	1990	to	1997	he	served	as	
state	 secretary	 in	 the	 Norwegian	 Ministry	 of	
Foreign	Affairs.	He	has	 substantial	experience	
in the field of humanitarian relief and conflict 
resolution	through	his	work	at	the	United	Nati-
ons,	the	International	Red	Cross	and	Red	Cres-
cent,	 the	 Norwegian	 Government,	 and	 other	
nongovernmental organizations. Egeland also 
currently holds a position as an associate pro-
fessor	at	the	University	of	Stavanger.

Joe	Stork
Joe	 Stork,	 deputy	 director	 of	 Human	 Rights	
Watch’s	Middle	East	and	North	Africa	division,	
is	a	general	expert	on	human	rights	issues	in	the	
region.	Before	joining	Human	Rights	Watch	in	
1996,	Stork	co-founded	the	Middle	East	Rese-
arch	&	Information	Project	(MERIP)	and	ser-
ved	 as	 chief	 editor	 of	Middle	 East	 Report,	 its	
bimonthly magazine. Author of numerous bo-
oks	and	widely	published	articles	on	the	Middle	
East, he has lectured widely at universities and 
public forums around the world. Stork served 
as	a	Peace	Corps	volunteer	in	Turkey	and	holds	
an	 M.A.	 in	 International	 Affairs/Middle	 East	
Studies	from	Columbia	University.
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Recent Arab revolutions have brought both opportunities and 
challenges to Turkish foreign policy. As a country enjoying high 
popularity on Arab streets, Turkey has increased its profile 
in the region due to its robust economic growth and political 
transformation by consolidating democracy addressing long 
overdue	 questions.	 Under	 the	 ambitious	 zero	 problems	 with	
neighbours	policy	Turkey	had	also	expanded	contacts	with	many	of	
the Arab regimes in the region. However, as Arab Spring knocked 
on the doors of Turkey’s immediate neighbourhood –Syria-, it 
became clear that Turkey’s zero problems with neighbours policy 
needs to be reconsidered in a way that would take into account 
people’s aspirations for rights and freedoms. Turkey’s position, in 
this respect, will have decisive impact on regional power balances 
between	Turkey,	Iran	and	Arab	world	in	post-Arab	Spring	period.	
SETA’s public seminar ‘’Arab spring and its effect on Turkey’s regional 
policy’’	brought	 together	Steve	Larrabee	 	of	RAND	Corporation,	
Ali	Nader	of	RAND	Corporation	and	Muhittin	Ataman	of	SETA	Foundation,	to	discuss	further	the	
implications of Arab spring on regional and international power balances in general, and on Turkish 
foreign policy in particular. The panellists addressed the following questions: What role can Turkey 
play in the region? How would Arab Spring affect Turkey’s neighbourhood policy, especially its 
relations	with	Iran?	How	will	Turkey’s	lowering	relations	with	Syria	affect	Turkish-Iranian	relations,	
and what meaning will it entail for the region?

SETA	POLICY	DEBATE

Arab Spring and its Effect 
on Turkey’s Regional Policy
OCTOBER 24, 2011

ALI NADER, TAHA ÖZHAN, STEVE LARRABEE, MUHITTIN ATAMAN
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Arap	Baharı	 ve	Türkiye’nin	Bölgesel	Politikala-
rına Etkisi’ başlığıyla düzenlenen panelin baş-
kanlığını	SETA	Başkanı	Taha	Özhan	yaptı.	Pa-
nelistler	RAND	Corporation	Avrupa	Güvenliği	
masası	 başkanı	 Stephen	Larrabee,	RAND	Cor-
poration	 uluslararası	 politika	 analisti	 Ali	 Rıza	
Nadir	ve	SETA	dış	politika	araştırmacısı	Muhit-
tin Ataman’dı.
Stephen	 Larrabee	 Arap	 Baharı	 kazananlar	 ve	
kaybedenler bağlamında değerlendirdi. İran’ın 
yalnızlaştığını,	 İsrail’in	 Mübarek’in	 düşüşü	 ve	
Türkiye’nin desteğini kaybetmesiyle eskiye göre 
daha	 da	 yalnızlaştığını	 ifade	 eden	 Larrabee	
Suriye’nin de kaybeden ülkelerden olduğunu be-
lirtti. Arap Baharının şüphesiz ilham kaynağı ya 
da model ülke olarak gösterilen Türkiye’nin yara-
rına	olduğunu	söyleyen	Larrabee	Türkiye’nin	ka-
zanan	bir	ülke	olduğunu	ileri	sürdü.	Larrabee’ye	
göre değişimler Avrupa ülkeleri ve Amerika için 
olduğu gibi Türkiye için de beklenmedikti ve 
bu Türkiye’nin dış politikadaki tavrını etkiledi. 
Larrabee	 Türkiye’nin	 her	 ülkede	 farklı	 politika	
izlediğini,	 Mısır’la	 ilişkileri	 gereği	 Mübarek’i	
istifaya çağırmanın kolay olduğunu fakat aynı 
tavrın	 Libya	 ve	 Suriye’de	 hemen	 sergilenmedi-
ğini söyledi. Türkiye’nin ekonomik çıkarlarının 
yanı sıra istikrarlı ve iyi ilişkiler içinde olduğu 
Libya’ya	karşı	yapılması	gerekenleri	yavaşça	yap-
tığını	ileri	süren	Larrabee,	jeo-stratejik	çıkarları	
doğrultusunda Suriye konusunda harekete geç-
meden bir müddet beklemesini de anlamlı bul-
duğunu	dile	getirdi.	 ‘Türkiye	Modeli’nin	 tartış-
malı	bir	konu	olduğunu	ileri	süren	Larrabee,	son	
sözü ordunun söylediği Türkiye modelinin mi 
yoksa demokratikleşme adına reformlar yapan 

ve ılımlı İslam çizgisinde bir dini anlayış benim-
seyen Türkiye’nin mi model olacağının belirsiz 
olduğunu vurguladı. Her ülkedeki gösterilerin 
ayrı bir karakteri ve farklı nedenleri olduğunu 
vurgulayan	Larrabee,	Ortadoğu’nun	diğer	ülke-
lerinde şartların Türkiye’dekinden farklı olduğu-
nu	dolayısıyla	 ‘Türkiye	Modeli’	örnek	alınsa	da	
aynı sonuca ulaşılmasının zor olduğunu söyledi. 
Larrabee	değişimin	dış	müdahaleyle	değil	fakat	
her ülkenin vatandaşlarının liderliğinde olması 
gerektiğini savundu.
Ali	Rıza	Nadir	konuşmasını	İran’ın	Arap	Baharı	
algısı	 ve	 tepkileri	 üzerine	 yaptı.	 Nadir	 İran’da-
ki resmi algının Arap Baharının İran İslam 
Devriminden esinlendiği yönünde olduğunu 
ve	 olumlu	 karşılandığını	 söyledi.	 Nadir’e	 göre	
Türkiye’nin İran’ın nükleer programını destekle-
mesi,	PKK	ve	Kürt	sorunu	çerçevesinde	iki	ülke-
nin işbirliği içinde olması ve İran’ın Türkiye’nin 
arabuluculuk rolünü hoş karşılaması ikili iliş-
kilerin	 gelişmesine	 katkı	 sağlamıştı.	 Nadir	 üç	
olayın bu ilişkileri sarstığı ileri sürdü: birincisi 
Türkiye’nin İran’ın bölgedeki en yakın müttefiki 
Suriye ve Baas rejimi hakkındaki sert eleştirileri 
ve tavrı; ikincisi Türkiye’nin radar sistemine ev 
sahipliği	yaparak	NATO	füze	kalkanı	projesine	
destek	vermesi	ve	son	olarak	da	Irak	konusun-
da iki ülkenin yarış içinde olması. Filistin barışı 
konusunda Türkiye’nin öncü rolü üstlenmesi ve 
Nükleer	 programla	 ilgili	 olarak	 tavrının	 değiş-
mesi ihtimalinin de İran’ın tavrını etkilediğini 
söyleyen	Nadir,	İran’da	tepkilerin	tek	bir	doğrul-
tuda olmadığını Ayetullah ve halkın tepkilerinin 
de farklı olduğunu belirtti. Ayetullah’ın Başba-
kan	 Erdoğan’ın	Mısır	 konuşmasında	 Türkiye’yi	
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seküler bir model ülke olarak sunmasına tepki 
gösterdiğini	dile	getiren	Nadir,	her	yıl	Türkiye’ye	
turist olarak gelen iki milyon İranlının Türkiye 
algısınınsa pozitif olmasından bahsetti. Bölgenin 
şekillenmesinde en fazla etkiye sahip olacak olan 
iki ülkenin ilişkilerinin çok karmaşık olduğunu 
vurgulayan	Nadir’e	 göre	 İran	 ve	Türkiye	 hiçbir	
zaman İran ve Suudi Arabistan gibi olmadı. Fa-
kat son gelişmelerle birlikte, Suriye söz konusu 
olduğunda ikili ilişkilerde tansiyonun çok yük-
seleceğini düşündüğünü dile getirdi.
Muhittin	Ataman	konuşmasını	Arap	Baharının	
anlamı ve Arap Baharının Türk dış politikasına 
etkileri olarak iki kısımda yaptı. Ataman Arap 
Baharını Arapların kendi iradelerinin bir sonu-
cu olarak kendi geleceklerini kendileri belirleme 
adına geleneksel sisteme karşı doğal bir tepkileri 
olarak değerlendirdi. Arap Baharını bir anlam-
da	Arapların	Magna	Carta’sı	olduğunu	söyleyen	
Ataman, Arap halklarının Batılı değer ve kurum-
lara anlamsızca karşı çıkmaya son vermeye baş-
ladığını ve ulemanın Arap gençliği için artık do-
kunulmaz olmadığını savundu. Konuşmasının 
ikinci kısmında Başbakan Erdoğan ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Arap dünyasına 
karşı yeni bir politika yürüttüğünü ifade eden 
Ataman, Arap Baharının bölgesel dengeler üze-
rinde köklü etkileri olacağını ileri sürdü. Arap 
Baharının etkisiyle İran’ın yumuşak gücünü ve 
meşruiyetini kaybetmeye başladığını, bununla 
birlikte İsrail’in de güç ve meşruiyet kaybettiğini 
ifade eden Ataman Türkiye’nin bu süreçte bölge-
sel güvenlik adına İran ve İsrail’i ötekileştirme-
yeceğini ileri sürdü. Kişisel kültlerin ve otoriter 
rejimlerin sonuna gelinmesinin demokratikleş-
meyi hızlandıracağını ve kurumsallaşmanın da 
ilişkileri normalleştireceğini belirten Ataman, 
Arap Baharının barışçıl ve yumuşak bir geçiş 
süreci yaşanması adına etkilerinin olumlu olaca-
ğını savundu. 
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Arab Spring	has	placed	Turkey’s	proactive	Middle	East	policy	at	
the top of international attention once again. With its political 
model	 that	 successfully	 blends	 Islam	 and	 democracy,	 Turkey	
has been presented by many scholars as a model country in 
the	Middle	East.	Others,	on	the	other	hand,	have	warned	about	
the	danger	of	exaggerating	the	analogies	being	drawn	between	
political	 experiences	of	Turkey	and	Middle	Eastern	countries.	
The	view	that	Turkish	experience	can	be	a	source	of	inspiration	
for those countries in the region aspiring for a democratic 
change is widely circulated. Turkey’s future role in the region 
has also been discussed on a more concrete and practical level. 
SETA’s	 public	 seminar	 ‘’The	 New	 Middle	 East	 and	 Turkish	
Foreign	 Policy’’	 brought	 together	 	 Bill	 Park	 of	Kings	College,	
Mohammed	 Ayoob	 of	 Michigan	 State	 University	 and	 Taha	
Ozhan of SETA Foundation to discuss further the implications 
of	 Arab	 spring	 on	 Turkish	 foreign	 policy.	 In	 this	 context	 distinguished	 panellists	 addressed	 the	
following	questions:	What	would	be	the	implications	of	Arab	Spring	on	the	new	Middle	East?	What	
would be the future role of Turkey in the region? What is the effect of the Arab Spring on Turkey’s 
ambitious zero problems with neighbours policy?

SETA	POLICY	DEBATE

The New Middle East and 
Turkish Foreign Policy
OCTOBER 13, 2011

TALIP KÜÇÜKCAN, BILL PARK, MOHAMMED AYOOB, TAHA ÖZHAN
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SETA	 Dış	 Politika	 Direktörü	 Prof.	 Dr.	 Talip	
Küçükcan’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘The 
New	Middle	East	and	Turkish	Foreign	Policy’	
başlıklı panele SETA Başkanı Taha Özhan, 
King’s	 College	 London	 öğretim	 görevlisi	 ve	
Türkiye	 uzmanı	 Prof.	 Dr.	 Bill	 Park	 ve	Michi-
gan	State	Üniversitesi	Orta	Doğu	uzmanı	Prof.	
Dr.	 Muhammed	 Eyüp	 panelist	 olarak	 katıldı.	
Arap baharı ekseninde Türkiye’nin Orta Doğu 
politikası ve ileriye dönük olarak bölgede 
üstlenebileceği rol ve meselenin uluslararası 
boyutu panelin ana konusuydu.
Prof.	Dr.	Talip	Küçükcan,	‘Yeni	Orta	Doğu’nun	
dış güçler tarafından inşa edilmiş eski bölge-
sel düzenin yerine yeni bir düzen oluşturma 
çabasına işaret ettiğini vurguladı. Türkiye’nin 
son on yılda muhafazakâr bir yönetimle 
yönetilmesinin Arap elitlerinin gözünde 
Türkiye’nin konumunu değiştirdiğini ifade etti.
İlk	 konuşmacı	 Prof.	 Dr.	 Bill	 Park	 ‘Türk	 Dış	
Politikası	 ve	 Arap	 Baharı:	 Ya	 Arap	 Kışıysa’	
başlıklı konuşmasında Arap Baharı analizinin 
hem bölge hem de Türkiye adına olumlu 
olmadığını hatta bu konuda kötümser olduğunu 
söyleyerek baharın olumlu bir kullanım 
olduğunu fakat Arap Baharının arka planındaki 
aktörlerin bu ifadeye gölge düşürdüğünü sa-
vundu. Göstericilerin çoğunun kabileler, mu-

hafazakâr ve radikal dinci gruplara mensup 
olmasının demokrasi adına umut vermediğini 
ve baharın yazla sonuçlanmayabileceğini ifade 
etti.	 Park,	 demokrasinin	 yerleşmesi	 yüzyıllar	
alan bir gelenek olduğunun altını çizip, bölge 
devletlerinin Türkiye’den önce İngiltere, Fransa 
ve ABD gibi demokrasi sürecini tamamlamış 
ülkelerden esinlenebilecekken Türkiye’yi 
esin kaynağı olarak görmelerinin Türkiye’nin 
‘Müslüman	 çoğunluklu	 ve	 ekonomik	 olarak	
gelişmiş bir ülke’ olmasına bağladı. Arap ül-
kelerinin yalnızca bu sebeple Türkiye’yi örnek 
alabileceğini savundu. Öte yandan Türkiye’nin 
eski rejim liderlerine karşı tavrının ilk başlarda 
sessiz kalmak olduğundan fakat sonra yön 
değiştirdiğinden	 bahseden	 Park,	 bu	 tutumun	
da Arap devletleri açısından güven sarsıcı 
olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin dış poli-
tikada komşularla sıfır sorun prensibini esas 
almasının çok akıllıca ve anlamlı olduğunu 
belirten	Park,	Arap	ülkeleriyle	kıyaslandığında	
Türkiye’nin daha çok Batılı kaldığını söyledi.
İkinci konuşmacı SETA Başkanı Taha Özhan, 
‘Camp-David	 düzeni	 yıkılırken	 Arap	 Baharı	
ve Türkiye’ başlıklı konuşmasında ‘Yeni Tür-
kiye’ ve ‘Yeni Orta Doğu’ ifadelerini kulla-
narak ‘Türkiye’nin bölgedeki etkileri ve Arap 
Baharı’nın Türkiye’yi nasıl şekillendirdiği’ 
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üzerine analizler yaptı. İç siyasetinde yapısal 
değişiklikler yapan ve dış politikada ak-
tif ve ileriye dönük hedefleri olan Türkiye’yi 
‘Yeni Türkiye’ olarak tanımlarken, Batılı dev-
letlerin bazı Ortadoğu liderlerini destekley-
erek	kurdukları	bölgesel	sistemin,	Camp	David	
anlaşmasıyla birlikte İsrail’i merkeze koyan 
bir sisteme dönüştüğünü belirtti. Halkların 
‘Ekmek, Özgürlük ve Onur’ ve ’Halk düzenin 
değişmesini istiyor!’ sloganlarıyla düzenin 
değişmesi yönündeki isteklerini ifade ettikleri-
ni söyledi. Yeni Türkiye’nin dünyada yükselen 
ekonomisiyle halkların ‘ekmek’, köklü yapısal 
değişiklerle her geçen gün ilerlettiği demok-
rasisiyle ‘özgürlük’ ve dış müdahelelere karşı 
dik duruşuyla ‘onur’ taleplerini karşılayan bir 
ülke olduğunu savundu. 2002’de başlattığı 
komşularla sıfır sorun politikasıyla sadece 
sözde değil fiili olarak da bölgesel sorunların 
çözümüne katkı yapmasının Türkiye’nin bölge-
deki imajını yükselttiğini de ifade etti. Arap 
Baharının siyasi bir tsunami olduğunu be-
lirterek bunun Türkiye’yi de şekillendirdiğini 
belirtti. Alfabe devriminden sonra ilk defa 
Arapçanın yeniden gündeme gelmesinin, 
Başbakan ve dışişleri bakanının Arap ülkeleri-
yle toplantılarını Arapça yapmasının bunun 
bir örneği olduğunu söyledi. Değişimin Türk 
medyasına yansımasının 90’lı yılların sonunda 
Başbakan	Erbakan’ın	ve	2011’de	Başbakan	Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu ziyaretlerinin 
kıyasında görülebileceğini de belirtti. 
Camp	 David	 düzeninin	 iki	 aktöründen	
ABD’nin hiç bir bedel ödemek istemediğini, 

Arap Baharını destelemekle birlikte kontrol et-
mek	istediğni	söyleyen	Özhan,	ABD’nin	Camp	
David düzenini değiştirmek istemediğini 
savundu. İsrail’in açıkça Arap Baharını 
desteklemediğini ilan etmesinin de aynı sebep-
ten olduğunu savundu.
Son	panelist	Prof.	Dr.	Mehmet	Eyüp	‘Demokra-
tik Dalgalanmanın Ötesinde: Orta Doğu’nun 
Geleceği’ başlıklı konuşmasında Türkiye’nin 
çoğunluğu	Müslüman	bir	ülke	olmakla	seküler	
demokrasi olmanın çelişmediğini gösterdiğini 
söyledi. Konuşmasını değişim ve sürekli-
lik olarak iki kavram etrafında şekillendiren 
Eyüp, Batı’da İslam kültürünün demokrasiyle 
bağdaşmadığı ve bu sebeple İslami hareketlerin 
demokrasiyi yerleştirmekte öncü olamayacağı 
düşüncesinin hâkim olduğunu fakat İslami 
hareketleri ve partileri kendi yapıları ve si-
yasi gelenekleri içerisinde değerlendirmek 
gerektiğini savundu. Siyasal İslam’ı hegemo-
na karşı direnişin kavramsallaşması olarak 
tanımlayan Eyüp, Arap Baharında Batı mü-
dahalesine karşı olmanın demokrasi gibi 
değerlere karşı olmak olarak yorumlanmaması 
gerektiğini vurguladı. 
Liderlerin	 aksine	 rejimlerin	 bir	 gecede	
değişmeyeceğini vurgulayan Eyüp’e göre Orta 
Doğu’da siyasal yapılanma zaman alacaktır. 
Türkiye’de yapısal değişikliklerin ilk demokra-
tik seçimlerin üzerinden 60 yıl geçtikten sonra 
ancak yapıldığını ve kurumların değişmeye 
başladığını ifade eden Eyüp, Arap ülkelerinin de 
bunu başarmasını umduğunu dile getirdi.Yeni 
Orta	Doğu’nun	geleceğini	Riyad	ve	Kahire’nin	
değil, Ankara ve Tahran’ın belirleyeceğini id-
dia eden Eyüp, Türkiye’nin yükselen gücünün 
yanı sıra İran’ın da hem petrol kaynaklarıyla 
hem de stratejik konumuyla etkin olacağını 
vurguladı.	 Nükleer	 kapasitesini	 arttırmayı	
planlayan İran’la Türkiye arasında uzun vadede 
iki ülkenin çıkarlarına ters düşen bir durum 
oluşmayacağı öngörüsünde bulundu.

“ Liderlerin aksine rejimlerin bir 
gecede değişmeyeceğini vurgulayan 
Eyüp’e göre Orta Doğu’da siyasal ya-
pılanma zaman alacak.
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It	seems	that	the	2011	summer	elections	marks	the	end	of	the	
old	maxim	that	conveniently	formulates	politics	as	“the	art	of	the	
possible.”	It	is	no	secret	that	the	transformative	agenda	by	the	con-
secutive	AK	Party	governments	since	2002	has	been	restricted	by	
the “ancien regime,” which has drawn the limits of “what is neces-
sary” or “what is possible” in affecting “fundamental changes” and 
reconfiguring the relations between the “old” and “new” power 
centers.	However,	the	historic	appreciation	of	the	AK	Party	gov-
ernment	expressed	in	votes	by	half	the	population	suggests	that	as	
the	old	power	elite	is	fading	away,	politics	for	the	next	AK	Party	
government goes beyond its “fight” for emancipating politics 
from the constraints of Kemalist power centers.

Rather	than	doing	what	is	“possible”	artfully	or	unambitiously,	
the election results indicate that the future hinges on the ability of 
the	AK	Party	leadership	to	not	stop	at	just	breaking	the	spell	of	the	
control-minded tradition of the past. Time has come for the new 
leadership to use “power” with a more substantive vision, ambition, and imagination to democratize, 
civilianize and genuinely pluralize the zones of conflict within and among Turkey’s serious social and 
political	fracture	lines.	Indeed,	the	next	AK	Party	government	must	address	Turkey’s	polarized,	vio-
lent	and	segregated	layers	of	existence,	which	represent	the	Achilles	heel	of	the	AK	Party’s	otherwise	
bright record.

It	is	clear	that	both	the	2010	referendum	and	the	2011	general	elections	have	been	bolstered	by	two	
intertwining achievements. First, supported by a more integrated and cosmopolitan world, the AK 
Party	governments	have	done	a	great	deal	in	dethroning	the	players,	venues,	and	areas	previously	
under the control of Turkey’s hegemonic Kemalist regime. Secondly, they have also made dramatic 

INSIGHT	TURKEY

Crisis in the United Nations Order 
Turkish Politics After Elections 
Contest of Turkish and Kurdish 
Nationalisms

GUEST EDITOR: ÜMIT CIZRE

insight turkey volume 13 number 4



489

i n s i g h t  t u r k e y  v o l u m e  1 3  n u m b e r  4

changes by providing more and improved pros-
perity, social equality, and public services, better 
business opportunities, less social hardship, and 
exclusion	in	the	country.	Add	to	those	the	enor-
mous and vital promotion of Turkey into an es-
sential voice in the shaping of the region. Thus, 
painting Turkey with a rosier future.

But, the 2011 summer elections also reveal a 
knot	of	paradoxes	relating	to	the	“use”	of	power	
the	 next	 four	 years:	 unless	 institutionalized	
and internalized as norms, democratic poli-
tics	–read	as	 the	next	phase	of	 the	AK	Party’s	
transformative politics—can be simultaneously 
totalizing and individualizing; enabling and 
constraining; and liberating and controlling. 
While it aims to end suffering, subordination, 
poverty,	 inequality	 and	exclusion,	 at	 the	 same	
time, it could potentially lead to a winner-take-
all mentality, street nationalism, and disinclina-
tion to institutionalize the process to civilianize 
and pluralize.

A long history of militarization of politics 
and an ethnocentric agenda have left its power-
ful marks on Turkey’s failure to deal with “the 
others.” But “the others,” on the other hand, 
have also come to define Turkey’s mainstream 
politics	 and	 society.	 The	 AK	 Party’s	 govern-
ments have accomplished profound changes 
during their tenure governing Turkey. Among 
these improvements in the public sphere and 
society, we can cite: the ascendancy of a bolder 
academic and intellectual discourse (some-
times defying the mind numbing constraints 
of	 universities);	 a	 more	 cosmopolitan	 agenda	
sensitive to identity rights and willing to fight 
against	 xenophobia,	 interethnic	 hatred,	 and	
gender violence; and a willingness to oppose 

censorship towards the media and the internet. 
But the question still needs to be asked whether 
the new politics and actors can finally overturn 
the Turkish inability to rethink the Kurdish re-
gion and look to the Kurdish people and its rep-
resentatives as anything other than “bad news?” 
Dr.	Mesut	 Yeğen’s	 account	 of	 the	 BDP	 estab-
lishes it as the clear winner and the strongest 
representative of Kurdish ideals, demands, and 
visions	with	the	attraction	of	the	AK	Party	as	a	
“compassionate” and conservative actor waning 
because of its policy reversals. Dr. Yegen also 
points to the emergence of a new “territorial 
dimension” in the electoral map of the region.

Finally, the volume contains a comparative 
quantitative study on elections authored by 
a	 team	 of	 engineering	 professors	 (Dr.s	 Vural	
Aksakallı,	 Hatice	 Tekiner-Moğulkoç,	 and	
Muammer	Koç)	from	Şehir	university.	In	com-
paring the voting patterns in clusters of prov-
inces in 2011 with the previous five elections, 
the authors raise a number of questions as food 
for thought for social scientists.

The articles in this volume convey the cen-
tral message that there are powerful democratic 
catalyzers, movers, and trends, combined with 
increased popular awareness and critiques, 
which compel the new government, more than 
any	other	in	the	history	of	the	Republic,	to	the	
limits of ingenuity and creativeness in trans-
forming political and social conditions and 
institutionalizing and stabilizing its positive 
achievements. This new wave of enthusiasm for 
further democratization and transcendence of 
the past is encased under the symbolic politics 
of a new constitution.
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1 Kasım 2011
•	 İstanbul’da	 KCK’ya	 yönelik	 yapılan	 ikinci	 dalga	

operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 
Prof.	 Dr.	 Emine	 Büşra	 Ersanlı	 ve	 Yayıncı	 Ragıp	
Zarakolu’nun da aralarında bulunduğu 45 şüpheli 
tutuklandı.

•	KCK’ya	yönelik	yapılan	operasyonları	protesto	eden	bir	
grup,	Beyoğlu	İlçe	Emniyet	Müdürlüğü	ile	Dolapdere’de	
bir benzin istasyonuna yönelik molotofkokteyli saldırı 
düzenledi. 

•	Adalet	 Bakanlığınca	 yürütülen	 bir	 soruşturmanın	
gizliliğinin ihlal edildiği ve haberde adı geçen bir 
hakimi rencide edici ifadeler kullanılarak hakarette 
bulunulduğu iddiasıyla 2 ayrı dava kapsamında 
yargılanan	 gazeteci	 Nedim	 Şener	 ile	 eski	 Milliyet	
Gazetesi	Sorumlu	Yazı	İşleri	Müdürü	Hasan	Çakkalkurt	
beraat etti. 

•	Diyarbakır’da,	 3	 ayrı	 köyde	 yapılan	 operasyonda,	
PKK’ya	 ait,	 piyasa	 değeri	 28	 milyon	 lira	 olan	 8	 ton	
uyuşturucu ele geçirildi.

•	Milli	 Savunma	 Bakanı	 İsmet	 Yılmaz,	 Amerikan	
askerlerinin	 Irak’tan	 çekilmesiyle	 güç	 boşluğu	
oluşmaması için atılacak her adımda iki ülkenin 
birbirini bilgilendirmesi ve birbirine danışması 
yönünde karara varıldığını açıkladı. 

•	Hâkimler	 ve	 Savcılar	 Yüksek	 Kurulu	 (HSYK),	 CHP	
Denizli	 Milletvekili	 İlhan	 Cihaner’in,	 Erzincan	
Başsavcılığı	 sırasındaki	 “İrtica	 ile	 Mücadele	 Eylem	
Planı”	çerçevesindeki	faaliyetleri	deneniyle	yargılanması	
gerektiğine karar verdi. 

•	 İsrail	 hükümetinin,	 orduya,	 Gazze	 Şeridi’nden	 roket	
saldırılarının devam etmesi halinde, bölgeye bir kara 
operasyonu için yetki verdiği bildirildi. 

2 Kasım 2011
•	Suriye,	 Arap	 Birliği’nin	 ülkede	 7	 aydır	 süren	 krize	

son vermeye yönelik Suriye’ye ilettiği çözüm planını 
koşulsuz kabul etti. 

•	 İstanbul	 12.	Ağır	Ceza	Mahkemesinin,	 “Balyoz	Planı”	
soruşturması kapsamında tutuklanan ve avukatı 
aracılığıyla tahliye talebinde bulunan Deniz Kurmay 
Binbaşı	 Cem	 Çağlar	 hakkında	 tahliye	 kararı	 verdiği	
bildirildi. 

•	Almanya	 Başbakanı	 Angela	 Merkel,	 terör	 örgütü	
PKK	 ile	 mücadelede	 Türkiye’nin	 yanında	 olduklarını	
vurguladı. 

•	Resmi	 Gazete’de	 yayımlanan	 Kanun	 Hükmünde	
Kararnameye	 göre,	 Ulaştırma	 Bakanlığı’nın	 adında	
ve teşkilat yapısında değişiklik yapılması nedeniyle 
bakanlık;	 Ulaştırma,	 Denizcilik	 ve	 Haberleşme	
Bakanlığına dönüştürüldü. 

•	Birleşmiş	Milletler	(BM)	Kalkınma	Programı	tarafından	
yürütülen	 2011	 İnsani	 Gelişme	 Raporu	 açıklandı.	
“Sürdürülebilirlik ve Eşitlik: Herkes İçin Daha İyi Bir 

Gelecek” adını taşıyan rapor, iklim değişikliği ve aşırı 
yoksullukla mücadele girişimlerini finanse edebilmek 
için uluslararası döviz işlem vergisi ya da parasal 
işlem vergisi gibi daha kapsamlı parasal olanaklar 
oluşturulması	 yönündeki	önerileri	 destekliyor.	Rapora	
göre, Türkiye’nin 1980–2011 yılları arasında İnsani 
Gelişme	Endeksi	(İGE)	değeri	0.463’den	0.699’a	çıktı.

•	Wikileaks	kurucusu	Julian	Assange’ın	tecavüz	suçlaması	
nedeniyle	 İngiltere’den	 İsveç’e	 iadesine	Londra	Yüksek	
Mahkemesi	onay	verdi.

3 Kasım 2011
•	 Irak’ın	kuzeyindeki	bölgesel	yönetimin	başkanı	Mesud	

Barzani ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu,	 terör	örgütü	PKK’ya	karşı	herkesin	net	bir	
tavır içinde olmasını beklemenin hem hak hem de 
sorumlulukları	olduğunu	belirterek,	Irak’ın	kuzeyindeki	
bölgesel yönetimden de bu konuda net bir tutum ve 
aktif bir dayanışma beklediklerini söyledi.

•	TBMM	 Başkanı	 Cemil	 Çiçek,	 Anayasa	 Uzlaşma	
Komisyonu’nun yaptığı toplantılar sonucunda, çalışma 
usullerine ilişkin 15 maddelik esasların belirlendiğini 
belirterek, görüş alma sürecini koordine etmek üzere 
siyasi partilerin önerdiği birer uzman ve meclis 
başkanlığının görevlendireceği en az bir uzmanın 
katılımıyla 5’er kişiden oluşan 3 teknik heyetin 15 
Kasım’a kadar oluşturulacağını ve çalışmalarına 
başlayacağını bildirdi.

•	Güney	 Kıbrıs’a	 resmi	 ziyarette	 bulunan	 İsrail	
Cumhurbaşkanı	 Şimon	 Peres,	 “Kıbrıs	 ve	 İsrail’in	
doğalgaz yataklarını uluslararası hukuka saygı 
çerçevesinde faydalı ve barışçıl şekilde kullanmaları 
gerektiğini” ifade etti.

•	Yunanistan	 Başbakanı	 Papandreu’ya	 yakın	 iki	 resmi	
yetkilinin	açıklamasına	göre	Papandreau	Avrupa	Birliği	
kurtarma planını referanduma götürme planını geri 
çekme kararı aldı.

6 Kasım 2011
•	Fransa	Dışişleri	 Bakanı	Alain	 Juppe,	 İsrail’in	 saldırıya	

uğraması durumunda bu ülkenin yanında yer 
alacaklarını söyledi ancak ekledi: “Eğer İsrail saldırırsa, 
bu aynı şey değil.” 

•	 Irak	 Bölgesel	 Kürt	 Yönetimi	 Başkanı	 Mesud	 Barzani,	
Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın,	 bölgede	
sürdürdüğü açılım ve iyileştirme politikalarını 
desteklediklerini, Türk-Kürt kanının akmaması için 
çözümün parlamentoda aranması gerektiğini söyledi.

•	Ergenekon,	 Balyoz	 ve	 KCK	 gibi	 soruşturmaların	
başındaki	 isim	 olan	 İstanbul	 Terörle	 Mücadele	 Şube	
Müdürlüğü’nden	 sorumlu	Emniyet	Müdür	Yardımcısı	
Tufan	 Ergüder,	 Hakkari	 İl	 Emniyet	 Müdürlüğü’ne	
atandı. 
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•	 İsrail	Cumhurbaşkanı	 Şimon	Peres,	 Tahran’ın	 nükleer	
programıyla	 ilgili	Uluslararası	Atom	Enerjisi	Kurumu	
(UAEK)	 raporunun	 yayınlanması	 öncesinde,	 İran’a	
yönelik bir operasyonun “giderek daha muhtemel 
göründüğünü” söyledi. 

•	Arap	Birliği,	Suriye’nin	anlaşmaya	uymamasının	Suriye	
ve bölge için “korkunç sonuçlar” doğuracağını açıkladı. 

•	Kolombiya’nın	en	uzun	soluklu	silahlı	örgütü	FARC’ın	
hayatta	 kalan	 son	 lideri	 Alfonso	 Cano,	 kamplara	
düzenlenen operasyonla öldürüldü.

8 Kasım 2011
•	 İtalya’da	Başbakan	Silvio	Berlusconi’nin,	Cumhurbaşkanı	
Giorgio	Napolitano	ile	yaptığı	görüşmede,	borç	kriziyle	
mücadele eden İtalya’nın AB’ye karşı verdiği ekonomik 
reformları gerçekleştirdikten sonra istifa edeceğini 
açıkladığı bildirildi. 

•	BM	 İnsan	 Hakları	 Yüksek	 Komiserliği’nin	 sözcüsü	
Rivina	 Şamdasani,	 Suriye’de	 marttan	 bu	 yana	 3	 bin	
500’den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

•	Rusya	Devlet	Başkanı	Dmitri	Medvedev,	İran’ın	nükleer	
programıyla ilgili tutumundan dolayı İsrail’i eleştirdi.

9 Kasım 2011
•	Van’da	 5,6	 büyüklüğünde	 deprem	 meydana	 geldi.	

Şehir merkezinde bulunan ve gazeteciler ile yardım 
ekiplerinin konakladığı 6 katlı bir otel çöktü. 

•	Diyarbakır’da	baraj	şantiyesini	basan	bir	grup	terörist,	2	
işçiyi kaçırdı. 

•	BDP	ve	DTK	yöneticilerinin	Irak	Devlet	Başkanı	Celal	
Talabani	 ile	 yaptığı	 görüşmede	 Türkiye,	 İran,	 Irak	 ve	
Suriye’deki çeşitli Kürt grupların bir araya gelip ortak 
tavır almasının tartışılacağı Kürt Konferansı yapılması 
noktasında ortak karar alındı. 

•	G20	 Zirvesinde	 Fransa	 Cumhurbaşkanı	 Sarkozy	 ile	
birlikte	 İsrail	 Başbakanı	 Netanyahu’yu	 çekiştiren	
Obama’ya Amerika’daki yahudi lobisi ve İsrail’den 
sert	 uyarı	 geldi.	Netanyahu	 için	 “ben	 onunla	 her	 gün	
muhatap olmak durumundayım” diyen Obama’ya 
Senatodaki milletvekillerinden de tepki yağdı. 

•	 İtalya’da	 dün	 Temsilciler	 Meclisi’ndeki	 2010	 yılına	
ilişkin devlet harcamaları bilançosunun oylamasını 
kazanmasına rağmen, çoğunluğu kaybettiği ortaya 
çıkan Başbakan Silvio Berlusconi, erken seçim 
tarihinin şubat ayı içinde olacağını, kendisinin ise aday 
olmayacağını açıkladı. 

•	ABD	Dışişleri	Bakanı	Hillary	Clinton,	Arap	Baharı’ndan	
sonra iktidara gelmeleri muhtemel olan İslâmcı 
partilerle çalışma konusunda herhangi bir sıkıntılarının 
bulunmadığını söyledi.

•	Birleşmiş	 Milletlere	 Bağlı	 Uluslararası	 Atom	 Enerjisi	
ajansı	(IAEA)	beklenen	İran	raporunu	yayımladı.	IAEA	
ilk kez İran’ın nükleer silah yapımı için gizli deneyler 
yaptığını belirtti.

10 Kasım 2011
•	Freedom	 House,	 Countries	 at	 the	 Crossroads	 2011:	
Turkey	Raporu	açıklandı.	

•	Yunanistan’da,	 iki	 büyük	 parti	 olan	 iktidardaki	
PASOK	 ve	 ana	 muhalefet	 Yeni	 Demokrasi’nin	 (ND)	
desteğiyle oluşturulan işbirliği hükümeti açıklandı. 
Cumhurbaşkanı	 Karolos	 Papulyas’ın	 başkanlığında	
yapılan siyasi liderler toplantısının ardından yapılan 
açıklamada, toplantıya katılan liderlerin önerisi üzerine, 
Cumhurbaşkanı	 Papulyas’ın	 Lukas	 Papadimos’a	
hükümeti kurma görevi verdiği bildirildi. 

•	 İsrail-İran	 gerginliği	 tırmanırken	 İran’ın	 dini	 lideri	
Molla	 Hamaney	 sessizliğini	 bozarak	 İsrail’i	 uyardı.	
Hamaney İsrail, ABD ve müttefiklerinden İran’ın 
nükleer tesislerine gelecek herhangi bir saldırıya sert 
karşılık vereceklerini söyledi.

11 Kasım 2011
•	“Balyoz	Planı”	soruşturması	kapsamında	3.	iddianame	

hazırlandı. 66’sı tutuklu 143 şüpheli hakkındaki 
iddianame,	 İstanbul	 10.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesine	
gönderildi.

•	Van	 Tatvan	 karayolunun	Kuzgunkıran	mevkiinde	 kar	
yağışı nedeniyle askerleri taşıyan araç devrildi. Kazada 
29 asker yaralandı. 

•	Başbakanlık	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetimi	Başkanlığı,	
Van’da	 meydana	 gelen	 ikinci	 depremde	 1’i	 Japonya	
vatandaşı olmak üzere toplam 22 kişinin hayatını 
kaybettiğini açıkladı.  

•	BDP’li	Diyarbakır	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	Osman	
Baydemir,	 Van’da	 Bayram	 Oteli	 enkazı	 çalışmalarını	
yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerine teşekkür etti. 

•	Barış	 ve	 Demokrasi	 Partisi	 (BDP)	 Diyarbakır	 İl	
Başkanlığı’nda milletvekillerinin de katılımı ile Kazan 
Vadisi’nde	 çıkan	 çatışmada	 öldürülen	 36	 PKK’lı	 için	
açıklama yapıldı. 

•	 İspanya’nın	 kuzeydoğusundaki	 Bask	 bölgesinin	
bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri 
listesinde bulunan ETA, ‘’silahsızlanmayı’’ koşullara 
bağladı. 

•	Yemen’de,	hükümet	güçleri	ile	muhalif	aşiret	mensupları	
arasında çıkan şiddetli çatışmalarda ölenlerin sayısı 11’e 
yükseldi. 

•	ABD	 Savunma	 Bakanı	 Leon	 Panetta	 İran’a	 olası	 bir	
saldırının istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini 
belirtti.

12 Kasım 2011
•	Oda	TV	 soruşturması	 kapsamında	 tutuklanan	MİT’çi	

Kaşif Kozinoğlu cezaevinde yaşamını yitirdi. İlk 
incelemelerde ölüm sebebi olarak kalp krizi gözüken 
Kozinoğlu için savcı otopsi kararı verdi.
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•	Başbakan	 Recep Tayyip Erdoğan, Erciş’te kurulan 
çadırkentte depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını 
dinledi.

•	 İtalya’da,	 Senato	 ve	 Temsilciler	 Meclisi’nin	 Avrupa	
Birliği’nin	 (AB)	 istediği	 ekonomik	 reformları	
onaylamasından sonra Başbakan Silvio Berlusconi, 
hükümetiyle istifa etti. 

•	 İngiltere	 Başbakanı	 David	 Cameron,	 Yunanistan	 ve	
İtalya’da alınan acil önlemlere rağmen Euro krizinin 
İngiltere’yi kötü şekilde vuracağı uyarısında bulundu.

•	Kahire’de	 toplanan	 Arap	 Birliği,	 Suriye’nin	 üyeliğini	
askıya alarak ekonomik yaptırımların gündemde 
olduğunu duyurdu.

13 Kasım 2011
•	Suriye’de	 Türk	 diplomatik	 temsilciliklerine	 yapılan	

saldırıların ardından Ankara Şam yönetimine nota 
verirken, Türk diplomatların aileleri Ankara’ya getirildi. 

•	Arap	Birliği,	varılan	mutabakata	uymayarak	muhaliflere	
şiddet uygulamaya devam eden Suriye’nin üyeliğini 
askıya aldı. Birlik, Suriye muhalefetini de Kahire’deki 
merkezinde görüşmeye çağırdı.

•	Bingöl	merkeze	bağlı	Ortaçanak	Köyü	kırsal	kesiminde	
güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda 
PKK’ya	 ait	 12	 sığınak	 ile	 10	mevzi	 ortaya	 çıkarılarak	
imha edildi.

•	 İsrail	 savaş	 uçaklarının	 Gazze’ye	 saldırısında	 1	 polis	
öldü, 7 polis yaralandı.

•	 İtalya	 Cumhurbaşkanı	 Giorgio	 Napolitano,	 hükümeti	
kurma	görevini	ekonomist	Mario	Monti’ye	verdi.

14 Kasım 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Suriye’deki	

diplomatik temsilciliklere yapılan saldırılara ilişkin 
olarak, bu saldırılara karşı en kararlı tutumu alacaklarını 
ve Suriye halkının haklı mücadelesinin yanında yer 
almaya devam edeceklerini söyledi.

•	AB	 Dışişleri	 Bakanları	 Zirvesi’nden	 Suriye’ye	 var	
olan yaptırımların ağırlaştırılması ve ek yaptırımlar 
getirilmesi kararı çıktı. Yeni yaptırımlar kapsamında 
Şam yönetiminin şiddet politikalarında rol oynayan 18 
yetkilinin Avrupa’daki mal varlıkları donduruldu ve bu 
kişilerin AB ülkelerine seyahatleri yasaklandı.

16 Kasım 2011
•	Adalet	Bakanı	Sadullah	Ergin,	vicdani	red	düzenlemesi	

ile zorunlu askerliğin tartışılmasının söz konusu 
olmadığını söyledi. 

•	CHP	MYK,	CHP	Tunceli	Milletvekili	Hüseyin	Aygün’ün	
bir	gazeteye	verdiği	demeçte	Atatürk,	‘Dersim’	ve	CHP	
ile ilgili sözlerine ilişkin savunmasının alınmasına karar 
verdi. 

•	 İsrail	 Genelkurmay	 Başkanı	 Benny	 Gantz,	 Gazze’deki	
Filistinli direniş hareketlerini, Filistin’in güneyindeki 

1948’de işgal edilen topraklarda olayların kızışması 
durumunda Gazze’ye karşı üzerinde iyi çalışılmış, 
düzenli bir saldırı düzenlemekle tehdit etti.

17 Kasım 2011
•	ABD’nin	 ünlü	 dergisi	 Time,	 yeni	 çıkacak	 sayısında	
Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ı	kapağına	taşıdı.

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 dün	 yaptığı	
açıklamada ‘bedelli askerlik’ ile ilgili çalışmalarda 
sona gelindiğini söyledi. ‘Bedelli askerlik’ yasa tasarısı 
Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. 

•	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanı	Faruk	Çelik,	emekli	
aylıkları ile ilgili intibak çalışmasının 2,5 milyon kişiyi 
ilgilendirdiğini, ilk hesaplamalara göre, bunların yüzde 
72’sinin düzenlemeden artı olarak yararlanacağını 
bildirdi. 

•	Dink	cinayetinde	 ihmali	olduğu	iddia	edilen	30	kamu	
görevlisine ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul 
Bölge	 İdare	 Mahkemesinin	 kesinleşen	 “görev	 ihmali	
yok” kararı doğrultusunda takipsizlik kararı verildiği, 
soruşturmanın ‘’yardım ve yataklık’’ suçlamasıyla 
yürütüldüğü öğrenildi.

18 Kasım 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	 Suriye’de	 öncelikli	

hedeflerinin Arap Birliği inisiyatifi ile birlikte gerekli 
adımların atılması ve akan kanın durdurulması 
olduğunu, ancak bugün olduğu gibi saldırılar devam 
ettiği takdirde özellikle ekonomik müeyyidelerden 
başlamak üzere bir takım tedbirlerin alınması 
gerektiğini söyledi. 

•	Alaaddin	Burucerdi,	Suriye	yönetimine	destek	vererek,	
reform yapması karşılığında Esad yönetiminin kalması 
gerektiğini söyledi.

•	BBP	eski	Genel	Başkanı	Muhsin	Yazıcıoğlu	ile	5	kişinin	
hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma kapsamında 
gözaltına alınan helikopter şirketinin teknisyeni emekli 
astsubay  Kenan Köksal tutuklandı. 

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 Kolombiya	 ile	 olan	
ilişkilerin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini 
belirterek, bu çerçevede Türkiye ile Kolombiya arasında 
uygulanan vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

•	Sanatçı	 İbrahim	 Tatlıses’e	 yönelik	 saldırıya	 ilişkin	
soruşturma	 kapsamında	 Abdullah	 Uçmak’ın	 da	
aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 12 şüpheli hakkında 
hazırlanan	 iddianame,	 İstanbul	 17.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesince	kabul	edildi.

•	Üç	 gün	 sürecek	 olan	 ‘Ulusal	 Öğretmen	 Çalıştayı’	
başladı.

19 Kasım 2011
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Almanya’da	

öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin, “Bu, 
Almanya’daki her vatandaşımızın bir damla kanının 
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dahi hesabı sorulacak bir meseledir. Bu konuda 
kimsenin tereddüdü olmasın” dedi. 

•	Almanya	 Başbakanı	 Angela	 Merkel,	 Neonaziler	
tarafından işlendiği ortaya çıkan cinayetlerle ilgili olarak, 
“Hepimiz faillerin kim olduğunu, olayların birbiriyle 
bağlantısını bilen suç ortaklarının olup olmadığını 
öğrenmek istiyoruz. Bu nedenden ötürü bu olayları 
aydınlığa kavuşturana kadar huzura ermeyeceğiz.” dedi. 

•	Şırnak	 23’üncü	 Sınır	 Jandarma	 Tümen	 Komutanlığı	
ekiplerinin yaptığı arazi taraması sırasında, patlamaya 
hazır paketler içerisinde 300 kilogram patlayıcı madde 
ele geçirildi. 

•	 İran,	Uluslararası	Atom	Enerjisi	Kurumu’nun	(UAEK)	
son karar tasarısına rağmen nükleer enerji faaliyetlerine 
devam edileceğini bildirdi. 

•	“Dünya	Müslüman	Alimler	Birliği”	Başkanı	Şeyh	Yusuf	
El	 Kardavi,	 Mısır’da	 ordu	 ile	 siyasi	 partiler	 arasında	
yaşanan	 kriz	 ile	 ilgili	 Mısır	 ordusunu	 eleştirerek,	
parlamento dışında kimsenin anayasa üzerinde otorite 
olmaması gerektiğini söyledi. 

20 Kasım 2011
•	Başbakan	 Yardımcısı	 Bülent	 Arınç,	 tarihle	 yüzleşmek	

adına “Dersim Olayları”na dair bütün gerçeklerin ortaya 
çıkarılması	 için	 Meclis’te	 bir	 araştırma	 komisyonu	
kurulmasını istedi.

•	Suriye	Devlet	Başkanı	Beşşar	Esad,	yönetimine	yönelik	
uluslararası baskı artarken, askeri bir operasyon 
konusunda uluslararası kamuoyuna yönelik tehdidini 
yineledi.

•	Mısır’ın	 başkenti	 Kahire’deki	 Tahrir	 meydanında	
güvenlik güçleri ile göstericileri arasındaki çatışmaların 
ardından hükümetin askeri yönetime istifasına sunduğu 
belirtildi.

 
21 Kasım 2011
•	Genelkurmay	 Başkanlığı,	 Türk	 Silahlı	 Kuvvetleri	

bünyesinde görev yapan personel sayısını açıkladı.
•	Hac	 ziyaretlerinin	 ardından	 karayolu	 ile	 Türkiye’ye	

dönüş yolculuğuna çıkan hacılar, Suriye’de arama 
noktasında kimlik kontrolleri sırasında önce sözlü 
tacize, ardından ikinci arama noktasında silahlı 
saldırıya uğradı.

•	Yargıdaki	 rüşvet	 iddialarına	 ilişkin	 soruşturmada	 adı	
geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan 
Erdoğan’ın Yüce Divan’da yargılanmasına başlandı.

•	 İHD	“Karadeniz	Bölgesinde	Bulunan	Bazı	Cezaevlerine	
Düzenlenen	Ziyaretler	Hakkında	Rapor”u	yayınlandı.	

•	 İsrail	 Dışişleri	 Bakanı	 Avigdor	 Lieberman,	 İsrail	 gizli	
servisi	MOSSAD’ı	kendilerine	haber	vermeden	Türkiye	
ile gizli görüşmeler yapmakla suçladı. 

•	New	York’ta	polise,	postanelere	ve	Irak	ile	Afganistan’dan	
dönen Amerikalı askerlerine bombalı saldırı düzenleme 
hazırlıkları yaptığı tespit edilen terör örgütü El Kaide 
yanlısı bir kişinin yakalandığı belirtildi. 

•	 İran	 Devrim	 Muhafızları	 Hava-Uzay	 Kuvvetleri	
Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, yapacağı 
bir yanlışta İsrail’i tarihin çöplüğüne göndereceklerini 
söyledi.

22 Kasım 2011
•	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül,	Türkiye’den	İngiltere’ye	

23 yıl aradan sonra ilk kez resmi ziyarette bulundu. Gül, 
yılda en fazla iki devlet ziyareti kabul eden İngiltere’yi 
bu yıl ABD Başkanı Barack Obama’dan sonra ziyaret 
eden	ikinci	Cumhurbaşkanı	oldu.

•	Bedelli	ve	dövizle	askerlikle	ilgili	düzenlemeleri	 içeren	
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun	Tasarısı,	TBMM	Başkanlığına	sunuldu.	Tasarıya	
göre, 30 yaşından gün almış yükümlüler 30 bin lira bedel 
ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak 
suretiyle askerlik hizmetini yerine getirebilecek.

•	 İkinci	 “Ergenekon”	 davasının	 tutuklu	 sanıklarından	
Üsteğmen	Taylan	Özgür	Kırmızı	tahliye	edildi.

•	TSK,	 Van’ın	 Özalp	 ilçesinde	 bulunan	 Org.	 Mustafa	
Muğlalı	 Kışlası’nın	 adını	 ‘Şehit	 Astsubay	 Kıdemli	
Başçavuş Erkan Durukan Kışlası’ olarak değiştirdi.

•	DEP	eski	Şırnak	ve	Kars	Milletvekili	Avukat	Mahmut	
Alınak,	 KCK	 operasyonu	 kapsamında	 İstanbul’daki	
evinde gözaltına alındı. 

•	Libya’da	 anayasayı	 hazırlamak	 ve	 ülkeyi	 demokratik	
seçimlere götürmekle görevli geçici hükümet kuruldu. 
Yeni	 hükümeti,	 Libya	 Ulusal	 Geçiş	 Konseyi	 (UGK)	
tarafından başbakan seçilen Abdürrahim El Kib 
oluşturdu.

•	ABD,	 İngiltere	ve	Kanada	İran’a	yönelik	yeni	yaptırım	
kararı aldı. 

•	Pakistan	 Taliban’ı,	 hükümetle	 barış	 görüşmelerine	
destek için ateşkes ilan etti. 

•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama,	 Yunanistan	 Başbakanı	
Lukas	 Papademos’a,	 Yunanistan’ın	 borç	 krizinin	
çözümü	 için	 AB/IMF	 programının	 şartlarını	 yerine	
getirme çabalarına ABD olarak destek verdiklerini 
bildirdi.

23 Kasım 2011
•	CHP	 Tunceli	 Milletvekili	 Hüseyin	 Aygün’ün	 Dersim	
İsyanı’nda	 yapılanlarla	 ilgili	 Atatürk’ü	 ve	 CHP’yi	
suçlayan	 açıklamaları	 gündeme	 oturdu.	CHP	 Samsun	
Milletvekili	Haluk	Koç	 önderliğindeki	 12	milletvekili,	
Kılıçdaroğlu yönetiminin Dersim konusunda sessiz 
kalmasını	eleştiren	bir	açıklama	yaptı.	CHP’de	Dersim	
tartışmaları sürerken, Başbakan Erdoğan devlet adına 
özür dilediğini açıkladı.

•	Yemen	 Devlet	 Başkanı	 Salih,	 yetkilerini	 yardımcısına	
devretmek üzere muhalefetle anlaşma imzaladı.

•	Cumhurbaşkanı	 Gül,	 İngiliz	 Parlamentosunda	 yaptığı	
konuşmada “Kıbrıs’taki yarım devletin başkanlığı, 

kronoloji

k a s ı m  1 1



496

k a s ı m  1 1

AB tarafının zayıflığını gösteriyor. Bu şartlar altında 
AB’nin Kıbrıs’ın bütünlüğünü tamamen imkansız 
hale getirecek sürecin başlamasına sebep olacağından 
endişeliyim. Böyle bir sürecin sonuçlarına er ya da geç 
herkes katlanır’’ dedi.

•	Uluslararası	 kredi	 derecelendirme	 kuruluşu	 Fitch,	
Türkiye’nin pozitif olan kredi notu görünümünü 
durağan’a çevirdi. 

•	“Balyoz	 Planı”	 soruşturması	 kapsamında	 64’ü	 tutuklu	
143 şüpheli hakkında hazırlanan 3. iddianame 
mahkemece kabul edildi. 

•	Ulaştırma	 Denizcilik	 ve	 Haberleşme	 Bakanı	 Binali	
Yıldırım, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 
(TİB)	dinleme	yetkisinin	olmadığını,	görevinin	dinleme	
yapmak isteyen yetkili kurumlara izin vermek veya 
vermemek olduğunu belirterek, bir yılda 5 binden fazla 
dinleme talebini reddettiğini söyledi. 

•	Almanya,	 tarihi	 bir	 karar	 alarak	 Neo-Nazi	
cinayetlerinden ötürü ikinci kez özür diledi. Başbakan 
Merkel’in	 de	 katıldığı	 Meclis	 oturumunda,	 Türk	
kurbanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

•	Rusya	 Devlet	 Başkanı	 Dimitriy	 Medvedev,	 Rusya’nın	
güney ve batı bölgelerinde füze konuşlandıracakları 
açıklamasını yaptı.

24 Kasım 2011
•	Genelkurmay	Başkanlığı,	Emekli	Tümgeneral	Mustafa	

Bakıcı ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Savcılığı 
tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

•	Bedelli	ve	dövizle	askerlikle	ilgili	düzenlemeleri	 içeren	
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun	Tasarısı,	TBMM	Milli	Savunma	Komisyonunda	
kabul edildi. 

•	Milli	Savunma	Bakanı	İsmet	Yılmaz,	ilişkilerin	kopma	
noktasına	geldiği	 İsrail’e	 İnsansız	Hava	Araçları	 (İHA)	
sistemlerinin teslimindeki gecikme ve aksamalar 
nedeniyle ceza tahukkuk ettirildiğini açıkladı.

•	6251	sayılı	kadınlara	yönelik	şiddet	ve	aile	 içi	şiddetin	
önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa 
Konseyi sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun yürürlüğe girdi.

•	6250	 Sayılı	 “Sporda	 Şiddet	 ve	 Düzensizliğin	
Önlenmesine Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması 
Hakkında	Kanun”	Meclisten	geçti.

•	Kuzey	Kore,	Sarı	Deniz’de	geçen	yıl	saldırı	düzenlediği	
Yeonpyeong adasında savaş uçakları, roketatarlar, havan 
ve donanma botlarıyla büyük bir tatbikat yapan Güney 
Kore’nin Devlet Başkanlığı Sarayını “ateş denizine” 
çevirme tehdidinde bulundu. 

•	Suudi	Arabistan’da	 Şiilerin	 protesto	 gösterisi	 sırasında	
çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

•	Fransa	 ve	ABD,	 Suriye’de	 insani	 koridorlar	 kurulması	
için birlikte çalışmak konusunda anlaştı.

25 Kasım 2011
•	Mardin	 ve	 ilçelerinde	 KCK’ya	 yönelik	 düzenlenen	
operasyonda	aralarında	BDP	Mardin	İl	Başkanı’nın	da	
bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

•	CHP	eski	Genel	Sekreteri	Önder	Sav	hakkında,	6	aydan	
1 yıla kadar hapis cezası istendi. Sav’ın Elmadağ’da 
Hz.	 Peygamber	 (sav)’e	 ve	 Hac	 farizasına	 yönelik	
sözlerini “dini değerleri alenen aşağılamak” suçlaması 
olarak	 kabul	 eden	 Elmadağ	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	
mahkemeye sunduğu iddianamede Sav hakkında 
TCK’nın	216/3,	53/1,2	ve	CMK’nın	325.maddesi	gereği	
6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. 

•	Arap	Birliği	Genel	Sekreter	Yardımcısı	Ahmed	Bin	Heli,	
Suriye’nin birliğin gözlemci gönderme talebine cevap 
vermediğini, konuyla ilgili kendisine bugün öğleden 
sonraya kadar tanınan süreyi aştığını kaydetti.

•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Arap	 Birliği’nin	
Suriye’ye verdiği zamanın bugün dolacağını söyleyerek, 
“Uluslararası	 gözlemciler	 oraya	 gitmeli.	 Bugün	 Suriye	
için bir sınav günüdür” dedi. 

•	BM	 İşkenceyi	 Önleme	 Komitesi,	 Suriye’de	 güvenlik	
güçlerinin çocuklara işkence yaptığı yolunda bilgiler 
olduğunu açıkladı.

•	NATO	 füze	 kalkanına	 karşı	 çıkan	 Rus	 hükümeti,	
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu füzesavar ve radar 
sistemlerini konuşlandıran ülkeleri menzile alacağını 
açıkladı.

26 Kasım 2011
•	 İran	 Devrim	 Muhafızları	 komutanlarından	 Emir	 Ali	

Hacızade, bir tehdit söz konusu olduğu takdirde ilk 
hedeflerinin “Türkiye’deki füze radarı” olacağını daha 
sonra diğer hedeflere yöneleceklerini söyledi.

•	KCK’ya	 yönelik	 operasyonda	 gözaltına	 alınarak,	
tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarılan 43 
kişiden 33’ü avukat 34 kişi tutuklanırken, 8’i avukat 9 
kişi de serbest bırakıldı.

•	Konya’da	 polisin	 düzenlediği	 operasyonda	 gözaltına	
alınan El Kaide terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen 
18 kişiden 14’ü tutuklandı.

•	 Irak	 Cumhurbaşkanı	 Celal	 Talabani,	 batının	 ya	 da	
Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesine karşı 
olduklarını söyledi.

•	Mısır	 başkenti	 Kahire’de	 hükümet	 binasının	 önünde	
eylem yapan protestoculardan birinin öldüğü bildirildi.

•	Ermeni	 işgali	 altında	 bulunan	 Yukarı	 Karabağ	
topraklarında yer alan Azeri-Ermeni cephe hattında, 
Ermeni askerlerin ateşkes ihlalini bozması sonucu 1 
Azeri askerin öldüğü bildirildi.

•	Enerji	Bakanı	Taner	Yıldız,	TPAO’nun	KKTC	toprakları	
üzerinde üç ay içinde sondaja başlayacağını açıkladı.
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27 Kasım 2011
•	Arap	 Birliği’nin,	 Suriye	 Devlet	 Başkanı	 Beşar	 Esad	

rejimine karşı uygulamayı öngördüğü politik ve 
ekonomik yaptırım paketi, Kahire’de düzenlenen 
toplantıda onaylandı. 

•	Şırnak	 merkezde	 KCK’ya	 yönelik	 düzenlenen	
operasyonda	aralarında	belediye	meclis	üyeleri	ve	BDP	
çalışanlarının bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 

•	Ürdün	Kralı	Abdullah’ın,	terörle	ilgili	suçlardan	hüküm	
giymiş 46 mahkumu affettiği bildirildi.

28 Kasım 2011
•	BM’nin	 Bağımsız	 Suriye	 Soruşturma	 Komisyonu’nun	

hazırladığı raporda, “Komisyon, Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nde	 incelemenin	 yapıldığı	 dönem	
içerisinde farklı yerlerde insanlığa karşı suç işlendiği 
konusunda derin kaygılar taşımaktadır” denildi.

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 26	 Kasım	 2011	
Cumartesi	 günü	 “laparoskopik”	 yöntemle	 başarılı	 bir	
sindirim sistemi ameliyatı geçirdiği bildirildi.

•	Mısır’da	 Hüsnü	 Mübarek	 iktidarının	 sona	 ermesiin	
ardından yapılan ilk meclis seçimleri gerçekleştirildi. 

•	Yunanistan’da,	 Kara	 Harp	 Okulu	 (Sholi	 Evelpidon)	
öğrencilerinin,	1973	yılında	“Albaylar	Cuntası”na	karşı	
yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü 
kutlamaları sırasında “cunta marşı”nı söylemesi ülkede 
askeri darbe tartışmalarını gündeme getirdi.

29 Kasım 2011
•	Tahran’da	İngiltere’nin	uyguladığı	yaptırımları	protesto	

eden bir grup gösterici İngiliz büyükelçiliğini bastı.
•	Türkiye	 Cumhuriyet	 Merkez	 Bankası	 (TCMB)	

tarafından yılda iki kez yayımlanan ‘’Finansal İstikrar 
Raporu’nun’’	ikincisi	yayımlandı.	

•	26	 Kasım	 cumartesi	 günü	 sindirim	 sistemi	 ameliyatı	
olan	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Pendik	Eğitim	ve	
araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. 

•	AK	 Parti	 bedelli	 askerlikle	 ilgili	 yeni	 önerge	 verdi.	
Önergeye göre 31 Aralık 1982’den önce doğanlar bedelli 
askerlikten yararlanacak. 

•	Ulaştırma	Bakanı	Binali	Yıldırım,	Suriye’deki	olaylardan	
dolayı bu ülkeye alınacak tedbirler için, “Temel gıda 
maddeleri ve diğer ilaç vesaire gibi ihtiyaçlar mutlaka 
karşılanmaya devam edecek. Ancak silah, mühimmat 
vesaire gibi konularda gerek hava sahamız, gerek 
denizlerimizde kullanılmak suretiyle, bu şekildeki 
ikmallerin yapılması önlenecektir. Buna sıkı şekilde 
kontrol getirilecektir” dedi. 

•	Norveç’te	 22	Haziran’da	 77	 kişinin	 öldüğü	 saldırıların	
zanlısı Behring Breivik’in akıl sağlığıyla ilgili raporda, 
Breivik’in saldırılardan sorumlu tutulamayacağı 
belirtildi. 

•	 İsrail’in	 kuzeyine,	 Lübnan	 sınırındaki	Celile	 bölgesine	
dün gece yarısı sonrası 4 Katyuşa roketi saldırısı 

düzenlendi. İsrail ordusu, roketlerin geldiği bölgeye ateş 
açtı. 

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 ve	 Dışişleri	 Bakanı	
Ahmet	Davutoğlu,	Foreign	Policy	dergisinin	‘’Dünyanın	
ilk 100 fikir adamı’’ listesinde yer aldı.

30 Kasım 2011
•	 İHD	 “Derik	 İlçesi	 Kayıp	 Kişilere	 Mezar	 Açma	
(Fethikabir)	Raporu”	açıklandı.

•	 Irak’ın	 kuzeyindeki	 bölgesel	 yönetiminin	 başkanı	
Mesud	 Barzani,	 terör	 örgütüyle	 bağlantı	 halinde	
olduklarını ve saldırılarını durdurması için en büyük 
baskıyı yapacaklarını söyledi.

•	Dışişleri	 Bakanı	 Davutoğlu,	 Esad	 yönetimi	
ile stratejik ilişkilerin askıya alınması ve mal 
varlıklarının dondurulmasını içeren bir dizi yaptırıma 
başvurulacağını duyurdu. 

•	Hakim	 ve	 Savcılar	 Yüksek	 Kurulu	 (HSYK),	 emekli	
Orgeneral Çetin Doğan’ın sanıkları arasında olduğu 
1. Balyoz soruşturmasını yürüten 4 savcı hakkında 
inceleme başlattı. 

•	TBMM	Genel	Kurulunda,	bedelli	ve	dövizle	askerlikle	
ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul 
edilerek yasalaştı.

•	Bazı	 faili	 meçhul	 cinayetlere	 ilişkin	 soruşturma	
kapsamında	gözaltına	alınan	eski	MİT	Kontrterör	Daire	
Başkanı	Mehmet	Eymür,	savcılık	sorgusunun	ardından	
serbest bırakıldı. 

•	 İzmir’in	Urla	ilçesindeki	kentsel	bölge	nazım	imar	plan	
notunda değişiklik yapılarak bazı mülk sahiplerine 
haksız rant sağlandığı iddiasıyla yapılan inceleme 
sonucunda İçişleri Bakanlığı, aralarında İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve bazı 
belediye başkanlarının da yer aldığı İzmir Büyükşehir 
Belediye	Meclisi’nin	89	üyesi	hakkında	soruşturma	izni	
verdi. 

•	Topkapı	Sarayı’nda	çevreye	rastgele	ateş	açarak	2	kişiyi	
yaralayan şahıs, yaklaşık 1.5 saat süren çatışmada polis 
tarafından ölü olarak ele geçirildi. 

•	 İngiltere	 Dışişleri	 Bakanı	William	Hague,	 dün	 İngiliz	
diplomatik misyonlarına yapılan saldırının ardından 
Tahran’daki Büyükelçiliği kapattıklarını açıkladı. 

•	Tunus	 askeri	 mahkemesi,	 devrik	 Devlet	 Başkanı	
Zeynelabidin Bin Ali ve bazı eski üst düzey yetkiliyi 
işkenceden suçlu buldu. 

•	ABD’nin	Kaliforniya	 eyaletinin	Los	Angeles	 kentinde,	
Wall Street’i ve gelir dağılımındaki dengesizliği protesto 
eden 200’den fazla kişi gözaltına alındı. 

•	ABD	 Başkan	 Yardımcısı	 Joe	 Biden,	 Amerikan	
askerlerinin	 çekilmesinden	 sonra	 da	 Irak’la	 stratejik	
yakın ortaklıklarının süreceğini umduğunu belirtti.
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Türkiye’de uzunca bir süre isim bulmakta sıkıntı 
çekilen	 Irak	 Kürdistan	 Bölgesel	 Yönetimi,	 çal-
kantılı yılların ardından Türkiye ile ilişkilerini 
başbakan	 Erdoğan’ın	 Irak	 ziyaretine	 Erbil’i	 de	
dâhil etmesiyle yeni bir dönemece sokmuş oldu. 
IKBY,	Türkiye’de	doğal	olarak	hep	Kürt	meselesi	
ve	PKK	ile	beraber	pozitif	veya	negatif	anılan	bir	
unsurdan	ibaret	olageldi.	PKK’nın	ve	Saddam’ın	
hedefinde olduğu yıllarda Türkiye güvenlik şem-
siyesi	altına	girip	çıkan	Iraklı	Kürtler,	Amerikan	
işgali	sonrası	ortaya	çıkan	Irak	dengesinde	ken-
disini bir abra olarak konumlandıran siyasi ya-
pıya dönüştü.
Varlığını	 Irak	 siyasal	 denkleminden	 çekilme-
sinin oluşturacağı maliyetlerin yarattığı hesap-
lara	eşitleyen	bu	siyasal	strateji,	 IKBY’nin	Arap	
Baharı’na kadar oldukça konforlu bir dönem ge-
çirmesini	sağladı.	Lakin	yeni	Ortadoğu’nun	tar-
tışılması,	ABD’nin	önümüzdeki	aylarda	Irak’tan	
askeri	varlığını	çekeceği	gerçeği	ve	Camp	David	
Düzeni’nin temelden sarsılmaya başlamasıyla 
birlikte kaçınılmaz olarak siyasal terazide daha 
fazla abra rolünü oynayamayacağı da ortaya çık-
mış oldu.

IKBY’nin	Irak	denkleminin	ötesinde	Türkiye’de-
ki Kürt meselesi ile olan ilişkisi de müstesna 
bir durum ortaya çıkarmaktadır. Siyasal olarak 
Irak’taki	diğer	bütün	gruplara	göre	oldukça	ra-
hat	bir	ortama	sahip	olan	IKBY;	öte	yandan	di-
ğer grupların hiçbirisinin doğrudan hissetmedi-
ği Kürt sorununun da parçası konumunda. Bu 
yönüyle özerkliğin sağladığı nimetlerden fayda-
landığı kadar sıkıntılardan ve sorumluluklardan 
nasibine	düşeni	de	almak	durumundadır.	IKBY,	
Bağdat	merkezi	 yönetimi	 için	 PKK	hususunda	
üzerinden sorumlulukları atmak için kolay bir 
odak olduğu kadar, Türkiye için de ‘toprakla-
rını terör faaliyetleri için kullandıran’ bir siyasi 
entite konumundadır. Bu oldukça zor ve karma-
şık ilişkiler ve sorunlar ağından, bugüne kadar, 
IKBY’nin	ciddiye	alınabilecek	bir	siyasi	yönetim	
sergileyerek çıktığını söylemek de zor. Gerek va-
risi oldukları siyasi tecrübeden gerekse de son 
yirmi	yılın	sağladığı	boşluktan	dolayı	IKBY	ge-
leneği, seyyar bir siyasal stratejiden mukim bir 
siyasi akla henüz evrilmiş değil. Güçlü aktörler 
arasında seyyar bir siyasi strateji izleyerek ‘ayak-
ta kalma tecrübesi’, mukim bir siyasi projeksi-

SETA		YORUM

36. Paralel’den Yeni 
Ortadoğu’ya Erbil
Barzani’nin ziyaretinin ilk gününde ‘Türkiye ile güvenliklerinin birbirine bağlı’ 
olduğunu dile getirmesi, IKBY’nin bir strateji içerisine gireceğinin ilk işaretleri.

TAHA ÖZHAN

abd’nin ırak’tan çekilmesi
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abd’nin ırak’tan çekilmesi

KASIM 2011 - Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani 2–5 Kasım 2011 tarihleri ara-
sında Türkiye’yi ziyaret etti. Irak’ta kalan son Amerikan birliklerinin de ülkeden çekilmeye hazır-
landığı süreçte gerçekleşen bu ziyaret öncesi Iraklı Kürt liderlerin Türkiye mesaisinin bir hayli art-
tığı gözlendi. Barzani’nin ziyaretinin hemen öncesinde Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zibari ve Irak 
Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı olmaya hazırlanan Neçirvan Barzani ayrı ayrı Türkiye’yi ziyaret 
etmişti. Bu ziyaretler, Irak’ın işgali sürecinde önemli kazanımlar elde eden Iraklı Kürtlerin, ABD’nin 
çekilmesinden sonra Türkiye ile ilişkileri yeniden yapılandırma çabası olarak okundu.

A
A
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yon üzerine kurulu aktör olma hedeflerini öte-
lemektedir. Geldiğimiz nokta itibariyle, geriye 
dönülemeyecek düzeyde kazanımlar elde etmiş 
olan	IKBY’nin,	yeni	Ortadoğu’da	nasıl	bir	aktöre	
evrileceğinin de belirleneceği bir döneme girmiş 
durumdayız.

Tam bu noktada, Türkiye ile kuracakları ilişkinin 
şekli,	PKK	meselesine	dair	durdukları	pozisyo-
nun	ne	olacağı	kadar	Irak’ta	neler	olacağıyla	da	
doğrudan alakalıdır. Ya Türkiye içindeki ‘Kürt 
meselesi Erbil’de çözülmez korosunun’ da anla-
makta zorlandığı girdapta patinaj yapmaya de-
vam edecekler ya da cesur kararlar alarak yeni 
Ortadoğu’da sahici bir aktöre dönüşecekler. Kürt 
meselesinin	de	PKK’nın	da	Erbil’de	bitirilemeye-
ceği	elbette	aşikâr.	 IKBY	ile	bugünlerde	gelişen	
ilişkinin 1990’lardan en büyük farkı devletin 
‘iyi Kürt’ arayışından ziyade; Kürtlerin, Türkle-
rin	ve	 IKBY’nin	maliyetine	Kürt	meselesini	bir	
terör	 meselesine	 dönüştüren	 PKK	 sorununa	
yapısal bir müdahale arayışı. Tarihsel bir eş za-
manlama sendromu içinde nihilist bir şekilde 
terörün	 kendisini	 hedefe	 dönüştüren	 PKK	 ile	
nasıl mücadele edileceği sorusunun bir cevabı 
da	 IKBY’de	bulunduğu	 için	Barzani	Ankara’da.	
Israrlı	bir	şekilde	1990’lar	hatırlatması	yapanlar;	
öncelikle	90’lardaki	‘KYB-KDP-PKK’	ilişkilerini	
ve bu aktörlerin Türkiye ile kurdukları ilişkileri 

hatırlamalıdırlar. Bu unsurlar içinde 90’larda 
ne yapıyorsa aynısını yapmaya devam eden tek 
aktör	PKK’dır.	Bu	meyanda	asıl	mesele	IKBY	ile	
PKK’nın	ilişkisinin	nasıl	olacağı	değil;	IKBY’nin	
Türkiye ile nasıl bir ilişki kurmayı düşündüğü-
dür. Bu sualin cevabı “artık Kürt Kürtle savaş-
maz” gibi zaten talep edilmeyen ve bir o kadar da 
anlamsız	bir	klişede	değil;	Türkiye	ile	IKBY’nin	
dostluğunu stratejik bir ilişki ile pekiştirdiğinde 
ortaya çıkacak potansiyelde aranmalıdır.
Barzani’nin ziyaretinin ilk gününde ‘Türkiye ile 
güvenliklerinin birbirine bağlı’ olduğunu dile 
getirmesi,	 IKBY’nin	 yeni	 bir	 strateji	 içerisine	
gireceğinin	 ilk	 işaretleri.	Aynı	 şekilde	PKK’nın,	
ziyareti en azından söylem düzeyinde oldukça 
temkinli bir şekilde izlemesi de yeni bir döneme 
girilme ihtimalini gösteriyor. Bu işaretler üzerin-
den bir yorum yapmak için çok erken olsa da, 
IKBY’nin	Türkiye	ile	tam	anlamıyla	kucaklaştı-
ğı	bir	ortamda	PKK,	Irak	ve	Ortadoğu	denkle-
minin farklı olacağını söylemek mümkündür. 
Özal’ın tabiri ile ‘vatandaşlarımızın akrabaları’ 
olan	 IKBY	ve	 Irak’taki	diğer	unsurların	zihnen	
36.	 Paralel	 dünyasından	 kurtularak	 normal-
leşmelerini hitama erdirmelerinin yollarından 
birisi de, kendi deyimleriyle, Türkiye ile “ara-
larındaki mayınlardan” kurtulmaları ile müm-
kün	olabilir.	IKBY’nin	açık	bir	şekilde	ve	somut	
adımlarla	nihilist	PKK	şiddetiyle	arasına	mesafe	
koyması	PKK’yı	ortadan	kaldırmayacaktır.	Ama	
en	azından	artık	PKK’nın	bir	sorunu	olmaktan	
uzaklaşan Kürt meselesinin bölgesel anlamda 
nihai çözümü için güven ortamının tesisine cid-
di katkı sağlayacaktır. 
Sabah, 05.11.2011

“ IKBY’nin Türkiye ile tam anlamıy-
la kucaklaştığı bir ortamda PKK, Irak ve 
Ortadoğu denkleminin farklı olacağını 
söylemek mümkündür.
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In	 the	wake	of	 the	U.S.	withdrawal	 from	Iraq,	
the strategy that regional forces adopt will de-
termine	the	future	of	the	occupation	in	Iraq.
On	Jan.	26,	1998,	many	of	those	who	launched	
the	 Project	 for	 the	New	American	Century	 –	
including	 Donald	 Rumsfeld,	 Paul	 Wolfowitz,	
Dick	 Cheney,	 Jeb	 Bush,	 Francis	 Fukuyama,	
Zalmay	 Khalilzad,	 Elliott	 Abrams,	 William	 J.	
Bennett,	Eliot	A.	Cohen	and	Donald	Kagan	–	
demanded	 that	 President	 Bill	 Clinton	 occupy	
Iraq.	 These	 same	 individuals	 came	 to	 power	
during the George W. Bush administration and 
occupied	 Iraq	 in	 2003.	They	 summarized	 the	
Project	 for	 the	New	American	Century	under	
four headings:
i. We need to increase defense spending signifi-
cantly if we are to carry out our global respon-
sibilities today and modernize our armed forces 
for the future;
ii. We need to strengthen our ties to democratic 
allies and to challenge regimes hostile to our in-
terests and values;

iii. We need to promote the cause of political 
and economic freedom abroad;
iv. We need to accept responsibility for Ameri-
ca’s	unique	role	in	preserving	and	extending	an	
international order friendly to our security, our 
prosperity, and our principles.
On	Dec.	 15,	 2011,	 the	U.S.	withdrew	 its	 final	
troops	 from	Iraq	under	 the	 terms	of	 the	U.S.-
Iraq	 Status	 of	 Forces	 Agreement	 and	 accord-
ingly	put	an	end	to	its	military	presence	in	Iraq.	
Nevertheless,	 this	 does	 not	 necessarily	 mean	
that	the	U.S.	occupation	of	Iraq	has	ended.	In-
stead,	it	indicates	that	the	Project	for	the	New	
American	Century	–	which	was	suspended	fol-
lowing	the	developments	with	regard	to	Iraq	in	
2007	–	has	officially	ended.	Meanwhile,	 it	was	
the	occupation	of	Iraq	that	sowed	the	seeds	for	
the	wave	of	Middle	East	uprisings	and	political	
ruptures. 
If	we	focus	on	the	economic	and	military	costs	
incurred	by	 the	U.S.	and	 interpret	 the	Ameri-
can occupation from the illusionist perspective 

SETA	YORUM

What has the Occupation of 
Iraq Left Behind?
On Dec. 15, 2011, the U.S. withdrew its final troops from Iraq under the terms of 
the U.S.-Iraq Status of Forces Agreement and accordingly put an end to its military 
presence in Iraq

TAHA ÖZHAN
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of the liberal-left discourse, then we can say 
that	the	U.S.	lost	in	Iraq.	However,	these	costs	
are	incidental	according	to	the	U.S.	This	occu-
pation brought to the surface each and every 
ethnic and sectarian identity, and they began to 
crash	with	each	other.	Moreover,	regional	forc-
es that make their geopolitical plans according 
to	ethnic-sectarian	lines	emerged.	In	the	wake	
of	 the	U.S.	withdrawal	 from	Iraq,	 the	 strategy	
that regional forces adopt will determine the 
future	of	the	occupation	in	Iraq.	
The ethnic-sectarian fault line awakened by 
the	 occupation	 of	 Iraq	 is	 not	 an	 opportunity	
for regional power balances; rather, it is a trap. 

Every geostrategic approach with regard to this 
fault line will be short-lived and devastating. 
The	Project	for	the	New	American	Century	was	
bogged	down	in	Iraq.	Similarly	trying	to	devel-
op a political strategy through the geopolitical 
gap and side-effect of these projects will come 
to	a	dead	end.	It	is	absolutely	certain	that	efforts	
toward gaining ethnic-sectarian depth through 
proxy	wars	in	the	political	gap	left	by	the	occu-
pation	of	Iraq	will	have	similar	regional	costs	to	
those	stemming	from	the	U.S.	occupation.
Although the Dwight Eisenhower administra-
tion withdrew from Korea – which was divided 
into two separate states in the wake of the first 
hot	proxy	conflict	of	 the	Cold	War	–	 in	1953,	
South Korea only attained stability after the 
1987	 elections	 –	 35	 years	 after	 the	U.S.	 with-
drawal.	 In	 this	 vein,	 the	 responsibility	 to	pre-
vent	 Iraq	 from	 succumbing	 to	 the	 same	 fate	
falls	 on	 the	 shoulders	of	not	only	 Iraqi	 actors	
but also on other regional actors.
Hurriyet Daily News,  23.12.2011

“ The ethnic-sectarian fault line 
awakened by the occupation of 
Iraq is not an opportunity for regi-
onal power balances; rather, it is a 
trap. 
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Geçtiğimiz günlerde, 10 Kasım arifesine 
denk gelerek gereğinden fazla referans alan 
Atatürk’ün diktatörlüğüne ilişkin iddia ve sa-
vunmalar da aynı işlevi gördü. Keskin inançlı 
taraftarlar, bu tartışma üzerinden Atatürk’ü 
biraz daha suçlama veya methetme imkânı 
buldular. Oysa bu düzlemdeki bir tartışmadan 
kamusal bir faydanın çıkması mümkün değil.
Bu, Atatürk üzerine tartışmaları geride bırak-
mamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bilakis, 
‘eski-yeni Türkiye’ tartışmalarının yoğunlaştığı 
bugünlerde, Atatürk ve etrafında örgütlenen 
siyasal	ideolojiyi	(Kemalizm)	her	zamankinden	
daha fazla tartışmak, bugün ve gelecek için ta-
şıdığı anlam ve değer üzerine kafa yormak ge-
rekiyor.
Böylesi bir çabaya katkı olarak benim önerim, 
Atatürk’ü Kemalizm’den ayırmak gerektiği yö-
nünde. 

Tarihsel bir kurucu figür olarak Atatürk’ü, 
Atatürk’ün belirli kesimlerce yorumlanmasın-
dan oluşan Kemalizm’den ayırmak, Atatürk’ün 
şahsı üzerindeki anlam yükünü hafifleterek gü-
nümüzdeki ideolojik kamplaşma zemininden 
özgür kılabilir.Atatürk, sağlığında kişiliği etra-
fında bir karizmatik kült oluşturmaya çalışsa 
da siyasal projesini bir doktrine dönüştürmek 
konusunda çekingen davrandı. 1930’lu yıllarda, 
Kemalizm ismi verilerek anayasal bir statüye 
kavuşturulan bu siyasal projeyi, doktrinleş-
tirme-içini doldurma çabalarına karşı durdu. 
Doktrinleştirme çabasının, kurmaya çalıştığı 
siyasal düzeni donuklaştıracağını düşünerek, 
Kadro	 ve	 Ülkü	 dergileri	 etrafında	 örgütlenen	
çabaların ilerlemesini engelledi.
Atatürk’ün ölümünden sonra siyasal mirası-
nı devralan İnönü de, Atatürk’ü tarihsel bir 
kurucu figür olarak konumlandırmayı tercih 
etti. Atatürk isminin kamusal bir tartışmaya 

SETA		YORUM

Yeni Türkiye’nin Atatürk’ü
Yıllardır Atatürk’ün şahsı ve siyasal mirası mutedil tartışmalardan öte, tarafların kar-
şıtlık üzerine kurulu mevzilerini daha da tahkim edecek bir işlevle ele alınıyor.

HATEM ETE

kemalizm tartışmaları

EYLÜL 2011 -  Akşam gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın 2 Kasım 2011 günü katıldığı bir 
televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk’ü diktatör olmakla itham etmesinin ardından 
tek parti dönemine yönelik toplumsal bir tartışma ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı, Atatürk’ü 
Koruma Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle ertesi gün Alçı hakkında soruşturma başlattı. 
Yeni Türkiye’nin kuruluşunu temsil eden 12 Eylül Referandumu’nda vesayet rejiminin tasfiyesi 
toplum nezdinde desteklenirken, kurucu lider Atatürk’ün 1960 askerî darbesi ile tesis edilen 
Kemalist ideolojiden ayrıştırılması ihtiyacı bu tartışmayla gündeme geldi.
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konu olmasını engellemek yönünde hassasiyet 
gösterse de, kendi iktidarını gölgede bıraka-
cak ölçüde öne çıkmasına da izin vermedi. Bu 
çerçevede, iktidarı simgeleyen para, pul, büst, 
vb. alanlardan Atatürk’ü kaldırarak kendisini 
yerleştirdi. İnönü’nün kendi iktidarına yönelik 
hassasiyeti, Atatürk’ün önemli bir tarihsel-ku-
rucu şahsiyete indirgenmesine yol açtı.
Paradoksal	olarak,	Atatürk’ü	siyasal	hayata	geri	
taşıyan	Bayar	oldu.	Bayar,	İnönü-	Cumhuriyet	
özdeşliğini kırmak üzere, Atatürk’ü siyaset-üs-
tü bir lider olarak sahneye çağırarak İnönü’yü 
ve	CHP’yi	kendisi	ve	partisiyle	eşitleme	strate-
jisine başvurdu. Atatürk’ü Koruma Kanunu ve 
kamusal mekânlarda Atatürk’ü İnönü’nün ye-
rine ikame etme teşebbüsü, Atatürk’ün siyasal 
sahneye yerleşmesine imkân sağladı.
Konjonktürel ihtiyaçların belirlediği bir varoluş 
stratejisi olarak Bayar’ın teşebbüs ettiği çaba, 
27	Mayıs	 rejimi	 tarafından	 politik	 bir	 teoloji-
ye dönüştürüldü. Bu dönemde, Kemalizm, ik-
tidarı devralan siyasal elitlerin dünya algıları 
ekseninde yorumlanarak doktrinleştirildi. Ay-
dın-asker-bürokrasi bloğunun iktidar imtiyaz-
larını meşrulaştırmak üzere, yeniden ve dar bir 
sol jargonla yorumlanan Kemalizm, Atatürk’ün 
siyasal mirasını çoğulcu bir yeniden üretim 
imkânından mahrum bıraktı. Farklı siyasal ha-
reketlerin talep ve önerilerinin Kemalizm’den 
sapma olarak damgalanarak dışlanması ve bas-
tırılması, Kemalizm’i siyasal rekabetin etkili bir 
silahına dönüştürdü.

Dolayısıyla,	27	Mayıs	1960’tan	bu	güne	tartıştı-
ğımız Kemalizm, Atatürk’ün siyasal mirasının 
belirli bir dönemde, belirli bir zümrenin, belirli 
siyasal ihtiraslarla yeniden üretilmesinden ve 
üretildikten sonra da yeniden üretime kapatıl-
masından başka bir anlam ifade etmiyor. Yarım 
asırlık bu yorumlama dolayısıyla, Kemalizm, 
bugün, pozitivizmin, din düşmanlığının, ge-
lenekten kopuşun, topluma yabancılaşmanın, 
toplumsal değerleri küçümsemenin, seçkincili-
ğin ve vesayetçiliğin kılıfı haline gelmiş durum-
dadır.

Atatürk’ün toplumsal siyasal kamplaşmanın 
merkezinden çıkarılıp, siyaset- üstü bir kurucu 
figüre	dönüşmesi	için,	27	Mayıs	parantezinden	
çıkarılması	 gerekir.	 27	 Mayıs	 parantezi,	 Ke-
malizm sömürüsü üzerinden Atatürk’ü, hem 
kendi kişiliğinden hem de Türkiye’nin bugü-
nü ve geleceği için yüklenebileceği muhtemel 
imkânlardan	koparmış	durumdadır.	27	Mayıs,	
Kemalizm’i ‘eski Türkiye’ ve eski Türkiye’yi 
ayakta tutan statükocu dinamiklerle özdeşleş-
tirmiş durumdadır. Eski Türkiye’nin her yönüy-
le tartışıldığı bir dönemde, yarım asır boyunca, 
vesayetçi bir iktidar anlayışına yegâne anlam 
üreticisi olarak tedavülde tutulan Kemalizm’in 
tartışmadan muaf kalması düşünülemez.
Bu çerçevede, Yeni Türkiye’de Atatürk’ün kuru-
cu bir figür olarak yer bulabilmesi, siyasal mi-
rasının belli bir zümrenin elinden alınmasına 
bağlıdır. Bunun için de, yarım asır boyunca, do-
nuklaşmış, belli gayelerle, belli ajandalarla, belli 
siyasal hesaplarla kolayca giderilemez siyasal 
ve toplumsal hasarlar oluşturmuş Kemalizm’in, 
kurucu bir figür olan Atatürk’ten ayrıştırılması 
ve geride bırakılması gerekir. 
Sabah, 12.11.2011

“ Atatürk’ün toplumsal siyasal 
kamplaşmanın merkezinden çıkarılıp, 
siyaset- üstü bir kurucu figüre dönüş-
mesi için, 27 Mayıs parantezinden çıka-
rılması gerekir.
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Geçen yazıda, Atatürk’ün siyasal mirasının gü-
nümüzde taşıdığı anlamı doğru değerlendire-
bilmek için kurucu-kurtarıcı bir figür olarak 
Atatürk’ü, kendi inisiyatifiyle isimlendirilip içe-
riklendirilen ama esas olarak kendisinden son-
raki siyasal elitler tarafından tarih-üstü bir de-
ğere yükseltilip donuklaştırılan Kemalizm’den 
ayırmak gerektiğini vurgulamıştım. Bu ayrımı, 
tarihsel verilerle desteklemenin zor olduğu açık. 
Nihayetinde,	 Atatürk’ün	 önde	 gelen	 ‘kurtarıcı	
figürlerden biri’ yerine ‘yegâne kurtarıcı ve ku-
rucu figür’ olarak tedavülde yer bulması, bizzat 
kendisinin öncülük ettiği tarih yazımının bir 
ürünü. Bu tarih y azımı, Kemalizm kavramsal-
laştırması ve bu kavram şemsiyesi altında yapı-
lan uygulamalarla da pekiştirildi. Ancak, yeni 
Türkiye kurulurken, Kemalizm-Atatürk özdeş-
liğini kırmak, Atatürk’ü ‘boş bir gösteren’ haline 
getirmek, siyasal ve toplumsal konsolidasyonun 
sağlanmasına yardımcı olabilir.
Böylesi bir çaba için, Kemalizm’in iki yönünü 
mercek altına almakta yarar var. Osmanlı-Tür-
kiye modernleşme geleneğinin belirli bir döne-
mine ait olan Kemalizm, iki yönden bu gelenek 
içinde kırılmaya/ sapmaya denk gelmektedir. İlk 

kırılma,	 erken	dönem	Cumhuriyet	modernleş-
mesinin Kemalizm ismini almasıyla, ikinci kı-
rılmaysa 1960’ta Kemalizm’in siyasal faaliyetin 
sınırlarını belirleyen metafizik bir yapıya evril-
mesiyle yaşanmıştır. Her iki kırılma evresinde 
de, Kemalizm, dinamik modernleşme geleneği-
nin sürekliliğini durdurmuş ve bu yönüyle de, si-
yasal arayışları engelleyen bir işlev yüklenmiştir.

İlk kırılma: Siyasal programın Kemalizm is-
mini alması
Modernleşme	 süreci	 boyunca,	 modernleşme	
çabalarının şahıslarla anılması, henüz siyasal 
sınıfların yetişmemesi dolayısıyla modernleş-
me sürecinin tamamen padişahın iradesiyle yol 
aldığı	 (II.	 Selim	ve	 II.	Mahmut)	ve/ya	padişah	
ile siyasal sınıfların modernleşme arayışlarının 
ayrıştığı-	çatıştığı	(II.	Abdulhamid)	dönemlerde	
mümkün olmuştur. Bu iki ihtimal dışında, si-
yasal arayışların padişahın iradesinden bağım-
sızlaşarak modernleşme sürecinin ürünü olan 
siyasal	 sınıfların	 (bürokrasi,	 aydın,	 ordu)	 uh-
desine geçtiği Tanzimat döneminden 1930’lara 
kadar, modernleşme projeleri, bir kadro (Yeni 
Osmanlılar,	 Jön	 Türkler),	 dönem	 (Tanzimat)	
veya	parti	(İttihat	Terakki)	ile	anılmıştır.

SETA	YORUM

Modernleşme, Atatürk ve 
Kemalizm
Kemalizm’in siyasetin temel belirleyeni haline sokulması, modernleşme sürecinin 
dinamizmini kaybetmesine yol açmıştır.

HATEM ETE
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Bu	 tarihsel	mirasa	 rağmen,	 erken	Cumhuriyet	
dönemindeki modernleşme projesinin Kema-
lizm ismini almasını nasıl yorumlamamız ge-
rekir?
Hangi siyasal koşullar- öncelikler modernleşme 
çabalarını	Mustafa	Kemal’in	ismiyle	özdeşleştir-
meyi mümkün kılmıştır?

Dünya görüşleri ve zihinsel kodları, Osmanlı’nın 
son çeyrek yüzyılı içindeki tartışmalarla şekille-
nen	Cumhuriyetin	kurucu	kadroları,	hem	kad-
ro hem de ideoloji düzeyinde geniş kapsamlı bir 
ittifaka yaslanarak kurtuluş savaşını kazandılar. 
Kadro düzeyindeki ittifak hem etnik (Türk-
Kürt-Çerkez)	hem	de	siyasal	(Kemalist-İttihat-
çıİslamcı)	 eksen	 üzerinden	 işledi.	 Bu	 ittifak,	
mücadele verilen toprakların içinde ve dışında 
etkili olan bütün ideolojik söylemlerin (İslamcı, 
anti-emperyalist,	 sosyalist,	 milliyetçi)	 tedavüle	
sokulmasına yol açtı. Bu çerçevede, kurtuluş 
savaşının, cephede ve cephe gerisinde etkisi ola-
bileceği düşünülen bütün enstrümanların teda-
vüle sokulduğu bir büyük uzlaşma neticesinde 
kazanıldığı söylenebilir. Bu büyük uzlaşmanın, 
Cumhuriyetin	kurucu	felsefesi	olduğunu	söyle-
mek mümkündür.

Kadroların tasfiyesi ve kopuş söylemi
Zaferden sonra, hangi kadronun siyasal merke-
ze hâkim olacağı ve yeni siyasal rejimin ve top-
lumsal yapının hangi zihniyetin etkisiyle şekil-
leneceği meselesi, uzlaşmanın yerini çatışmaya 
bırakmasına yol almıştır. Bu çatışma süresince, 
Mustafa	 Kemal’in	 gerçekleştirdiği	 tasfiyeler	 ve	
benimsediği kopuş söylemi, Kemalizm adlan-
dırmasına zemin hazırlamıştır.
1923-1927	arasında,	Mustafa	Kemal,	bütün	al-
ternatif kadro ve siyasal projeleri tasfiye etmiştir. 
Tasfiye sürecinde, Takrir-i Sükûn Kanunu, İstik-
lal	Mahkemeleri	ve	ordu	aktif	bir	rol	üstlenmiş-
tir. Tasfiye süreci, yeni rejime direnç gösteren 
kadrolarla sınırlı kalmamış, yeni rejime taraftar 
ancak	Mustafa	Kemal’e	muhalif	aktörleri	de	(İt-
tihatçılar,	II.	Grup	mensupları,	TpCF’liler)	kap-
samıştır.	1927’ye	gelindiğinde,	Mustafa	Kemal’e	
muhalefet edebilecek hiçbir siyasi kadro kalma-
mıştır.	Mustafa	Kemal,	modernleşme	sürecinin	
başlamasından itibaren hiçbir Osmanlı sulta-
nının kullanamadığı inisiyatif ve nüfuza sahip 
olmuştur.
Kadrolar düzeyindeki tasfiye süreci, kopuş söy-
lemiyle de desteklenmiştir. Yeni rejimin dayan-
dığı ilkelerin tamamı, aynı isimle veya başka bir 
isim altında benzer düşüncelerle, geç dönem 
Osmanlı modernleşme sürecinde tedavülde ol-
masına	karşın	Mustafa	Kemal,	gündemde	tuttu-
ğu kopuş söylemiyle, devamlılığı yok saymıştır. 
Kopuş söylemi ve kadroların tasfiyesi, benzer 
iktidar kaygılarından beslenmiş, birbirini besle-
miş	ve	1927’ye	gelindiğinde,	Mustafa	Kemal’in	
kurucu bir kişisel kült oluşturması için gereken 
zemini	oluşturmuştur.	Mustafa	Kemal,	impara-
torluk birikiminin hem aktör hem de söylem 
düzeyinde tasfiye edildiği bir dönemde, yegâne 
aktör olarak kalmış ve tarihi kendisiyle başlayan 
yeni bir modernleşme söylemi geliştirmiştir. 
Böyle bir sürecin sonunda, modernleşme süreci 
Kemalizm ismini almıştır.
Erken	 Cumhuriyet	 modernleşme	 pratiğinin,	
beslendiği	 kaynakları	 reddetmesi	 ve	 Mustafa	
Kemal’in ismiyle anılması, hiç kuşkusuz, iki 
asra yakın modernleşme geleneğine aykırı bir 
durumdur. Dinamik bir arayışı ifade eden mo-
dernleşme sürecinin, ‘-izm’ son ekli bir isim-
lendirme alması, hem Atatürk’e tarihüstü bir 
değer atfedilmesine yol açmış, hem de modern-
leşmenin tarihsel sürekliliğine bir müdahale 
olmuştur.	Ancak,	varlığı	Atatürk’ün	ve/ya	Cum-
huriyetin kurucu kuşağının iktidar pratiğiyle sı-
nırlandırıldığında, anlaşılabilir bir teşebbüstür. 
İktidarın konsolidasyonu için tarihsel mirasın 

“ Kemalist modernleşme prati-
ğinde, kopuş söyleminin lider kültü-
nü öne çıkaran söylemiyle yetişen 
öncü sınıflar, ‘devleti kurtarmak’ için 
dönemin elverişli kurtarma strateji-
lerinden biri olabilecek Kemalizm’i, 
1960’ta, ‘kurtarılacak’ yegâne öğe 
olarak benimsemişlerdir.
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çarpıtılması gerekli görülmüş ve tarih günün 
koşulları çerçevesinde yeniden yazılmıştır.
Bu dönemde, Kemalizm, etkilendiği iki savaş 
arası batılı siyasal rejimlere (Bolşevizm, Faşizm, 
Nazizm)	paralel	olarak	otoriter	ve	zaman	zaman	
totaliter bir yapıya sahip olmuştur. Kemalizm, 
tasfiye ettiği yerli siyasal projelerden daha sek-
ter, sığ ve otoriter bir ideoloji olarak şekillen-
miştir.	Rejim	ve	ulus	inşa	süreci,	toplumsal	ba-
rışın ve toplum-devlet ilişkisinin zedelenmesine 
yol açan irrasyonel siyasal mühendislik proje-
lerine bel bağlanarak sürdürülmüştür. Ancak, 
Kemalizm’in bu yapısının da, dönemin ‘totaliter’ 
ikliminden etkilendiği göz önüne alınmalıdır.
İkinci Kırılma: Kemalizm’in koruma altına alın-
ması
DP	 iktidarı,	 Kemalizm’in	 içeriğini	 CHP’nin	
programına hasrederek, farklı bir modernleşme 
pratiğine yönelmiş ve bu çerçevede azımsanma-
yacak	bir	yol	da	almıştır.	Böylece,	DP	pratiği,	ilk	
dönem Kemalizm programının ürettiği mali-
yetleri hafifletici bir işlev görmüştür. Ancak bu 
süreç,	 27	Mayıs	 1960’ta	kesintiye	uğratılmıştır.	
27	Mayıs	rejimi	ile	beraber	Kemalizm,	belli	bir	
dönem için işlevsel olabilecek bir ideoloji veya 
siyasal program olmaktan çıkarılmış, her dö-
nemde rehberlik edebilecek bir yapıya kavuş-
turulmuştur. 1930’ların siyasal ikliminde ge-
liştirilen bu projenin bu durumun 1960’lardan 
itibaren donuklaştırılarak/ koruma altına alına-
rak kutsanmaya başlanması, modernleşme gele-
neğinde ikinci kırılmaya/ sapmaya yol açmıştır.
Kopuş söylemi ve tasfiye sürecinin mümkün 
kıldığı Kemalizm kurgusunun nihai sonucuna 
vardırılması anlamına gelen bu durum, mo-
dernleşme tarihinde rastlanılır bir durum de-
ğildir.	 Tanzimat,	 Yeni	Osmanlılar	 ve	 Jön	 Türk	
dönemlerinde öncü sınıflar, dönemin koşulla-
rına ve devletin ihtiyaçlarına göre, dinamik bir 
kurtarma stratejisi benimsemişlerdir. Temel 
hedef, devleti kurtarmak olunca, İslamcılık’tan 
batıcılığa, Osmanlıcılık’tan Türkçülüğe bütün 
stratejiler, pragmatik bir kaygıyla kullanıma so-
kulmuştur.
Ancak, Kemalist modernleşme pratiğinde, ko-
puş söyleminin lider kültünü öne çıkaran söy-
lemiyle yetişen öncü sınıflar, ‘devleti kurtarmak’ 
için dönemin elverişli kurtarma stratejilerin-
den biri olabilecek Kemalizm’i, 1960’ta, ‘kur-
tarılacak’ yegâne öğe olarak benimsemişlerdir. 
Kemalizm’in siyasetin temel belirleyeni haline 
sokulması, modernleşme sürecinin dinamiz-
mini kaybetmesine yol açmıştır. ‘Kurtarma’ ve 
‘kurma’ hedefinin içerdiği dinamizm, ‘koruma’ 
hedefinin içerdiği statiklikle ortadan kalkmıştır. 

Böylece, 1930’ların iç ve dış siyasetinde etkili 
olan otoriter siyaset, Türkiye’nin geleceğini esir 
alacak şekilde sürdürülmüştür.
Kemalizmin siyasal faaliyetin temel paradigma-
sı haline getirilmesi, siyasal arayışların ‘sapma’ 
olarak algılanmasına yol açmıştır. Bu da, Kema-
lizmi koruma misyonu çerçevesinde siyasetin 
vesayet altına alınmasını sağlamıştır. Böylece 
Kemalizm,	bir	(askeri)	vesayet	ideolojisi	olarak	
işletilmiştir.	27	Mayıs’ın	açtığı	parantez,	tedavül-
de kaldığı yarım asır boyunca, ülkenin siyaset 
ihtiyacını, 1930’ların koşullarında geliştirilen 
Kemalist siyasal projeye hapsetmiştir. 1930’lar-
da iktidarda olan kadronun önceliklerini ifade 
eden altı ilkenin ve bu ilkeleri belirleyen otoriter 
zihniyetin bugüne kadar yürürlükte tutulmaya 
çalışılması, demokratik taleplerin karşılanma-
masına yol açmış ve hemen hemen bütün top-
lumsal kesimleri mağdur etmiştir.
Ürettiği	 bunca	 maliyetten	 sonra	 Kemalizm’in	
Türkiye’nin bugününe ve geleceğine yapaca-
ğı anlamlı bir katkı yoktur. Bugün Türkiye’nin 
toplumsal kompozisyonu da, siyasal ihtiyaçları 
da değişmiş durumdadır. Bugünün siyaseti, de-
mokratikleşme, siyasal kimliklerin tanınması, 
çoğulcu bir siyasal temsil, vb. özgürlükçü ta-
leplerin karşılanmasını gerektirmektedir. Yeni 
Türkiye’nin sağlam temeller üzerinde yükse-
lebilmesi için, iki asrı aşkın süre boyunca bu 
toprakların siyasal arayışlarının sürekliliğinde 
kırılmaya yol açan Kemalist parantezin ka-
panması gerekmektedir. Kemalizm’i geliştiril-
diği dönemle sınırlayarak günümüzün siyasal 
arayışlarına ket vuran bir vesayet ideolojisi ol-
maktan çıkarmak, tarihi ideolojik bagajlardan 
kurtararak toplumun tarihle daha sahih bir iliş-
ki kurmasına yol açabileceği gibi, Atatürk’ü de 
yeni Türkiye kurulurken toplumsal çatışmanın 
bir aktörü olmaktan çıkarabilir
Sabah, 19.11.2011
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Suriye’de aylardır yaşanan olayların baş mü-
sebbibi olan Beşar Esed yönetiminin halini bir 
metaforla özetlemek gerekseydi, şu söylenebi-
lirdi: Düştüğü çukurdan çıkması için kendisine 
Türkiye tarafından uzatılan ipi boynuna geçi-
ren lider! Baas rejimi, son 5-6 yıldır Türkiye’nin 
Batılı izolasyon politikalarını kırmak için yap-
tığı yatırımları mahvetmekle kalmadı, Suriye’yi 
de geri dönülmez bir noktaya götürdü. Geli-
nen nokta, Baas rejiminin katliam makinesi 
‘Şebbihalar’ gibi bir hayalete dönüşmesine yol 
açtı. Şimdi bütün bölge, bu şer hayaletinin se-
bep olacağı muhtemel riskler ve kırılmaların 
endişesine duçar olmuş durumda. Karşımızda 
varlığından değil, zulmünden dolayı bölgeye 
sıçrayacak kötülüklerden güç devşiren bir rejim 
bulunmaktadır.
Türkiye’nin Suriye politikasının son 5-6 yılda 
nasıl geliştiği ortadadır. On yıl önce savaşın 
eşiğine geldiği bir ülkeyi, en fazla izolasyonun 
uygulanmaya çalışıldığı dönemde, komşularla 

sıfır sorun perspektifi içinde Batılı müdahale-
den koruyan Türk dış politikası bugün zorlu 
bir imtihanla karşı karşıya. Bu imtihanın jeo-
politik tartışması detaylıca ele alınması gereken 
bir konu. Suriye örneğinde, bölgesel ve uluslar 
arası denklemlerin bir diğer yüzü de, yaşanan 
sıcak sorunun oluşturduğu ilginç eksen kay-
maları ve yeni müttefikler. Suriye bu yeni saf-
laşmalar açısından oldukça trajik bir turnusol 
kâğıdına dönüşmüş durumda.
Öncelikle, bugünlerde Suriye üzerinden yaşa-
nan tartışmaların önemli bir dinamiği olan ve 
2003’te	 ABD	 işgaline	 uğrayan	 Irak’a	 bakmak	
gerekiyor.	 Bugünkü	 Irak	 yönetiminin	 aktörle-
rinin neredeyse tamamı bundan sekiz yıl önce, 
Suriye muhalefetinin pozisyonundaydı. Hatta 
Suriye muhalefetiyle mukayese edildiğinde, 
açıktan ABD işgalini en ateşli bir şekilde talep 
etmelerinden dolayı, bugünlerde Suriye için 
sık sık dile getirilen ‘dış mihrak’ tehdidini aleni 
bir şekilde hayata geçmesi için uğraşıyorlardı. 

SETA		YORUM

Ortadoğu’nun Siyasal 
Turnusolu: Suriye
Baas rejimi, Türkiye’nin Batılı izolasyon politikalarını kırmak için yaptığı yatırımları 
mahvetmekle kalmadı, Suriye’yi de geri dönülmez bir noktaya götürdü.

TAHA ÖZHAN

suriye’de isyan

EYLÜL 2011 -  Arap Birliği Suriye’de yaşanan bunalımı çözmek için 27 Ekim’de arabuluculuk 
girişimi başlattı ve Esad yönetimi de 2 Kasım’da Arap Birliği’nin çözüm planını kabul ettiğini 
açıkladı. Plan, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, güvenlik güçlerinin sokaklardan geri 
çekilmesini ve Şam hükümeti ile muhalif hareket arasında görüşmelere başlanmasını içeriyor-
du. Suriye, kararı sonuçsuz bırakınca Arap Birliği 12 Kasım’da Suriye’nin üyeliğinin 16 Kasım 
itibariyle askıya alındığını ve Suriye’ye siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanacağını açıkla-
dı. Türkiye, Arap Birliği’nin kararını desteklerken kilit önemde olmayan diplomatik personel 
ve ailelerine geri dönmeleri talimatı verdi. Uluslararası arenada Türkiye’nin ‘komşularla sıfır 
sorun’ politikasının çöktüğü yorumları yapılmaya başlandı. Suriye için nasıl bir çözüm olacağı 
tartışılmaya devam edildi.
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İşgal sonrası, Suriye Baas rejimini suikastlarla, 
Irak’ın	 iç	 işlerine	karışmakla	 suçlayan	da	 yine	
bugünkü yönetimdi. Bütün siyasal söylemini 
Baas katliamlarından -haklı olarak- devşiren 
Irak	 yönetimi,	 2011	 itibariyle	 yanı	 başındaki	
akraba Baas yönetiminin destekçisi iki Arap ül-
kesinden biri oluverdi.
Benzer bir şekilde, yıllarca Baas rejimiyle böl-
genin en kanlı savaşını vermiş olan İran ve İs-
lam devrimi, ikinci Hama imtihanından da ge-
çemedi. İran, Suriye’nin geldiği noktadan sonra 
pozisyon değiştirse bile; bundan sonra bölgesel 
meşruiyetinin uzun bir süre sorgulanmasından 
kurtulamayacak. Suriye Baas rejiminin beka-
sının ‘ulusal çıkarlarına’ uygun olduğunu ilan 
eden İran; vekalet hatları üzerinden bölgesel bir 
güç olmaya çalışmanın maliyetiyle yüzleşmek 
zorunda kalacak. İran’ın yakın zamanda Suri-
ye muhalefetiyle de görüştüğüne dair medyaya 
yansıyan haberler de, İran’ın geri dönülmesi 
zor bir yola girdikten sonra ‘son çıkış’ araması 
çabasından başka bir şey değil. Oysa Ortadoğu 
denkleminde yapılmayacak iki hatadan birisi 
ABD işgallerine bel bağlamak ise diğeri Baas-
çılık üzerinden siyasi derinlik inşası olsa gerek. 
Suriye üzerinden bir diğer eksen kayması da 
devlet dışı aktörler üzerinden yaşanmaktadır. 
‘Direniş ekseni’ olarak da adlandırılan Hizbul-
lah ve Hamas gibi örgütler oldukça ciddi bir 
sınavdan geçmektedirler. Azınlıkların, ya da 
birbirine galebe çalması kolay olmayan aktör-
lerin gerilimi ve çatışması üzerinden var olan 
Lübnan’daki	 Hizbullah;	 İsrail’le	 savaşmasının	
sağladığı meşruiyeti Suriye üzerinden kaybet-
menin eşiğine gelmiş durumda. Hamas aynı 
trajik sorunla karşı karşıya olmasa da, Suriye 
makasından çıkmanın yollarını çoktan arar ko-
numa gelmiş bulunuyor. Bunca yıldır İsrail’in 
mezkûr aktörlere veremediği zararı, Baas yöne-
timinin bir kaç ay içinde vermesi ‘direniş ekse-
ninin’ adaletle imtihanı olarak tarihe geçecek.
Camp	 David	 düzeninin	 beyni	 addedilen	
Mısır’ın	devrim	sonrasında	durmasıyla	birlikte,	
kollarının işlevsiz hale geleceği de aşikardı. Bu 
kollardan birisi olan Suriye, İsrail açısından da 
hayati öneme haiz.
Mısır	 devrimine	 Suudi	 Arabistan’la	 birlik-
te	 açıktan	 karşı	 çıkan	 İsrail;	 zayıfla(tıl)mış	 bir	
Baas rejimi hesaplarının Baassız bir Suriye ile 
boşa	 çıkarılacağını	 görmektedir.	 Tıpkı	 Camp	
David	 düzeninin	 ömrünün	 ‘Mübareksiz	 bir	
Mübarekizm’ile	uzatılma	ihtimalinin	her	geçen	
gün imkânsızlaştığını görmesi gibi.
Direniş eksenini savaştığı düşmanıyla, dünün 
mazlumlarını bugünün zalimleriyle, İslam 

devrimini	Baasçılıkla,	İslamcılığı	Ulusalcılıkla,	
Kemalizmi İran’la aynı eksene toplayan Suriye, 
bölgesel siyasal tarihimizin en ilginç dönemle-
rinden birisinin yaşanmasına vesile oluyor. Ya-
şananların jeopolitik analizinin ayrıca yapılma-
sı gerektiğini bir kenara not ederek, Türkiye’nin 
pozisyonunu anlamak için önemli bir uyarıya 
ihtiyaç var.Türkiye’ye dair analizleri ABD veya 
Batı üzerinden yapanlar son tahlilde bir Türkiye 
analizi yapmış olmuyorlar. Özünde bir tercüme 
faaliyetine denk gelen, Batılı Türkiye algısının 
ve hesaplarının Türkçe olarak üretmekten ileri 
gitmeleri mümkün değil. Bu nevi analizlerin ta-
mamı	Irak	işgali,	Suriye-İsrail	arabuluculuğu	ve	
İsrail’in	Lübnan’a	ve	Gazze’ye	saldırısı	sırasında	
yeterince	 yapıldı.	 Mezkûr	 analizlerin	 tamamı	
boşa çıktı.
2003’te	 Türkiye’yi	 Irak’a	 sokanlar,	 2006’da	
Lübnan’a	 saldıran	 İsrail’le	 işbirliğine	 tutuştu-
ranlar yanıldılar. Bugünlerde de, Suriye muha-
lefetinin naif aktörlerinden bile aceleci davra-
nıp Türkiye’ye Suriye’yi işgal ettirenler, Sünni 
dünyanın lideri yaptıranlar ya da İran’la savaşa 
sokanlar	 benzer	 bir	 tutum	 içindeler.	 Irak	 üze-
rinden yaşanan bölgesel, etnik, sekteryen ve si-
yasi kırılmalara rağmen; İran’la ilişkileri tarihi 
zirvesine	çıkaran,	Lübnan’da	vazgeçilmez	bir	ak-
töre dönüşen, Batı ile Arap Baharının arzuladığı 
onurlu bir ilişkiyi tesis eden, İsrail’e hesap soran 
bir Türkiye gerçeğini göz ardı ediyorlar. Türki-
ye güçlenen bir ülke olarak Suriye imtihanında 
belli kapasite eksiklerinden dolayı ciddi sorun-
lar	 yaşayabilir.	 Lakin	 mazlum	 Suriye	 halkının	
acısını paylaştığı sürece sorunun diğer aktörle-
rinin içine düştüğü meşruiyet krizinden uzak 
kalmış olur. Tarih bize meşruiyetten daha kıy-
metli bir varlığın olmadığını defalarca gösterdi.
Sabah, 26.11.2011
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Suriye’de marttan beri süren gösteriler, Arap 
Birliği’nin Suriye’nin üyelik haklarını dondur-
ma	kararı	ile	yeni	bir	aşamaya	girdi.	Uluslarara-
sı camianın bölgesel aktörler eliyle tekrar hare-
kete geçirildiği bu aşama, Suriye rejimi için de 
sonun başlangıcı oldu. Daha önce Türkiye’nin 
diplomatik girişimlerini sadece bir zaman ka-
zanma aracı olarak gören ve şiddeti durdurma 
konusunda hiçbir adım atmayan rejim, nihaye-
tinde Türkiye’yi kaybetmişti. Benzer bir şekilde 
Arap Birliği’nin ilk girişimini sonuçsuz bırakan 
kasım başındaki girişiminin şartlarını kabul 
ettiğini resmi haber ajansından duyuran Suri-
ye rejimi, şartların ilki ve en önemlisi şiddetin 
durdurulmasına riayet etmeyerek, Türkiye’den 
sonra ikinci bir yerli dostunu da kaybetmiş 
oldu. 
Kararı alan Arap Birliği üyelerinin çoğunun 
kendi ülkelerindeki baskıcı politikalarını ve 
uluslararası aktörlerle girdikleri angajmanları 
bir kenara koyarsak Suriye kararının kırılma 
noktası teşkil edecek güçlü ifadelere sahip ol-
duğunu ortaya koymak durumundayız. Suri-
yeli heyetlerin Birliğin aktivitelerine katılmala-

rını engellemeye ek olarak bu karar, Birleşmiş 
Milletler’de	son	bulacak	bir	yaptırımlar	zinciri-
nin de şimdiye kadarki en önemli halkası oldu. 
Karar, Suriye ordusuna sivillere ateş etmeme 
çağrısında bulunarak, emre itaatsizlik göster-
meleri dolayısıyla bir sivil itaatsizlik eylemi 
çağrısında bulundu. Ayrıca üye ülkelerin bü-
yükelçilerini Şam’dan çekmeleri çağrısında bu-
lunarak, Şam’ın diplomatik izolasyonunun da 
zeminini hazırladı. Kararın belki de en önemli 
maddesi ise Suriye muhalefetinin tüm grupla-
rını Arap Birliği merkezinde geçiş dönemine 
ilişkin ortak bir vizyon oluşturabilmek için 
toplantıya	çağırmaktaydı.	Libya	özelinde	sıkça	
duyduğumuz	intikali	(geçiş)	kelimesinin	kulla-
nıldığı karar, açıkça Esed rejiminin Arap Birliği 
nezdinde sona erdiğini ve artık bir geçiş döne-
mi hakkında konuşulması gerektiği mesajını 
verdi. 
Arap Birliği’ne paralel bir şekilde Ankara da 
artık Esed’den değişim adımları beklemediğini, 
diğer bir deyişle, Esed için diplomasi treninin 
kaçtığını vurguladı. Tabii ki kaçan trenin so-
rumlusu ne tüm eleştirilere rağmen Esed reji-

SETA	YORUM

Suriye’ye Yerli Çözüm: Arap 
Birliği+Türkiye
Arap Birliği’ne paralel bir şekilde Ankara da artık Esed’den değişim adımları 
beklemediğini, diğer bir deyişle, Esed için diplomasi treninin kaçtığını vurguladı.

UFUK ULUTAŞ
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mine siyasi çözüm önerileri getiren Türkiye’dir, 
ne de rejimin şiddet kullanımı sebebiyle pro-
testoculardan devrimcilere dönüşen Suriye 
muhalefetidir. Bir “yıldırma savaşı” yürüten ve 
muhalefete verdiği zayiatla nihayetinde muha-
lefetin direncini kırıp, muhalefeti birkaç reform 
hamlesine razı edebileceği hesaplarını yapan 
Esed rejimi, zaman kazanayım derken siyasi 
fırsatları kaybetmiştir.
Peki	Arap	Birliği’nin	kararı	neden	önemli?	Ön-
celikle bu karar Suriye meselesinin kilit ülkesi 
Türkiye’ye çözüm için birlikte hareket edebile-
ceği	 yerel	 bir	 platform	 sağlamıştır.	 Meselenin	
başından beri yerel bir çözümün gerekliliğine 
vurgu yapan Türkiye, özellikle bazı uluslararası 
ve bölgesel savaş çığırtkanlarının Türkiye’yi cep-
heye sürme çabaları sebebiyle kendisinden kısa 
vadede çözüm beklenen yegâne ülke konumuna 
sokulmuş; fakat Türkiye bu konudaki itidalini 
ve ileri görüşlülüğünü korumuştur. Bu noktada 
beraber hareket edeceği Arap Birliği, Türkiye’yi 
bu yalnızlıktan kurtaracak, Türkiye’ye manevra 
kabiliyeti sunacak bu yolla Suriye meselesinin 
çözümünün de önünü açacaktır. 

Bu karar ayrıca Suriye meselesini bir uluslara-
rası rekabet alanı olarak gören ve Suriye halkı-
nın selametine bu strateji denkleminde ufacık 
bir	yer	bile	vermeyen	Rusya	ve	Çin	gibi	devrim	
karşıtı ülkelerin de fikirlerini değiştirmesine de 
zemin hazırlayabilecektir. Birkaç istisna dışında 
Arap dünyasının bu denli güçlü pozisyonu kar-
şısında	Rusya	ve	Çin	de	kendilerine	Esed	son-
rası Suriye’sine dair “garantiler” verilmesi ko-
şuluyla	daha	önce	İran	ve	Libya	meselelerinde	
olduğu gibi saflarını gözden geçirebileceklerdir.
Yeni başlayan süreç belki de en fazla Suri-
ye	 muhalefetine	 yarayacaktır.	 Suriye	 Ulusal	
Konseyi’nin kurulmasına rağmen muhalefet 
arasında hâlâ devam eden bazı kamplaşmalar, 
Konsey dışı birtakım muhaliflerin Konsey’e yö-

nelttiği ağır eleştiriler ve belki de en önemlisi 
Suriye muhalefetini nüfuz rekabeti bağlamında 
değerlendiren bir takım ülkeler vardır. Türkiye 
ve	Arap	Birliği	koordinasyonuyla	Suriye	Ulusal	
Konseyi, temsil alanında güçlenecek, operas-
yonel anlamda gelişme ve siyasi program açı-
sından olgunlaşma imkânı bulabilecektir. Arap 
Birliği’nin Suriye kararı, yukarıdaki gelişmeleri 
kaydetmesi	koşulu	ile	Meclis’in	uluslararası	ka-
bulünün de kapıları açmıştır. 
Arap Birliği’nin öncülüğünde özellikle Körfez 
ülkelerince Suriye’ye uygulanacak ekonomik 
yaptırımlar, ABD ve Avrupa’nın kısmen uygu-
ladığı ekonomik çevreleme girişimini de güç-
lendirecektir.	Dışişleri	Bakanı	Velid	Muallim’in	
salı günü yaptığı özellikle Körfez ülkelerinin 
Suriye’ye verdiği finansal desteği kesmemeleri 
çağrısı, Suriye’nin bu finansal akışa verdiği öne-
mi ortaya koymaktadır. Yine bu kararla birlikte 
harekete geçen Türkiye’nin elektrik ve petrol 
gibi enerji sektöründen başlayarak bir dizi eko-
nomik yaptırımı uygulama kararı da Türkiye-
Arap Birliği yerli girişiminin Suriye rejiminin 
köşeye sıkıştırılması noktasında etkili olabile-
ceği sinyallerini vermektedir. 
Suriye rejiminin ve Suriye’yi bölgesel rekabet 
alanı olarak gören ülkelerin öne sürmeye ça-
lıştığı sıcak çatışma opsiyonunun hayata geçe-
memesi için izolasyon ve ekonomik yaptırımlar 
girişimlerinin başarılı olması şarttır. Birliğin 
Suriye kararı ve Arap Birliği- Türkiye koordi-
nasyonu, çatışma ve kaosun önlenmesi için bü-
yük bir fırsattır. Bu fırsatı uluslararası toplum, 
Suriye muhalefeti, özellikle de Suriye rejimi 
kaçırmamalıdır.
Sabah, 19.11 2011

“ Arap Birliği, Suriye ordusuna 
sivillere ateş etmeme çağrısında bu-
lunarak, emre itaatsizlik göstermeleri 
dolayısıyla bir sivil itaatsizlik eylemi 
çağrısında bulundu.



512

k a s ı m  1 1

Foreign policy pays regard to long-term and 
macro	 goals	 to	 a	 large	 extent.	During	 certain	
periods and conditions, it focuses on short- 
or	 medium-term	 interests.	 Usually,	 dynamic	
methods are employed for current, specific 
problems	 while	 principles	 are	 more	 static.	 In	
this vein, especially after the start of tensions 
between Turkey and Syria, some have argued 
that “zero problems with neighbors” policy has 
collapsed.
Such an attitude, which interprets the “zero-
problems policy” as an algebraic argument, 
confuses	 the	 expected	 “goal”	 with	 the	 “meth-
ods” to be employed in order to reach that goal. 
They fail to understand that considering the 
“zero-problems policy” as an algebraic argu-
ment is as absurd as declaring the end of “his-
tory	 and	 politics.”	 “Zero	 problems”	 is	 an	 “ex-
pectation” for reaching an idealized goal while 
negative and positive foreign policy relations 
– which tend to change from time to time – are 
the dynamic steps to be taken toward reaching 
this goal. Therefore, the recent problems with 
Syria do not require a questioning of the gen-
eral principles of Turkish foreign policy but in-
dicate that Turkey must revise its methods.

If	Turkey	had	not	adopted	the	“zero	problems	
with neighbors” policy, today we would not see 
a Turkey able to give support to and receive sup-
port from the Arab Spring in such a legitimate 
and natural way. The Baathist regime in Syria 
especially failed to take advantage of intensive 
commercial, intellectual, cultural, and touristic 
relations between the peoples of the two coun-
tries and turn these into the building blocks of 
a smooth transition out of the crisis. Thanks to 
the	 relaxation	and	abolishment	of	 the	visa	 re-
gime, millions of Syrians and Turks started to 
improve their commercial relations in just a few 
years. Even the effect of this interaction in Syria 
was sufficient enough for the anti-Baathist op-
position groups to choose Turkey. The result 
was win-win for Turkey; win-lose for Assad!
In	the	wake	of	Turkey’s	deteriorating	relations	
with Syria, talk about the meaningfulness of 
the	 “Zero	Problems	with	Neighbors”	policy	 is	
a political anachronism. Today, Turkey radi-
cally opposes the Baathist regime as a result of 
the massacres in Syria. The alternative was out 
of the question. Similarly, to consider Turkey’s 
“zero problems with neighbors” policy naive 
would amount to a claim that Turkey failed to 

SETA	YORUM

Zero Problems and Problems
It is politically, economically and historically impossible for Turkey to abandon its 
“zero problems with neighbors” policy – no matter what happens in Syria.

TAHA ÖZHAN
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know the Baathist regime committed massacres 
on Turkey’s doorstep for years.
Interestingly,	 those	 actors	 and	 parties	 within	
Turkey who criticized Turkey’s “zero problems 
with neighbors” policy in the past are the same 
ones who claimed that, despite the massacres, 
Syria-Turkey	relations	must	not	be	ruined.	In-
ternationally, those who opposed Turkey’s as-
sistance when Syria was at peace now demand 
that Turkey intervene in Syria immediately, 
even resorting to military means if necessary.
These domestic and foreign critiques have 
something in common: they are both allergic 
to the “zero problems with neighbors” policy. 
While	the	first	expressed	its	allergy	in	the	past,	
the second has always opposed this Turkish 
policy. What is dramatic is that both approach-
es believe that Turkey’s “zero problems with 
neighbors”	policy	 is	 conjectural.	Nevertheless,	

it is politically, economically and historically 
impossible for Turkey to abandon its “zero 
problems with neighbors” policy – no matter 
what happens in Syria.

hurriyetdailynews.com, 24.11.2011
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The political turmoil and violence in Syria seems virtually irre-
versible. The Assad regime has failed to respond to international 
calls	to	end	the	violence.	Prospects	for	a	peaceful	transition	seem	
bleaker	every	passing	day.	As	one	of	 the	biggest	external	 stake-
holders in the future of Syria, Turkey has abandoned its earlier ef-
forts to help Syria transition to an administration responsive to its 
people’s	demands.	Turkey	and	the	US	emerged	among	others	as	
the most vocal critics of the Assad regime. What are the prospects 
of	a	transition	to	democracy	in	Syria?	Can	there	be	a	reversal	of	
violence? What does future hold for Syria? What kind of an affect 
might Syria’s future have on the regional dynamics?
This	Policy	Debate	is	based	on	a	panel	discussion	on	“The	Future	
of	 Syria:	 Political	 Turmoil	 and	 Prospects	 of	 Democracy”	 orga-
nized	by	the	SETA	Foundation	at	Washington	D.C.	on	November	
28,	 2011.	The	 panelists	 included	Helena	Cobban	 of	 Just	World	
Books	and	Erol	Cebeci	of	SETA	D.C.	Kilic	Bugra	Kanat	of	SETA	
D.C	moderated	the	discussion.

EVENT	SUMMARY Kilic Kanat began with opening remarks by outlining the current situation 
in Syria’s ongoing unrest, noting that the Assad regime has failed to respond to international calls 
to	end	the	violence.	Kanat	highlighted	the	recent	decision	by	the	Arab	League	to	impose	economic	
sanctions on Syria, which include travel bans on high-level senior officials, a ban on transactions 
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with	the	Syrian	Central	Bank,	and	a	halt	to	all	
commercial	 exchanges	 with	 the	 Syrian	 gov-
ernment. He added that Syria also faces seri-
ous	 pressure	 from	 the	UN.	A	 report	 released	
by	 the	UN	Human	Rights	Council	 in	Geneva	
has found patterns of gross human rights vio-
lations, arbitrary arrests, torture, and enforced 
disappearances
Helena	 Cobban	 discussed	 key	 differences	 be-
tween Egypt, Tunisia, and Syria, currently 
ruled by minority Alawites. One difference is 
the institutional development of the countries. 
In	both	Egypt	and	Tunisia,	civil	society	organi-
zations were involved in the uprisings, whereas 
in Syria, “you don’t have the same rich network 
of bar associations and journalists that operate 
more or less independent of the regime,” she 
said. Second, Syria is in a continuing state of 
war	with	Israel.	Third,	Syria	has	a	unique	geo-
graphic location bordering Sunni-dominated 
Turkey	and	Jordan,	Shiite-dominated	Iraq	and	
Lebanon,	as	well	as	the	Israeli-occupied	Golan	
Heights.	 Cobban	 noted	 that	 Syria’s	 pluralistic	
pot of ethnicities and religious groups adds to 
the list of challenges.
Cobban	then	laid	out	several	efforts	that	should	
be pursued by non-Syrians, including de-esca-
lation	of	 tensions.	 She	 stated,	 “Many	commu-
nities in the country are opposed to a knife-
edge of sectarian killings—a result of ‘fitna’.” 
She stressed that the international community 
should not provoke Syria’s long-simmering sec-
tarian	tensions.	Cobban	also	urged	for	the	pro-
vision of hope that is “all Syrian citizens, regard-
less of their religious and ethnic backgrounds, 
to have a hope that they can build a future in 
that country.” She noted that Assad’s regime is 
“acting out of a large degree of fear.” On the role 
of	Turkey,	Cobban	stated	that	“Turkey	is	a	re-
markable	role	model	for	Middle	Eastern	coun-
tries,” with its successful economy, improved 
civil-military relations and continuance of de-
mocratization process. She also urged Turkey 
and South Africa to cooperate as “midwives of 
democracy” in Syria’s transition to democracy.
Erol	Cebeci	focused	on	Turkish-Syrian	bilateral	
relations. He noted that Turkey had been in a 
state of cold war with Syria during the 1990s. 
One	of	the	AKP’s	foreign	policy	successes	was	
improving relations with Syria, as a part of its 
‘zero problems with neighbors’ policy. “With-
out questioning the legitimacy of the govern-
ments,” he said, “Turkey advocated political 

integration to better economical and political 
relations while encouraging change in the re-
gion.” He noted that Turkey was instrumental 
in	Iraq	in	successfully	convening	different	eth-
nic and religious groups in the election process. 
Cebeci	also	stressed	that	Turkey	has	played	an	
important role in a few areas, including pro-
viding safe haven for Syrian refugees, working 
closely with the Syrian opposition and allowing 
them to operate from Turkey. There are cur-
rently about 10,000 refugees sheltered in Tur-
key.
Cebeci	added	that	even	at	a	time	when	the	Bush	
administration was calling for the isolation of 
Syria, Turkey continued to invest in Turkish-
Syrian relations. As early as December 2010, 
Turkey had been a “good friend” to the Assad 
regime but that relationship left in tatters after 
Assad failed to keep his promises of reform. 
As a result, “in August, Turkey shifted its Syr-
ian policy and started to support the demands 
of the Syrian people.” With regards to the Arab 
League,	Cebeci	noted	 that	“Syria	 is	an	 impor-
tant part of the Arab World and events in Syria 
will have tremendous consequences for the en-
tire region.”
The floor was then opened to questions, which 
revolved mainly around the effectiveness of 
sanctions. Both panelists agreed that sanctions 
must have a goal that is, in this case, to pressure 
the Assad regime to end violence against the 
citizens	of	 Syria.	Cebeci	 emphasized	 the	need	
for Assad to negotiate a political outcome, sug-
gesting	a	possible	“free	exile	of	the	entire	Assad	
family.” Emphasizing the lack of many good op-
tions in Syria and the Syrian leadership’s refusal 
to	 lead	 the	 transition	 to	 democracy,	 Cebeci	
quoted an analyst saying, “Assad was offered a 
rope by Turkey to pull himself out of the well, 
but he decided to place it around his neck.”
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ÖZET 2008 yılından itibaren ABD’de ekonomi-
de güvensizlik, istihdamda sıkıntılar ve konut 
piyasasındaki problemler, Avrupa’da ise yüksek 
devlet borçları ve bankacılık sorunları nedeniy-
le küresel ekonomide yeni bir yavaşlama duru-
mu ortaya çıkmıştır. Euro bölgesi ekonomileri 
başta ekonomik büyüme olmak üzere diğer 
makro ekonomik göstergelerde ortaya çıkan 
gerileme, iflas noktasına gelen AB ülkeleri eko-
nomilerinde kapsamlı kamu maliyesi ve ban-
kacılık reformlarının yapılması zorunluluğunu 
ortaya çıkarmıştır. 
Küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisi-
ne etkileri de ekonomi çevrelerinde sürekli bir 
tartışma konusu olmuştur. Bilindiği üzere, 2001 
ekonomik krizi sonrası Türkiye ekonomisinde 
bankacılık ve mali alanda gerçekleştirilen re-
formlar sayesinde, 2008 küresel ekonomik kriz 
kısmi bir daralma ile geçiştirilmiştir. Son 7 çey-
rektir ekonomik büyümeyi sorunsuz ve rekor-
lar ile sürdüren Türkiye ekonomisi, 2011 yılının 
ikinci çeyreğinde ivmesi yavaşlasa da 2011 yılı-

nın ikinci çeyreğinde yüzde 8,8, ilk 6 ayında ise 
yüzde 10,2 oranında büyümeyi gerçekleştirmiş-
tir. Türkiye ekonomisi bugün gösterdiği yüksek 
büyüme performansı, güçlü bankacılığı ve sağ-
lam bütçe dengesi sayesinde küresel ekonomik 
krizin tüm AB ülkelerini ve ABD’yi etkilediği 
bu konjonktürde yatırım çeken ve cazibe mer-
kezine aday güçlü bir ülke konumuna gelmiş-
tir.	Bu	yüzden,	Eylül	2011’de	Standard&Poor’s’	
(S&P)	Türkiye’nin	 yerel	 para	 birimi	 kredi	 no-
tunu	 BB+’dan	 BBB-’ye	 yükseltmiş,	 görünümü	
pozitif olarak belirlemiş ve yatırım yapılabilir 
seviyeye çıkartmıştır. Türkiye, gösterdiği bü-
yüme performansı ile Avrupa ülkelerinden ve 
gelişmekte olan ülkelerden önemli ölçüde ay-
rışmış ve ekonomisindeki dinamizmi ortaya 
koymuş bulunmaktadır.
Bununla beraber, ekonomik büyüme hızlı bir 
ivme kazanmış ve bu büyümeyi sürdürebilmek 
için yüksek miktarlarda ara mal ve enerji itha-
latı yapma zorunluluğu nedeniyle dış ticaret 
açıkları ve dolayısıyla cari açık ile karşılaşma 

SETA		ANALİZ

Cari Açık Tartışmaları 
Gölgesinde Türkiye Ekonomisi
Cari açığın düşürülmesi için, ithalat kalemleri analiz edilmeli, özellikle de sektör bazlı 
analizler gerçekleşmelidir. Başta savunma sanayi sektörü olmak üzere, sağlık ve di-
ğer sektörlerde ithalatı gerçekleştirilen ürünlerin yurtiçinde üretilmesi orta vadede 
zaruri hale gelmiştir.

ERDAL TANAS KARAGÖL

cari açık ve ekonomik büyüme
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olağan bir durum olmuştur. Dolayısıyla, eko-
nomide yapısal nedenlerden dolayı meydana 
gelen cari açık ile ekonomik büyümeyi birlikte 
devam ettirmek ve cari açığı sağlam finansman 
kaynakları ile sürdürülebilmek zorunlu bir du-
rum olmuştur.

SONUÇ	 VE	 ÖNERİLER Türkiye ekonomisi, 
AB ülkelerindeki borç krizi ve ABD’de istih-
dam ile ilgili olarak yaşanan problemlere rağ-
men, son 7 çeyrekte kesintisiz olarak ekonomik 
büyümesini sürdürmektedir. Ancak, ticaretin 

yoğun olarak gerçekleştiği AB ülkelerinde ve 
ABD’de ekonomik krizin devam etmesi duru-
munda, Türkiye’nin ticaret kanalıyla olumsuz 
etkileneceği bunun da cari açığı artırıcı bir etki 
yapacağı öngörülmektedir. Bu açıdan ülke eko-
nomisinin en önemli sorunu olan cari açık ile 
ilgili gerekli tedbirlerin hemen hayata geçiril-
mesi gerekir. 
Cari	açığın	azaltılmasınaa	ilişkin	öneriler	şöyle	
sıralanabilir:
•	 Merkez	 Bankası,	 özellikle	 AB	 ülkelerindeki	

ekonomik yavaşlama ve başta Yunanistan ol-

cari açık ve ekonomik büyüme

KASIM 2011 -  Cari açık Türkiye’nin son yıllarda yapısal bir sorunu olageldi. Enerjideki dışa 
bağamlılığın yüksek olması ve ihracatın ithalata bağımlı olması cari açığın en büyük nedenleri 
olarak gösteriliyor. Yüksek büyüme ile birlikte cari açıkta doğrusal bir şekilde artan bir eğim 
görülüyor. Artan cari açığı finanse edebilmek için ise yüksek faizler ile sıcak parayı kabul etmek 
zorunda kalınıyor. Bu durum hem ithalat-ihracat dengesini ihracat aleyhine bozuyor hem de 
yüsek faizler dolayısıyla büyümeyi olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz yapıdan kurutulabilmek için 
daha kapsamlı uygulamaların devreye sokulması şart.
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mak üzere olası iflas durumunda, ekonomik 
durgunluğu ve cari açığı azaltılmak için faiz 
indirimleri başta olmak üzere alınan tedbir-
lere devam etmelidir. 

•	 Üretim	ve	ihracatın	ithalata	olan	bağımlılığı-
nı düşürmek, ara malı ve yatırım mallarında 
yurtiçi üretim kapasitesini artırmak için Baş-
bakanlık tarafından yerli ürün kullanılma-
sına ilişkin hazırlanan genelgede belirtilen 
hususlar	mutlaka	hayata	geçirilmelidir.	Üre-
tim için gerekli olan girdilerin yerli ürün-
lerle karşılanması ekonomi açısından büyük 
önem taşımakta bu yerli üretimin önünü 
açacak ve bu uygulama ile ekonomide gözle 
görülür bir canlanma sağlanacak, dış ticaret 
açığı ve buna bağlı cari açıkla mücadelede 
önemli bir mesafe kaydedilecektir.

•	 Dünya mal ticaretinden alınan payın artırı-
larak ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması 
amacıyla, üretimle ihracatın birlikte ele alın-
dığı	 “İhracata	 Dönük	Üretim	 Stratejisi”	 ge-
liştirmek amacıyla kurulan “İhracata Dönük 
Üretim	 Stratejisi	 Değerlendirme	 Kurulu”	
daha aktif bir rol üstlenmelidir. İhracatın ge-
liştirilmesi	 ve	 yaygınlaştırılması	 için,	NUTS	
2 düzeyinde kurulan 26 kalkınma ajansına 
görevler ve sorumluluklar yükleyerek bölge 
bazlı ekonomik kalkınma ciddiye alınmalı-
dır. Bu kapsamda birbirinden ekonomik ve 
sosyal göstergeler açısından çok farklı olan 
illerin aynı kalkınma ajansında olmasının yol 
açtığı sorunlar nedeniyle, 26 olan kalkınma 
ajans sayısının yeniden düzenlenmesi gerek-
mektedir.

•	 Cari	açığın	çözümü	sürecinde	öncelikli	ola-
rak GSYİH’nın yüzde 20’sinin altına düşme-
mesi gereken toplam yatırım harcamalarının, 
iç tasarruf kaynakları ile karşılanması gerek-
mektedir. Zira bugünün nitelikli yatırımları, 
geleceğin başlıca tasarruf kaynağı olacaktır.

•	 Üretimde	 katma	 değer	 yaratan	 faaliyetler	
artmalı ve işgücü piyasasının katılığı kaldı-
rılmalıdır.	Mikro	ekonomik	alanda	yapılacak	
olan reformların en önemlisi işgücü piyasa-
sını daha esnek bir hale getirmektir. İşgücü 
piyasasındaki katılığın giderilebilmesi için 
kıdem tazminatı yükünü hafifletecek formül-
ler bulunmalıdır. Yüksek kıdem tazminatla-
rı gibi düzenlemeler, işçileri işten çıkarmayı 
maliyetli bir hale getirerek işi korumak için 
tasarlanmıştır. Çünkü ekonomi için çok 
önemli olan ve ülkeye gelmesi muhtemel 
olan doğrudan yabancı yatırımı, kıdem taz-
minatı yükümlülüklerinin maliyetli olması 
nedeniyle, olumsuz etkilenmiştir. Bununla 
beraber işgücü katılıkları, büyümenin istih-
dam yaratma kapasitesini azaltıcı, kayıt dışı 
istihdamı artırıcı ve özel tasarrufu azaltıcı 
etki yapacaktır.

•	 Yurtiçi üretimde verimlilik artışının sağlan-
ması, rekabet gücü yüksek sektörlere odak-
lanılması ve yapısal tedbirlere öncelik vere-
rek cari açığa önlem almak gerekmektedir. 
2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi 
Stratejisi Belgesi’nde de belirtildiği üzere 
“Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin 
ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihra-
catından daha fazla pay alan, ağırlıklı ola-
rak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili 
ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip 
ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı 
bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak” 
gerekmektedir.

•	 Uzun	vadeli	yabancı	 sermaye	yatırımlarının	
teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Türkiye’de son yıllarda doğrudan yatırımlar-

“ Mikro ekonomik alanda yapıla-
cak olan reformların en önemlisi işgü-
cü piyasasını daha esnek bir hale getir-
mektir.
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da göreli bir artış eğilimi gözlenmektedir. Bu 
eğilimin artarak sürmesi için, yasal ve idari 
koşulların iyileştirilmesi süreci kesintiye uğ-
ratılmamalı ve doğrudan yabancı yatırımla-
rın	 artırılması	 teşvik	 edilmelidir.	 Cari	 açığı	
azaltma kapsamında, özellikle de İstanbul’un 
finans merkezi olması nedeniyle, yurtdışın-
dan gelecek finansçılara hem konut satmak 
hem de ülkeye gelen yabancılara gayrimen-
kul satmak ülke ekonomisine döviz sağlaması 
açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. 

•	 Hükümet programında da ifade edildiği gibi 
Türkiye’nin hızlı büyüme dönemlerinde yaşa-
dığı yüksek cari açığın sorun olmaması için, 
cari açığın en önemli nedeni yapısal neden-
lerinden birisi olan enerjide dışa bağımlılık 
azaltılmalıdır. Enerjide dışa bağımlılığı daha 
düşük seviyelere indirmek için yenilenebilir 
enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payı 
arttırılmalıdır.	Bununla	beraber,	Enerji	Piya-
sası	Düzenleme	Kurulu	(EPDK),	cari	açığın	
azaltılması ve yerli biyoyakıtların üretiminin 
teşviki için akaryakıta tarımsal ürün katkısı 
konusunda 2013 yılından itibaren benzin ve 
motorinde her yıl artırılmak üzere yerli katkı 
ilave zorunluluğu getirmektedir. Türkiye’nin 
petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmının it-
halat yoluyla karşıladığı dikkate alındığında, 
bu karar sayesinde, yerli tarım ürünlerinden 
elde edilecek biyoyakıtların enerjide dışa ba-
ğımlılığı azaltacağı bu da hem cari açığı azal-
tıcı hem de tarımsal üretimi teşvik edici bir 
rol oynayacaktır.

•	 Cari	açığın	düşürülmesi	 için,	 ithalat	kalem-
leri analiz edilmeli, özellikle de sektör bazlı 
analizler gerçekleşmelidir. Başta savunma 
sanayi sektörü olmak üzere, sağlık ve diğer 
sektörlerde ithalatı gerçekleştirilen ürünlerin 
yurtiçinde üretilmesi orta vadede zaruri hale 
gelmiştir.

•	 Ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi, dış 
borçların çevrilebilmesi ve cari açığın azaltıl-
ması ancak ve ancak yakalanan ihracat ivme-
sine bağlıdır. İhracatın devamı için pazar ve 
mal çeşitlenmesi politikasının izlenmesi zo-
runlu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye, cari açığın olumsuz etkilerini berta-
raf etmek ve dış ticaretine yön vermek için 
Uzak	Doğu,	Hindistan,	Kuzey	Afrika,	Orta-
doğu	ve	hatta	Latin	Amerika	ülkelerinde	yeni	

imkânlar ve pazarlar geliştirmek zorundadır. 
Özellikle Ortadoğu’da Arap Baharı ve Kuzey 
Afrika’da meydana gelen siyasi gelişmeler 
yeni imkânlar ve pazarlar ortaya çıkarmakta 
ve bu durum Türkiye’yi AB üyesi ülkeler ve 
diğer ülkelerden ayrıştıran temel faktörler 
olarak öne çıkmaktadır.

•	 Firma, ürün ve pazar bazında ihracat hedef-
leri konulmalı ve yüksek performans göste-
ren firmalar teşvik edilmelidir. İhracatı ar-
tırmak için sayıları 14 olan “1 milyar doların 
üzerinde	ihracat	yapan”	il	sayısını	tüm	NUTS	
2 düzeyinde 26 bölgeyi kapsayacak şekilde 
mutlaka artırılmalıdır. Bu konuda Kalkınma 
Bakanlığına önemli görevler düşmektedir. 
Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olan kalkınma 
ajansları daha aktif hale getirilmeli, işe yara-
mayan projeleri gerçekleştiren bir kurum de-
ğil, üretimi artıran, teşvik eden ve bu konuda 
öncü bir görev üstlenen ajanslar ve kurumlar 
olmalıdır.

•	 Yatırım ortamının iyileştirilmesi için mevcut 
mevzuat tekrar gözden geçirilmeli ve bürok-
ratik engeller ortadan kaldırılmalıdır.

•	 İşgücü piyasalarında esneklik ile güvence 
arasındaki denge gözetilerek işgücü piyasası 
daha esnek ve hareketli bir yapıya kavuştu-
rulmalıdır. Bununla beraber, işgücü verimli-
liğinin artırılması için işgücünün becerileri 
artırılmalı, işsizlere yeni beceriler kazandı-
rılmalı ve gençlerin işgücü piyasasında de-
neyim kazanmaları sağlayacak politikalar 
geliştirilmelidir.

•	 Firmaların hareket kabiliyetleri ve yaşan-
makta olan kriz koşullarına uyum sağlaya-
bilmeleri için uygun eğitim sürecinden geçi-
rilmeleri	 gerekmektedir.	Üretimde	 esneklik,	
çeşitlilik ve özel üretimlere cevap verme ka-
pasiteleri arttırılmalıdır. Bu eğitim sürecinde 
kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve 
üniversitelerin sorumlulukları arttırılmalıdır.

•	 Pazar	 rekabet	 koşullarının	değiştiği	 bu	 yeni	
dönemde etkin pazarlama yöntemleri, sek-
törel altyapı ve zengin ürün çeşitliliği gibi 
alanlarda firmaların adaptasyonu önem ta-
şımaktadır.	 Üretim	 yapan	 firmaların	 daha	
rekabetçi olmaları için, bu firmalara vergi 
kolaylıklarının sağlanması gerekmektedir.
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Türkiye, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan geliş-
melerin daha sağlam bir zeminde sürdürülebilmesi ve ekonomi-
de güven ve istikrarın sağlanması amacıyla 2006 yılından itibaren 
Devlet	Planlama	Teşkilatı	(2011	yılı	itibariyle	Kalkınma	Bakan-
lığı)	tarafından	Orta	Vadeli	Program	(OVP)	adı	altında	ekono-
mik hedefler, beklentiler, tedbirler ve uygulamalar doğrultusun-
da üçer yıllık programlar yapılmaya başlamıştır. Bu programlar 
kapsamında tüm iktisadi alanlarda tutarlı ve uyumlu politikalar, 
amaçlar ve öncelikler belirlenerek, makro ekonomik politikaların 
yanı sıra temel gelişme eksenleri ve ana sektörlerin iyileştirilmesi 
sağlanarak	ülke	ekonomisinin	büyütülmesi	hedeflenmiştir.	OVP	
basit anlamıyla bir maliye politikası programıdır. Bu anlamda 
maliye politikasının ufkunun üç yıla çıkarılması hedeflenmek-
tedir. Ekonomideki belirsizlik ortamını asgari düzeye indirmek, 
ekonomik büyümeyi sürekli kılmak ve cari açık konusunda ön-
lemler	 almak	 amacıyla	 2012-2014	 yıllarını	 kapsayan	 OVP,	 13	
Ekim 2011’de kamuoyuna duyurulmuştur.

Büyüme
Küresel ekonomideki yavaşlama ve küresel mekanizmalardaki belirsizlik büyüme oranında ya-

SETA	PERSPEKTİF

Orta Vadeli Program (OVP): 
2012-2014
Dünyada gelişmiş ülkelerin yarını bile göremedikleri bir dönemde, OVP Türkiye’nin 
geleceği görmesi açısından amaç, beklenti ve uygulamalar yönünde, olumlu bir plan 
niteliği taşımaktadır.

ERDAL TANAS KARAGÖL

küresel kriz ve orta vadeli program

EYLÜL  2011 -  Türkiye’nin uygulamaya soktuğu Orta Vadeli Program (OVP) yasal bir düzenle-
me olmakla kalmıyor, piyasa mekanizmasındaki karar alıcıların doğru kararlar almasına vesile ola-
rak dünyada büyüme trendindeki ekonomiler içerisinde ikinci durumda. Bu doğrultu da GSYH ve 
kişi başına gelirde artışlar sağlandı. Bugün pek çok ülkeye baktığımızda kamu açıkları ve borçların 
sürdürülebilirliği gibi konular büyük sorunlar olarak görülüyor. OVP içersinde de ifade edilen Tür-
kiye ekonomisini doğru istikamette tutabilmek için sürdürülebilir bir istihdam yaratan büyümenin 
sağlanması için para, maliye ve gelir politikalarının koordinasyonu sağlanması gerekiyor. Bununla 
birlikte tasarrufları ve yatırımları artırmak için teşvikler sağlanmalı. Bu noktada KOBİ’lere destek 
verilmesi, rekabet gücününün ve istihdam oranının arttırılması gerekiyor. Ayrıca, bölgesel kalkın-
maya önem verilmesi ve kamu hizmetlerinin kalite ve etkinliklerinin artırılması gibi konular Orta 
Vadeli Programın yoğunlaştığı başlıklar arasında yer alıyor.
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vaşlamaya neden olacağı tahmin edildiği için 
OVP’de	 bu	 rakamın	 ekonomik	 büyümenin	
2012 yılında yüzde 4 ve 2013 yılında yüzde 5 
olacağı beklenmektedir. 2012 yılından itibaren 
ekonomik büyümede gerçekleşmesi beklenen 
nispetten düşük büyüme oranları; Avrupa Bir-
liği	(AB)	ülkelerindeki	kriz ve küresel yavaşla-
manın birkaç yıl daha süreceği düşünüldüğün-
de, hiç kuşkusuz tutarlı ve gerçekçi bir yaklaşım 
olarak görülmektedir. Ayrıca,  hane halkının 
borçluluk oranının makul bir düzeyde tutulma-
sının teşvik edilecek olması bu önlemin iç ta-
lepte bir düşüşe ve  dolayısıyla ekonomik büyü-
me oranında yavaşlamaya neden olacağından 
tahmin edilen büyüme rakamları makul gözük-
mektedir. Yine de Türkiye`nin son yıllarda baş-
ta bankacılık alanında olmak üzere gerçekleş-
tirdiği reformlar ve büyük yatırımlar sayesinde 
yılda yüzde 5-7 arasında potansiyel bir büyüme 
oranına sahip olması hasebiyle,  Türkiye ekono-
misinin 2012 yılında yüzde 4 oranından daha 
yüksek bir büyüme oranına ulaşmaması için bir 
sebep yoktur. Zira böyle bir ortamda üç yıllık 
bir program açıklamak büyük önem taşırken 
beklenen rakamların piyasa aktörleri tarafın-
dan gerçekçi bulunması da Türkiye’nin istik-
rarlı ve güvenli bir liman olduğu düşüncesini 
pekiştirecektir. 
Ekonomideki toparlanmayla birlikte yatırım-
lardaki artma eğilimine paralel olarak yurtiçi 
tasarrufların artmaması ve cari açığının art-
ması nedeniyle tasarrufların arttırılması zo-
runlu hale gelmiştir. Bu amaçla, kamu ve özel 
kesimde israfın azaltılması, tasarruf bilincinin 
arttırılması ve özellikle özel tasarrufların artı-
rılması için çalışmaların başlatılması yatırım-
ların finansmanı açısından çok önemlidir. Ta-
sarrufların arttırılması kapsamında bir başka 
husus da yüksek istihdam yükü ve gelir dağılı-
mındaki adaletsizliğin giderilmesi, emek yoğun 
yatırımların arttırılması için istihdam yükünün 
düşürülmesi, ekonomideki yapısal sorunlardan 
birisi olan kayıt dışılığın azaltılması hayati de-
recede önem arz etmektedir. 
Ekonomik büyüme kapsamında bölgelerin 
ekonomik kalkınmaya, rekabet gücüne ve is-
tihdama katkılarının arttırılması için Bölgesel 
Gelişme	 Ulusal	 Strateji	 çalışmaları	 tamamla-
nacaktır. Bu doğrultuda bölgeler arası eşitsizlik 
asgari düzeylere indirilerek bölgesel rekabet 
gücü yüksek sektörlerin oluşturulması ve yerel 

düzeyde ekonomik dönüşümün desteklenmesi 
de büyük önem arz etmektedir. İstikrarlı büyü-
me için ihracatı arttırmaya yönelik politikalara 
devam edilmesi ve aynı zamanda özel kesim ve 
uluslararası doğrudan yatırımların desteklen-
mesi de küresel ekonomik krizin etkili olduğu 
bu dönemde zaruri bir durum olmuştur. 

İstihdam
İşgücü piyasası katılıkları, ülkedeki demogra-
fi dinamiği nedeniyle, her yıl çalışma çağında 
yaklaşık 750 bin yeni işgücü aktörünün piyasa 
dâhil olması ve ekonomideki yapısal sorunlar 
nedeniyle istihdam artışının sınırlı artması ve 
halen yüzde 10’un altında olan işsizlik oranı-
nın gelecek 3 yıl içinde aynı oranlarda kalması 
OVP’nin	sorunlu	bir	alanı	olarak	görülmekte-
dir.	 	Bundan	dolayı,	OVP’de	büyümenin	istih-
dam yaratma kapasitesinin arttırılmasını ve 
işgücü piyasasının daha esnek hale getirilme-
sini hedefleyen politikaların devreye girmesi 
ve işgücü niteliğinin yükseltilmesi için çeşitli 
tedbirlerin	 yer	 alması	 önemlidir.	Ülke	 ekono-
misinde gerçekleşen büyüme ile birlikte işsiz-
lik oranının da ekonomik büyümeye paralel 
olarak düşürülmesi,  bu amaçla sosyal yardım 
sistemlerinden işgücü piyasasına geçişleri ko-
laylaştırıcı ve  bu geçişleri özendirici çalışma-
ların başlatılması da olumlu bir girişim olarak 
görülmektedir.
Bölgesel kalkınmanın da önemi üzerinde du-
rulan programda, rekabet gücü ve istihdamın 
arttırılması için KOBİ’lerin desteklenmesi, 
bölgesel dinamiklerinin ülke kalkınmasına 
katkılarının arttırılması ve bölgelerde verim-
liliği yüksek ekonomik faaliyet alanlarının ge-
liştirilmesi	de	ayrıca	önemli	bir	husustur.	OVP	
dâhilinde istihdam beklentisi ve hedefleri ince-
lendiğinde çok yönlü ve bütüncül iyileştirilme-
ler görülmektedir. 
İlave istihdamın teşvik edilmesi için çalışmala-
ra ağırlık verilmesinin önemine dikkat çekilen 
programda kayıt dışı istihdamın azaltılması hu-
susunda da önlemler program kapsamına alın-
mıştır. Yayımlanan programda aynı zamanda 
kıdem tazminatı konusu üzerinde durulurken, 
kazanılmış hakları koruyan ve işçi kıdem taz-
minatların garanti altına alan bir fon oluşturul-
ması	kararı	alınmıştır.	OVP’de	ulusal	yeterlilik	
çerçevesinde eğitim ve öğretim programlarının 
yaygınlaştırılmasına önem verilirken, mesleki 
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eğitim ve kalitesinin arttırılmasını hedefleyen 
politikaların uygulanması da öngörülmektedir. 
İstihdamın	önemli	bir	yer	teşkil	ettiği	OVP	ile,	
rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumuna dö-
nüşüm hedeflenirken, istihdam imkânlarının 
geliştirilmesi ve bu bağlamda işsizliğin azaltıl-
ması ve işgücü piyasasını etkinleştirme çaba-
ları önem arz etmektedir. Yaşanan küresel kriz 
değerlendirildiğinde istihdam üzerinde krizin 
etkileri	uzun	vadede	hissedileceği	için	OVP	is-
tihdam çerçevesinde yer alan “istihdam odak-
lı sürdürülebilir büyüme çerçevesinde, krizin 
olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi, istih-
damın artırılması ve işgücü piyasasının etkin-
leştirilmesi temel amaçtır” ifadesi yerinde bir 
tespit olmuştur.

Cari açık
OVP’de	cari	açığın	azaltılması	 için	alınan	ted-
birler büyük önem taşımaktadır ve programın 
en	 çok	 vurgulanan	 temel	 noktasıdır.	 OVP’de	
gelir, harcama ve borç stoku büyüklükleri gö-
zetilerek; makroekonomik istikrarın sürdürül-
mesi, özel sektör öncülüğünde bir büyüme sü-
recinin desteklenmesi ve cari açıkla mücadele 
edilmesi önemli girişimlerdir. Türkiye ekono-
misinin yapısal unsurlarından, ithalatın ağırlık-
lı olarak ara ve sermaye mallarından oluşması, 
büyümenin cari açığı artırıcı etki yaptığı iddiası 
sıkça	 vurgulanan	 gerekçeler	 arasındadır.	 Cari	
açık ve büyüme verileri incelendiğinde, Tür-
kiye ekonomisinde büyümenin yüksek oranda 
ithalata bağımlı olmasının da etkisiyle göreli 
olarak yüksek büyüme oranları artan oranda 
cari açık veren dönemlerde gerçekleşmekte ve 
bu yapının mutlaka değiştirilmesi gerekmek-
tedir. Bu amaçla, cari açık vererek büyümenin 
önüne geçmek için öncelikle ihracatın artırıl-
ması zorunlu hale gelmiştir. İhracat artışı an-
cak yeni pazarların bulunması, ihraç ürünlerin 
üretiminde verimliliğin arttırılması ve anlamlı 
teşvik paketlerinin devreye girmesi ile müm-
kün	olacaktır.	Üretim	yapan	firmaların	küresel	
rekabet gücünü artırmak amacıyla yenilikçiliğe 
ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek ürün-
ler üretmeleri, markalı ürün ve hizmetlerin 
üretim ve pazarlama süreçlerinin desteklenme 
çabaları da önemli bir aşamadır. Ayrıca, ihraca-
tın artırılması için rekabet gücünün artırılması 
ve başta KOBİ’ler olmak üzere özel kesimin Ar-
Ge çalışmalarının desteklenecek olması önem-
lidir. İhracatta en önemli paya sahip olacak olan 
sanayinin yapısal dönüşüme katkı sağlayacak 
Sanayi Stratejisi ve sektörel stratejilerin uygu-
lanmasının devamlılığı, mevcut sektörlerin he-

deflerine ulaşması için bölge düzeyinde sektörel 
üretim faktörleri altyapısının ve potansiyelinin 
belirlenmesi çok önemlidir. Dışa bağımlılığı 
yüksek olan sektörlerde geri dönüşüm yatırım-
larına	 önem	 verilerek	 Ulusal	 Geri	 Dönüşüm	
Stratejisi’nin oluşturulacak olması bu dönemde 
hayati derecede önemli olacaktır.
Diğer yandan, son dönem cari açıkta meyda-
na gelen gelişmeler, ihracatın hızlanmasından 
ziyade özellikle gelecek yıldan başlayarak eko-
nomik büyümeye zarar vermeden ithalatın kı-
sıtlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bunun 
için vergi oranlarının artırılması, enerjide dışa 
bağımlılığı azaltacak çalışmaların  hızlandırıl-
ması, ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretil-
mesi gibi adımların atılmasının sonucu ithalat-
ihracat dengesinin  makul seviyelere gelmesi 
gerekli görülmektedir. Bu amaçla, 2011 yılının 
ikinci yarısında, yurtiçi ekonomik aktivitede 
frene basılması ve döviz kurundaki artışın etki-
siyle	ithalat	talep	hızı	düşmeye	başlamıştır.	Cari	
açığın	Gayri	Safi	Yurtiçi	Hasıla	(GSYH)’ya	ora-
nının 2011 yılı için yüzde 9,4 ve  2014 yılı için 
de yüzde 7 seviyesine düşeceği beklenmektedir.
Diğer yandan, cari açığın sürdürülmesi ama-
cıyla, doğrudan yabancı yatırımları artırma ve 
özellikle de sermaye girişlerini cazip hale getir-
mek amacıyla İstanbul’un finans merkezi olma-
sı kapsamında başlatılan çalışmaların bu prog-
ramda öncelikli olarak yer alması çok önem arz 
etmektedir.

Borçlanma
OVP’de	kamu	borç	stokunun	sürdürülebilir	bir	
düzeyde	 seyredeceği	 öngörülmüştür.	 OVP’de	
kamu borcunun üç yıl içinde hızla azalarak AB 
tanımlı genel devlet borç stoğu/GSYH oranının 
2012 yılında yüzde 37; 2013 yılında yüzde 35 
ve 2014 yılı sonunda ise azalışına devam ederek 
yüzde 32 düzeyine düşürülmesi hedeflenmekte-
dir	(Grafik	1).	Türkiye,	hedeflenen	bu	oranlarla,	
gerek kriz döneminde gerekse kriz sonrasında 
borç stokunun GSYH’e oranının yüzde 60 dü-
zeyinde	olduğu	Maastricht	kriterlerinin	altında	
tutmayı başarmıştır. Başta Euro Bölgesi ülkeleri 
olmak üzere, pek çok ülkede kamu borçlarının 
miktarı ve sürdürülebilirliğinin gündemde ol-
duğu bir dönemde, kamu maliyesi alanında 
elde edilen bu başarılar, Türkiye’nin diğer geli-
şen ülkelerden ayrışmasını sağlamıştır.
Borçlanma politikası, öncelikle devlet iç borç-
lanma	senetlerinin	(DİBS)	yatırımcı	tabanının	
genişletilmesi, yeterli düzeyde rezerv tutulması 
ve	borçlanmaların	TL	cinsinden	ve	 sabit	 faizli	
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enstrümanlar şeklinde olması finansman ihti-
yacının orta ve uzun vadede mümkün olan en 
uygun maliyetle karşılanması önemlidir.  Gelir, 
harcama, yatırım ve borç stoku kalemlerinde 
cari açığın azaltılmasını destekleyici doğrul-
tuda bir program izlenecek olması da makro 
ekonomik istikrarın gözetilmesine çok önem 
verildiğinin bir göstergesi olmuştur.

Bütçe dengesi
OVP’nin	 uygulanmasındaki	 temel	 unsur	mali	
disiplinin	 tavizsiz	 sürdürüleceğidir.	 OVP’nin	
en inandırıcı yönü kamu finansmanına yöne-
lik hedeflerdir. Daha önceki ekonomik krizler 
göstermiştir ki, krizler bütçe açığının GSYH 
oranın yüksek olmasından kaynaklanmıştır. 
Bundan dolayı, 2002 sonrası iktidara gelen AK 
parti hükümetleri sıkı bir bütçe politikasını ta-
vizsiz uygulamışlardır. Aslında verilen rakam-
lar ile uygulama arasında bir paralelliğin olma-
sı bu hedeflerle kamu finansmanında disipline 
devam edileceğinin bir belirtisidir. Hükümet, 
2012-2014	 yıllarını	 kapsayan	 OVP	 ile,	 mali	
disiplini sürdüren bir maliye politikası aracılı-
ğıyla istihdamı artırmayı, yurt içi tasarrufları 
yükseltmeyi ve cari açığı azaltmayı içeren çoklu 
hedefleri başarırsa bu dönemde çok iyi bir iş 
yapmış olacaktır.
Ayrıca, iç talebin kontrol altında tutulmasını 
sağlayacak olan mekanizma disiplinli bir büt-
çe politikasıdır. Özellikle de cari açığın yük-
sek olduğu bu dönemde, ikiz açığın (bütçe ve 
cari	 açık)	 oluşmaması	 için	 bütçe	 açığı	 hayati	
derecede	önemlidir.	Bu	yüzden,	OVP’de	bütçe	
politikasının gerçekten çok sıkı tutulacağı gö-
rülmektedir.  Bütçe açığı olmamasına rağmen, 
faiz dışı denge gelecek üç yılda ekonominin 
ortalama yüzde 1,3`ü kadar fazla vermeye de-
vam etmesi hükümetin mali kural varmış gibi 
buna uyması kamu finansmanı açısından çok 
olumlu	olacaktır.	OVP’de		bütçe	açığındaki	bu	
azalış eğiliminin devam edeceği beklenmekte-
dir. 2012 yılı için bütçe açığı/GSYH oranı yüz-
de 1,5; 2013 yılı için yüzde 1,4; 2014 yılı için 
ise	yüzde	1	olarak	hedeflenmektedir	(Grafik	2).	
Bütçe	açığının	GSYH’ye	oranı	yüzde	3	olan	Ma-
astricht kriterinin altında gerçekleşmemesi için 
bir neden yoktur.
OVP’de	 harcama	 politikalarında	 sağlık	 hiz-
metleri aksatılmadan harcamaların daha etkin 
hale getirilecek olması, dezavantajlı kesimleri 
destekleme amaçlı sosyal harcamalar için daha 
fazla kaynak ayrılacak olması olumlu çalışma-
lar olarak görülmektedir. Beşeri sermayenin ge-

liştirilmesinin önemine değinilen programda, 
beşeri sermaye için eğitim sisteminde kaliteyi 
yükseltici yönde uygulamaların gerçekleştiril-
mesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, vatandaş-
ların yaşam kalitesi ve süresini arttırıcı uygula-
malara vurgu yapılması çok önemlidir.
Gelir politikalarında, adil ve etkin vergilen-
dirme yoluyla rekabet gücünü artırıcı ve kayıt 
dışılığı azaltıcı önlemler üzerinde hassasiyetle 
durulmaktadır. Ayrıca KİT’lerin özelleştirme 
çalışmalarına devam edilmesi ve özelleştirme-
lerin hızlandırılması kamu gelirleri açısından 
olumlu	görülmektedir.		OVP’	de	toplam	kamu	
özelleştirme gelirleri için 2012 yılı için 12,5 mil-
yar	TL,	2013	yılı	için	12,6	milyar	TL	ve	2014	yılı	
için	ise	12,8	milyar	TL	olacağı	öngörülmüştür.

Enflasyon
Küresel büyümedeki karamsar görünüme iliş-
kin artan endişeler nedeniyle, Türkiye gibi yük-
selen piyasalara yönelecek sermaye akımları 
olumsuz	 yönde	 etkilenmiştir.	 Meydana	 gelen	
bu	gelişmeler	Türk	Lirasında	değer	kaybına	ne-
den olmuş ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü 
baskıları beraberinde getirmiştir. Kurdan enf-
lasyona geçirgenlik az olsa bile, kurların fiyatlar 
üzerindeki etkilerinin kısmi etkisi nedeniyle 
piyasadaki beklenti, döviz kuru kaynaklı fiyat 
hareketlerinde artış, bir süre daha devam ede-
cektir. Bu durumun orta vadeli enflasyon bek-
lentilerini ve görünümünü etkilemesine izin 
verilmeyeceği	Merkez	Bankası	tarafından	ifade	
edilmişse	 de,	 enflasyon	 konusu	OVP`de	 belki	
de en sorunlu alan olarak ifade edilebilir. 

Sonuç
Dünyada gelişmiş ülkelerin yarını bile göreme-
dikleri	bir	dönemde,	OVP	Türkiye’nin	geleceği	
görmesi açısından amaç, beklenti ve uygulama-
lar yönünde, olumlu bir plan niteliği taşımakta-
dır.	Her	ne	kadar	OVP`de	2012-2014	dönemi	
için yer alan veriler bugün öngörüldüğünden 
farklı gerçekleşse bile ekonomiden sorum-
lu olan yönetiminin nasıl bir ekonomik bakış 
açısına sahip olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir. Sonuç olarak, yaşanmakta olan kü-
resel kriz ve durgunluk ortamının devam ettiği 
bu	 günlerde	OVP’nin	 yayımlanması	 uzun	 va-
dede tahmin ve beklentilerin şekillenmesi açı-
sından büyük önem arz etmektedir.  
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Büyüme trendi
Uluslararası	 piyasalarda	 2008	 yılında	 başlayan	 küresel	 ekonomik	
kriz, Türkiye ekonomisini 2008 yılı son çeyreği ile 2009 yılı son 
çeyreğine kadar geçen dönemlerde özellikle dış ticaret kanalı ile 
kısmen de olsa olumsuz bir şekilde etkilemiştir.  Küresel ekonomik 
kriz  alınan tedbirler sayesinde temel makro ekonomik göstergeler 
üzerinde kalıcı etki bırakmadan ülke ekonomisini ancak teğet geç-
miştir. 2009 yılı son çeyreğinde ekonomide başlayan yüzde 5,9’luk 
büyüme oranı ve  2011 yılı ikinci çeyreğinde devam eden yüzde 
8,8’lik büyüme oranı ile ekonomide büyüme trendinin devam et-
tiğinin bir göstergesi olmuştur. Ayrıca, 2011 yılının ilk çeyreğinde 
büyümenin yüzde 11,6; ikinci çeyrek de yüzde 8,8 olarak gerçekleş-
mesi büyümede yavaşlama anlamına gelse de, ülke ekonomisinin 
küresel krizin yarattığı olumsuz etkilerden uzaklaştığını göstermesi 
açısından	anlamlı	olmuştur	(Grafik	1).
Ekonomik büyümede ortaya çıkan bu tabloya, 2001 ekonomik 
krizinden sonra uygulanan mali tedbirlerin ve bankacılık sektörün-
de gerçekleştirilen reformların katkısı çok büyük olmuştur. Aynı zamanda, kriz sonrası dönemde 

SETA	PERSPEKTİF

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) 2011- II. Çeyrek 
Değerlendirmesi
2011 yılının ilk çeyreğinde büyümenin yüzde 11,6; ikinci çeyrek de yüzde 8,8 olarak 
gerçekleşmesi büyümede yavaşlama anlamına gelse de, ülke ekonomisinin küre-
sel krizin yarattığı olumsuz etkilerden uzaklaştığını göstermesi açısından anlamlı 
olmuştur.

ERDAL TANAS KARAGÖL

kriz döneminde türkiye ekonomisi

EYLÜL  2011 -  Türkiye finans krizine rağmen büyüme trendine devam ediyor. Son 7 dö-
nemdir büyümeyi başaran Türkiye yüzde 6,3 olan beklentiyi yüzde 8,8 gibi bir rakam ile aşmayı 
başardı. Büyümede en büyük payı özel kesim gerçekleştirirken kamu kesiminin büyüme için-
deki payı ise sınırlı kaldı. Aynı zamanda özel kesim yatırım ve tüketim harcamaları çok daha 
büyük paya sahip oldu. Bu noktada tasarruf yetersizliğini giderecek ve uluslararası piyasada 
Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak adımlar beraberinde yüksek büyüme rakamlarını da ge-
tirecektir.
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makroekonomik dengelerin korunması, finan-
sal istikrarın sağlanması ve enflasyonla müca-
deleye devam edilebilmesi için uygulanan poli-
tikalar da gerçekleşen bu büyüme rakamlarına 
önemli bir katkı sağlamıştır. Bununla beraber, 
ekonomi yönetimi tarafından zamanında ve ge-
rekli olduğu durumlarda uygulamaya koyulan 
politikaların küresel ekonomik kriz süresince 
gerçekleşen kesintisiz büyümeye katkısı yadsı-
namaz. Türkiye`de son yıllarda gerçekleştirilen 
reformlar ve yakalanan istikrar ortamı sayesinde 
yıllık yüzde 5-7 arasında potansiyel bir büyüme 
oranına ulaşılmıştır. Bu nedenle, Türkiye ekono-
misinin 2011 yılında yüzde 7’nin üzerinde bir 
büyüme oranına ulaşmaması için bir sebep gö-
zükmemektedir. Gerçekleşen bu büyüme trendi 
nedeniyle,		2011	yılı	için	Orta	Vadeli	Program’da	
(OVP)	tahmin	edilen	büyüme	rakamı	yüzde	7,5	
olmuştur.
Sektörlere göre gelişme hızları incelendiğinde; 
2011 yılı birinci ve ikici çeyreğinde sanayi sek-
törü gelişme hızları sırasıyla yüzde 13,5 ve yüzde 
7,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu inişli çıkışlı duru-
mun altında, sanayinin ağırlıklı olarak orta dü-
zey teknoloji içeren mallarla küresel piyasalarda 
rekabet etmesi yatmaktadır. Hizmet sektörünün 
gelişme hızının yüzde 10,5 olduğu 2011 yılı 
ikinci çeyreğinde, balıkçılık sektörü en yüksek 
gelişme hızını gerçekleştirerek yüzde 20 seviye-
sine	ulaşmıştır	(Grafik	2).	Buna	ek	olarak	tarım	
ve ormancılık sektörlerinde de yüzde 6’lık geliş-
me hızının gerçekleşmesi, üçer yıllık aralıklarla 
yayımlanan	Orta	Vadeli	Program’larda	bölgesel	
kalkınmaya verilen önemi yansıtırken, uygula-
nan politikaların da etkinliğini göstermektedir.

Kişi başına düşen GSYH 
2001 yılının ikinci çeyreğinde büyümede sağla-
nan artışlar, ülkede kişi başına düşen GSYH mik-
tarında	da	artışı	beraberinde	getirmiştir.	TÜİK’e	
göre 2010 yılında kişi başına düşen GSYH değeri 
cari fiyatlarla 10067 ABD Doları olarak hesap-
lanmış iken, bu değer 2002 yılında 3492 ABD 
Doları	 olarak	 hesaplanmıştır	 (Grafik	 3).	 Diğer	
yandan 2010 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi 
hasıla	değeri	TL	olarak	cari	fiyatlarla	15119	TL	
olarak hesaplanmıştır. Son 10 yılda kişi başına 
düşen gelirde gerçekleşen yaklaşık 3 kat artış, 
hem ülkede vatandaşların yaşam standardında 
olumlu değişiklikler meydana getirmiş hem de 
gelir dağılımı üzerinde pozitif etki yapmıştır.
Diğer yandan, küresel ekonomik kriz başta ABD 
ve Euro Bölgesi olmak üzere tüm dünyayı kasıp 
kavururken ve ekonomik büyüme rakamları 
yerlerde sürünürken hatta Yunanistan gibi Av-

rupa	Birliği	 (AB)	üyesi	bir	ülkenin	 iflası	konu-
şulurken Türkiye ekonomisi 2011 yılı ikinci çey-
reğinde yüzde 8,8 büyüyerek dünyada Çin’den 
sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmuştur. 
Gerçekleşen bu büyüme oranı ile Türkiye ayrıca 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi konumuna 
gelmiştir	 (Grafik	4).	Türkiye,	 ticaretinin	büyük	
bir kısmını gerçekleştirdiği AB ülkelerinde ve 
ABD’de devam eden kürsel ekonomik krize rağ-
men, ekonomik büyümede gerçekleştirdiği bu 
rekor büyüme oranları ile aslında Türkiye’deki 
ekonomik faaliyetlerin diğer gelişmiş ülkelere 
göre ne kadar farklı ve ekonomik yapının ne ka-
dar dinamik olduğunu da göstermiştir. 
Dolayısıyla, şu anda dünyanın en büyük ilk 17 
ekonomisi içinde yer alan Türkiye’nin 2023 yılı 
için “en büyük 10 ekonomileri arasında yer al-
mak” ve “kişi başına düşen milli gelirde 25 bin 
dolar seviyesine ulaşmak” hedefleri için gerçek-
leşen bu büyüme trendinin devam etmesi zo-
runludur. Bunun için, Türkiye Sanayi Stratejisi 
Belgesi’nde de belirtildiği gibi ülke sanayisinin 
rekabet edebilirliği ve verimliliği yükseltilerek, 
dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı 
olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili 
ürünler üretir duruma gelmesi hayati derecede 
önem arz etmektedir. Ayrıca, üretim için gerekli 
olan girdilerin yerli ürünlerle karşılanması eko-
nomi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
çaba ile yerli üretimin teşvik edilmesi, ekonomi-
de gözle görülür bir canlanma sağlanması, dış ti-
caret açığı ve buna bağlı olarak cari açıkla müca-
delede önemli bir mesafe alınması sağlanacaktır. 

Özel sektörün katkısı
2011 yılı ikinci çeyreğinde gerçekleşen büyüme 
oranı, ekonomide yaşanan bütün sektörlerde-
ki canlılıktan kaynaklanmıştır. Son yedi çeyrek 
boyunca ülke ekonomisinde devam eden kesin-
tisiz büyüme trendinde, özel sektör tüketim ve 
yatırım harcamaları ön planda yer alırken ka-
munun	payı	oldukça	kısıtlı	kalmıştır	(Grafik	5).	
Bu durumun oluşması hem reel sektör hem de 
tüketici güveninde olumlu bir tablonun oluşma-
sının sonucudur. Faizlerin düşük seviyelerde bu-
lunması ve enflasyonun da en düşük oranlarda 
gerçekleşmesi özel tüketim için ciddi bir teşvik 
unsuru olmuştur. Küresel kriz ortamında özel 
sektöre sağlanan kolaylıklar, teşvikler ve fırsat-
ların iyi değerlendirilmesinin bir neticesi olarak 
da özel sektörde de büyüme gerçekleşmiştir. 
Özel sektör kaynaklı büyümede makine ve teçhi-
zat yatırımlarının yüksek payları büyümeyi daha 
da anlamlı hale getirmektedir. Ayrıca, gerçekle-
şen bu büyümeye hiç kuşkusuz güçlü bankacılık 
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sektörünün, düşük bütçe açığı/GSYH oranının 
ve düşük oranlı borç stoku/GSYH oranının kat-
kısı çok yüksek olmuştur. Bu durum sayesinde 
bankacılık sektörüyle ciddi miktarda ülkeye gi-
ren krediler reel sektöre aktarılarak büyümeye 
kaynak sağlanmıştır. 
Bu noktada üzerinde durulması gereken bir baş-
ka husus da Türkiye’nin yaşanan kriz ortamını 
lehine çevirebilme kabiliyeti olmuştur. Başta 
AB ülkeleri olmak üzere, pek çok ülkede kamu 
borçlarının ve bütçe açıklarının GSYH içindeki 
oranının yüksek olması nedeniyle kamu mali-
yesinin sürdürülebilirliğinin gündemde oldu-
ğu bir dönemde, Türkiye ekonomisinde kamu 
borçlarının ve bütçe açıklarının GSYH içindeki 
oranı	Maastricht	kriterlerinin	altında	kalmıştır.		
Kamu maliyesi alanında sağlanan bu başarılar, 
Türkiye’nin diğer birçok gelişen ülkelerden ay-
rışmasına katkı sağlamıştır. Türkiye’nin kriz dö-
neminde diğer ülkelerden ayrışarak hatırı sayılır 
bir büyümeyi yakalaması, ülke ekonomisinin 
güçlü görünümünün bir göstergesi olmuştur. 
Bu güçlü görünümün uluslararası piyasalar tara-
fından dikkat çekmesi nedeniyle güvenli liman 
arayışında olan uluslararası sermayenin ülkeye 
girişi	 devam	 etmiştir.	 Ülkeye	 giren	 uluslarara-
sı sermaye tasarruf açığının yüksek olduğu bu 
dönemde, tasarruf açığını kapatarak ekonomik 
büyüme için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu 
göstermiştir. 
Yaşanan bu olumlu gelişmeler hiç kuşkusuz 
uluslararası derecelendirme kuruluşları gözün-
de de ülke ekonomisinin yatırımlar açısından 
sağlamlığı ve güvenilirliği kabul görmüş ve do-
layısıyla kredi notunun yükseltilmesi gündeme 
gelmiştir. Bilindiği üzere, 2002 yılından itibaren, 
Türkiye’nin bankacılık sektöründe yaptığı re-
formlar, kamu maliyesindeki iyileşmeler, mak-
ro ekonomik göstergelerde elde ettiği başarılar, 
siyasi istikrar ve uluslararası sermaye girişlerin-
deki artışa rağmen kredi derecelendirme kuru-
luşlarının yanlı tutumları nedeniyle Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği başarılar maalesef göz ardı edil-
miştir. Ancak, son yedi çeyrekte yakalanan bü-
yüme trendinin etkisi olsa gerek, Eylül 2011’de 
uluslararası derecelendirme kuruluşu olan 
Standard&Poor’s	 (S&P)	 Türkiye’nin	 yerel	 para	
birimi	 kredi	 notunu	 BB+’dan	 BBB-’ye	 yükselt-
miş, görünümü pozitif olarak belirlemiş ve yatı-
rım yapılabilir seviyeye çıkartmıştır.

Büyüme ve süreklilik 
Ekonomide gerçekleşen büyümenin altında ya-
tan faktörlerden belki de en önemlisi, uygulan-
makta olan ekonomi politikalarına piyasa aktör-

leri tarafından verilen güvenin devam etmesidir. 
Bu yüzden, küresel krizin devam ettiği dönem-
lerde özel sektör ve uluslararası yatırımcılar ya-
tırım yapmaya devam etmiştir. Özel sektör ve 
uluslararası yatırımcılar tarafından gerçekleştiri-
len bu yatırımlar bir yandan ekonomide üretim 
kapasitesini artırırken, diğer yandan talep yoluy-
la ekonomik büyümeyi de hızlandırmıştır. 2011 
yılın ilk yarısında özel sektör tarafından ger-
çekleştirilen yatırımlarda görülen artış, Türkiye 
ekonomisinde güçlü büyüme trendinin devam 
edeceğinin bir göstergesi olmuştur.
Türkiye’nin ekonomik büyümede başardığı bu 
trendin sürekli olabilmesi için, ekonomik bü-
yümeyi kısıtlayan tasarruf yetersizliği ve rekabet 
eksikliği gibi temel sorunlara çare bulunmalıdır. 
Ayrıca, küresel ekonomik krizin özellikle de AB 
ülkelerinde derinleştiği bu dönemde ekonomik 
büyüme üzerinde tehdit olarak algılanan cari 
açık sorunun olumsuz etkisini minimum sevi-
yeye indirmek için üretim ve ihracatın ithalata 
olan bağımlılığının azaltılması, ihracat pazarları-
nın çeşitlendirilmesi, Ar-Ge’ye dayalı katma de-
ğeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ara malı ve 
yatırım mallarında yurtiçi üretim kapasitesinin 
artırılması önem arz etmektedir.

Sonuç
Cari	açığın	azaltılması	için	iç	talebin	yavaşlatılması	
amacıyla alınan tedbirlerin üçüncü çeyrek büyü-
me rakamlarını olumsuz etkilese de özellikle ihra-
catta meydana gelecek artış ekonomik büyümenin 
kesintisiz devam etmesine katkı sağlayacağı bek-
lenmektedir. Ekonomik büyümenin sürdürülebil-
mesi ve cari açığın azaltılması ancak ihracat artışı 
ile sağlanacaktır. Ancak, ihracatın büyük kısmının 
gerçekleştiği AB ülkelerinde devam eden borç kri-
zinin bu ülkelerde kemer sıkma politikaları nede-
niyle devam eden bütçe kısıntıları, harcamaların 
azaltılması ve bunun sonucunda genel olarak ta-
lebin düşmesine neden olacağı tahmin edilmekte-
dir. Talep daralması nedeniyle başta 2011 yılında 
ve özellikle de 2012 yılında AB ülkeleri ekonomi-
lerinde durgunluğun yaşanacağı konusunda güçlü 
beklentiler mevcuttur. Eğer küresel ekonomik kri-
zin olumsuz etkileyeceği dış pazarlarda daralma 
olursa kısa dönemde meydana gelecek bu daral-
mayı ikame etmek için iç talebe her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü AB ülkele-
rinde ve ABD’de devam eden küresel ekonomik 
krizden Türkiye’nin etkilenmemesinin en büyük 
sebebi hem yatırımcı hem tüketici açısından ülke-
de devam eden güven ve istikrar ortamının uzun 
süredir süreklilik arz etmiş olmasıdır.
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YÖNETİCİ	ÖZETİ
•	 Türkiye’de üniversite özerkliği, genellikle, hükümetlerden ya da 

üniversite dışı kuruluşlardan bağımsız olmak şeklinde ele alın-
mıştır.	Üniversitenin	 topluma	 karşı	 sorumluluğunu	 yeterince	
vurgulamayan bu özerklik algısı, 1960 Anayasası ile birlikte 
güçlendirilmiştir. Ayrıca, akademik özgürlüğü kısıtlayan uygu-
lamalar, üniversite özerkliğine müdahale olarak değerlendiril-
memiştir.

•	 Yükseköğretime yönelik toplumsal talebin büyüklüğüne rağ-
men, 1970’li yıllarda üniversiteler, kapasitelerini artırmakta is-
teksiz davranmışlardır. Dahası, üniversiteler ve öğretim üyeleri 
Türkiye sathında oldukça dengesiz dağılmışlardı. Bu sorunlar, 
üniversitelerin ülke düzeyinde bir koordinasyona ihtiyacı oldu-
ğunu gündeme getirmiştir. 

•	 Türkiye’de üniversite rektörlerinin öğretim üyeleri tarafından 
seçilerek göreve gelmesi ve seçim sürecinde gruplaşmaların ortaya çıkması, üniversiteyi olum-
suz etkilemiştir. Ayrıca üniversite kampüslerinde karşıt gruplar arasında çıkan çatışmalar, top-
lumsal yaşamı derinden etkilemiştir. 12 Eylül askeri idaresi, üniversiteleri zapturapt altına alın-

SETA	RAPOR

YÖK’ün 30 Yılı
YÖK’ün yetkilerinin azaltılması, eşgüdüm ve planlamadan sorumlu bir üst kurula dö-
nüştürülmesi ve üniversitelerin idari ve mali özerkliklerinin artırılması hususunda 
neredeyse tam bir uzlaşı olmasına rağmen yükseköğretimin yeniden düzenlenmesi 
konusunda atılan adımlar, bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır.

BEKIR S. GÜR, ZAFER ÇELIK

yükseköğretim sorunları ve yök

KASIM 2011 -  6 Kasım 1981’de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kurulan YÖK, geride 
bıraktığı 30 yılda pek çok tartışmalı karara imza attı. 12 Eylül 1980 darbesinin müsebbipleri ön-
cülüğünde çok fazla yetki verilerek kurulan YÖK, son yıllarda önemli bir normalleşme sürecine 
girmiş ve siyasal hesaplaşmalardan uzaklaşmış olsa da toplumun pek çok kesimi tarafından 
tepki almaya devam ediyor. Bekir S. Gür ve Zafer Çelik tarafından kaleme alınan YÖK’ün 30 Yılı 
raporunda, YÖK’ün 30 yılda geçirdiği evrim, YÖK Başkanları ve dönemin genel siyasi durumu 
dikkate alınarak inceleniyor.
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ması gereken kurumlar olarak görmüştür. 
•	 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanunu’yla kurulan Yükseköğretim 
Kurulu	 (YÖK)’na,	 yükseköğretimi	 ulusal	
düzeyde sevk ve idare sorumluluğu verilmiş-
tir. Yükseköğretim Kanunu ile, rektörlük ve 
dekanlık gibi makamların seçimle belirlen-
mesinden vazgeçilmiş ve atama sistemine ge-
çilmiştir. Kanun, bilimi, akademik özgürlüğü 
ve evrenselliği geri plana itmiş, ideolojik bir 
çerçevede insan yetiştirmeyi amaçlamıştır. 
Çok geniş yetkilerle donatılan ve merkezi-
yetçi bir sistem getiren YÖK, 12 Eylül döne-
minin ürünü olması ve üniversite özerkliğini 
sonlandırması nedenleriyle günümüze değin 
eleştirilmiştir.

•	 Bu raporda YÖK’ün ve YÖK eleştirilerinin 
evrimi, dört farklı dönem üzerinden incelen-
miştir.	 Bu	 dönemleştirme,	 Cumhurbaşkan-
ları, hükümetler, YÖK Başkanları ve üniver-
siteler arasındaki ilişkilerden yola çıkılarak 
yapılmıştır. Böylece, YÖK’ün farklı dönem-
lerdeki misyonu ortaya konmuştur.

•	 12 Eylül Sonrası Otoriter Dönem (1981-
1988):	Bu	dönemde	temel	tartışma,	YÖK’ün	
üniversite özerkliğini kısıtlamasına ilişkindir. 
YÖK, kayırmacılık ve yolsuzluk ekseninde 
de	tartışılmıştır.	Hükümet	ve	Cumhurbaşka-
nı, yükseköğretim sisteminin değiştirilmesi 
tartışmalarına girmemiştir. YÖK, günlük 
siyasetten nispeten uzak bürokratik bir yapı-
dadır.

•	 Dalgalı	 Dönem	 (1989-1996):	 Siyasal	 sis-
temin nispeten normalleşmesi nedeniy-
le, yükseköğretim yasa değişikliği, hem 
Cumhurbaşkanı’nın	 hem	 de	 hükümetin	
gündemine	 girmiştir.	 ANAP	 Hükümeti,	
yükseköğretim kurumlarını çeşitlendiren bir 
kanun	çıkarmıştır;	bu	kanun,	Anayasa	Mah-
kemesi	tarafından	iptal	edilmiştir.	DYP-SHP	

Koalisyon Hükümeti, rektörlük seçiminde 
salt atama yerine, önce üniversitede seçim ya-
pılmasını ardından atama yapılmasını öngö-
ren yasa değişikliği yapmıştır. Doğramacı’nın 
son dönemlerinde başlayan YÖK reformu 
tartışmaları, Sağlam’ın YÖK Başkanlığı dö-
neminde azalmıştır. 

•	 28	Şubat	Sonrası	Baskıcı	Dönem	(1997-2007):	
28	Şubat	1997	tarihli	Milli	Güvenlik	Kurulu	
(MGK)	 kararları	 sonrasında,	 YÖK’e	 ilişkin	
tartışmalar, özerklik ekseninden uzaklaşıp, 
laiklik	 eksenine	 oturmuştur.	MGK	 ve	 YÖK	
kararlarının rektörler tarafından uygulanma-
sı, özerkliğe müdahale olarak yorumlanma-
mıştır. Akademik özgürlük önemsizleşmiş; 
keyfi uygulamalar ve yasaklar öne çıkmıştır. 
Başörtüsü	yasağı	tavizsiz	uygulanmıştır.	Üni-
versiteye giriş sisteminde yapılan değişiklik-
le, katsayı uygulaması başlatılmış; sınav, lise 
müfredatını	ölçmekten	uzaklaşmıştır.	Laiklik	
eksenli YÖK tartışmaları, 2000’de Ahmet 
Necdet	 Sezer’in	 Cumhurbaşkanı	 olması	 ve	
2002’de	AK	Parti’nin	iktidara	gelmesiyle	bir-
likte, daha da artmıştır. Aralık 2003’te YÖK 
Başkanı olarak atanan Teziç, Gürüz’den farklı 
bir strateji izleyerek, hükümete karşı “dire-
nişinde” desteği, meşruiyeti sorunlu olan ve 
kamuoyu gözünde hayli yıpranmış olan or-
dudan	değil,	İdari	Mahkeme	ve	Danıştay	gibi	
hukuk	organlarından	almıştır.	AK	Parti	Hü-
kümetinin yükseköğretim yasa değişiklik ça-
baları, YÖK’ün olumsuz tutumu ve Sezer’in 
hazırlanan yasayı 2004 yılında veto etmesi 
nedeni ile sonuçsuz kalmıştır.

•	 Normalleşme	Dönemi	(2007-	…):	Teziç	dö-
neminin sonlarında bizzat YÖK tarafından 
yükseköğretim sisteminin değiştirilmesine 
yönelik talepler dillendirilmiştir. 2007’nin 
sonlarında	Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül’ün	
YÖK Başkanı olarak Yusuf Ziya Özcan’ı ata-
ması ile birlikte YÖK, toplumsal gerilimin bir 
parçası	olmaktan	çıkmıştır.	Üniversitelerdeki	
yasakların son bulması, üniversite giriş sis-
teminin değiştirilmesi, üniversite sayısı ile 
öğrenci kontenjanlarının artırılması gibi top-
lumsal talepler dikkate alınmıştır.

•	 YÖK’ün baskıcı olduğu dönemlerde, genel-
likle	 Cumhurbaşkanı’nın	 örtülü	 bir	 deste-
ği olmuş ve siyaset kurumu ya olanlara göz 
yummuş ya da zayıflığından dolayı ses çıka-
ramamıştır. Türkiye’de üniversiteler, evrensel 

“ Üniversite özerkliği, bir sorun 
olarak, YÖK ile birlikte ele alınmakta-
dır. Oysa üniversite ve özerklik sorunu, 
Türkiye’de modern üniversitenin kurul-
ma sürecine içkindir. 
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olarak kendilerinden beklenen, hangi şartlar 
altında olursa olsun, hak ve hakikati savun-
ma	(advocacy)	görevini	yeterince	yerine	ge-
tirememiştir.

•	 Bir bütün olarak YÖK döneminde, önemli 
nicel gelişmeler yaşanmıştır.  Devlet üniver-
sitesi sayısı, Başbakan Demirel ve Başbakan 
Erdoğan dönemlerinde özellikle artmıştır. 
Öğrenci sayısında da bir artış sağlanmış-
tır. 2008 yılından sonra kontenjan artırımı, 
yeni üniversitelerin kurulması ve çıkarılan 
öğrenci af yasaları, öğrenci sayısının artma-
sında etkili olmuştur. Yükseköğretime hâlâ 
ciddi bir toplumsal talep vardır ve okullaşma 

oranları, gelişmiş ülkelerin altındadır. Yükse-
köğretime ayrılan kaynaklar son yıllarda ar-
tırılmış	 (yaklaşık	 GSYH’nin	 %1’i)	 olmasına	
rağmen,	 OECD	 ülkeleri	 ile	 kıyaslandığında	
(ortalama	%1,5)	düşüktür.

•	 YÖK’ün yetkilerinin azaltılması, eşgüdüm 
ve planlamadan sorumlu bir üst kurula dö-
nüştürülmesi ve üniversitelerin idari ve mali 
özerkliklerinin artırılması hususunda nere-
deyse tam bir uzlaşı olmasına rağmen yük-
seköğretimin yeniden düzenlenmesi konu-
sunda atılan adımlar, bugüne kadar sonuçsuz 
kalmıştır. Yükseköğretimde ne tür yeniden 
düzenleme yapılması gerektiği konusunda 
uzlaşı yoktur.

•	 Yükseköğretime ilişkin reform beklentileri 
hâlâ	 karşılanmamıştır.	 Muhtemel	 bir	 yük-
seköğretim reformunun en önemli bileşeni, 
yükseköğretim sisteminin topluma karşı 
hesap verebileceği bir mekanizmanın kurul-
masıdır.	 Mevcut	 yükseköğretim	 sisteminin	
kurucu	figürü	olan	Cumhurbaşkanının	artık	
halk tarafından seçilecek olması, son yıllarda 
yaşanan normalleşmeyi muhkemleştirme ve 
topluma hesap verebilirliği artırma potansi-
yeline sahiptir.
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‘’Toplumun,	 Kültür	 Politikaları	 ve	 Medyanın	
Kültürel Süreçlere Etki Algısı’’ başlıklı kamuoyu 
araştırmasının sonuçları açıklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 
SETA tarafından yürütülen ‘’Toplumun, Kül-
tür	Politikaları	ve	Medyanın	Kültürel	Süreçlere	
Etki Algısı’’ başlıklı kamuoyu araştırmasının 
sonuçları, düzenlenen toplantıyla açıklandı. 
Telif	Hakları	ve	Sinema	Genel	Müdürlüğü’nde	
düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul	Günay,	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Ba-
kanı	Fatma	Şahin,	TRT	Genel	Müdürü	İbrahim	

Şahin	ile	Radyo	ve	Televizyon	Üst	Kurulu	Baş-
kanı Davut Dursun katıldı. Araştırma sonuçları 
proje	koordinatörü	Prof.	Dr.	Talip	Küçükcan’ın	
sunumuyla duyuruldu. 

2 bin 727 kişiyle yüz yüze görüşme
Prof.	 Küçükcan	 koordinatörlüğünde,	 araştır-
macılar	Esra	Albayrak,	M.	Mücahit	Küçükyıl-
maz, Şule Albayrak ve Selahattin Güven tara-
fından yapılan çalışma, Türkiye’de toplumun 
farklı kesitlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve uyguladığı kültür politikalarına bakışını ele 

SETA	RAPOR

Toplumun, Kültür 
Politikaları ve Medyanın 
Kültürel Süreçlere Etki 
Algısı Araştırması
2727 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket çalışmasına dayalı araştırma, toplu-
mun Kültür Bakanlığı’nın etkinliklerinden farkındalık oranlarını, mevcut kültür polika-
larını ne kadar onayladıklarını göstermekte, bu veriler ile bir yol haritası sunmaktadır.

PROJE KOORDINATÖRÜ: TALIP KÜÇÜKCAN

toplum ve medya

KASIM 2011 -  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla SETA tarafından yürütülen Toplu-
mun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı başlıklı kamuoyu araştırma-
sının sonuçları, düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlü-
ğünde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Baş-
kanı Davut Dursun katıldı. Araştırma sonuçları, proje koordinatörü Prof. Dr. Talip Küçükcan’ın 
sunumuyla duyuruldu.
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alıyor. 2 bin 727 kişi ile yüz yüze görüşülerek 
yapılan anket çalışmasına dayalı araştırma, top-
lumun mevcut kültür politikalarını ne kadar 
onayladığını, Kültür Bakanlığı’nın etkinlikle-
rinden farkındalık oranlarını gösteriyor ve bu 
veriler ile bir yol haritası sunuyor.
“Toplumun,	 Kültür	 Politikaları	 ve	 Medyanın	
Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması” 
aynı zamanda özellikle televizyon yayınlarının 
kültürel değerlere etkisinin kamuoyu tarafın-

dan nasıl algılandığını ortaya koyuyor. Yayın 
türü ve içeriklerinin Türkiye’nin toplumsal 
ve kültürel değerlerini yansıtma biçimlerini, 
Türkiye’nin sanatı, sineması, müziği ve inanç 
zenginliklerinin kamu ve özel televizyonlardaki 
temsillerinin kamuoyu tarafından nasıl değer-
lendirildiğini gösteren araştırma ayrıca şiddet, 
cinsellik ve argo içeren programların çocuklar 
ve gençler üzerinde ne tür etkiler yapabileceği-
ne işaret ediyor. 

“Televizyon hayatımızı olumsuz yönde 
etkiliyor”
SETA tarafından yürütülen araştırmanın 
çok çarpıcı sonuçları bulunuyor. Buna 
göre, katılımcıların yüzde 39,2’si günde 
2 saate kadar televizyon izlediğini belir-
tirken, 4 saatten fazla televizyon seyre-
denlerin	 oranı	 ise	 yüzde	 26,5.	 Cinsiyet	
dağılımına göre, kadınların yüzde 38,1’i, 
erkeklerin ise yüzde 40,3’ü 2 saate kadar 
televizyon izliyor. 
Katılımcıların yüzde 66,7’si Türkiye’de te-
levizyon yayıncılığının geleneksel inanç 
ve değerleri zayıflatıcı nitelikte olduğunu 
ifade ediyor. Dizilerin gençlere olumsuz 
rol modelleri sunduğunu düşünenlerin 
oranı yüzde 70,5 gibi önemli bir rakamı 
bulurken, yüzde 21,6’lık kesim tersini 
düşünüyor. Katılımcıların yüzde 78,2’si 
yerli dizilerin çoğunu konu ve görsel 
içerik olarak çocukların ruh sağlığı açı-
sından sakıncalı buluyor. Yüzde 68,9’luk 
kesim televizyonlardaki dizi ve magazin 
programlarının çocuk ve gençleri genel-
de kültürel değerlere yabancılaştırdığını 
savunurken, katılımcıların 79,1’i evlilik 
programlarının Türk aile yapısı ve evli-
liği olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.
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ÖZET “Arap Baharı” olarak anılan Ortado-
ğu’daki değişim sürecinin ilk olarak başladı-
ğı ülke olan Tunus’ta 23 Ekim 2011 tarihinde 
kurucu meclis seçimleri gerçekleştirilmiştir. 
Bu seçim sonrası oluşan kurucu meclis öncü-
lüğünde tamamlanması beklenen Anayasa ha-
zırlama süreci, hem Tunus hem de bölgedeki 
değişim süreci açısından büyük öneme sahiptir. 
Gelinen nokta itibariyle Tunus bir yandan dev-
rim sürecini ateşleyen ekonomik darboğazla, 
diğer taraftan toplumsal uzlaşı ekseninde yaşa-
nabilecek	 sorunlarla	 karşı	 karşıyadır.	 Ülkenin	
içerisinde bulunduğu geçiş sürecinde uluslara-
rası rekabetin yoğunlaşacak olması, bir yandan 
yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmesi açısından 
faydalı olabilecekken diğer yandan ise Tunus’u 
bir uluslararası çatışma ortamına dönüştürme 
ihtimali bulunmaktadır.
Bu raporda Tunus’ta Yasemin Devrimi’ni gerek-
li aynı zamanda mümkün kılan tarihi arka pla-
na ve devrim sürecine değinilmiştir. Seçimler 

öncesinde, sırasında ve sonrasında ülkede or-
taya çıkan siyasi tablonun sunulmaya çalışıldığı 
raporda seçim sonuçlarının muhtemel yansı-
malarına	da	dikkat	çekilmiştir.	Raporda,	Tunus	
seçimlerinden sonra oluşacak “Yeni Tunus”un 
uluslararası ilişkileri ele alınmış, bu bağlam-
da ülkenin eski kolonyal hamisi Fransa, Arap 
Baharı sürecini yönlendirebilme ve Tunus’tan 
bir model ülke çıkarma çabası içerisinde olan 
Amerika Birleşik Devletleri’nin pozisyonları ir-
delenmiştir. Öte yandan son yıllarda kaydettiği 
gelişmeler ile Ortadoğu’daki değişim sürecinin 
gündemine oturan Türkiye’nin Arap dünyası ile 
ilişkilerinin dinamikleri ve geleceği üzerine de 
değerlendirmelerde bulunulmuştur.

GİRİŞ “Arap Baharı” olarak anılan Ortado-
ğu’daki değişim sürecinin ilk olarak başladı-
ğı ülke olan Tunus’ta 23 Ekim 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen kurucu meclis seçimleri, bu 
sürecin içerisinde yer alan ülkelerde yapılan ilk 

SETA		ANALİZ

Devrimden Demokrasiye 
Tunus’un Seçimi
Seçimin nihai resmi sonuçları itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı detaylı açık-
lama dikkate alındığında beş parti meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu ele geçir-
miş, geri kalan 22 parti veya bağımsız liste ise parlamentoda toplamda ancak 37 
sandalye elde edebilmiştir.

UFUK ULUTAŞ, FURKAN TORLAK

isyan’dan seçimlere arap baharı
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serbest ve adil seçimler olarak tarihe geçmiş-
tir. Devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin 
Ali’nin ülkeyi terketmesiyle birlikte başlayan 
geçiş sürecinde yüzün üstünde parti kurulmuş 
ve ülke genelde sorunsuz geçen bir propaganda 
ve kampanya sürecinden geçerek seçimleri yine 
sorunsuz ve adil olarak gerçekleştirmiştir. Bu 
raporun yazarlarının da aralarında bulunduğu 
uluslararası gözlemci heyetleri, Tunus’taki se-
çimleri takip etmiş ve seçim sonrasında yayın-
lanan gözlemci raporlarında seçim sürecinin 
sorunsuzluğu ve demokratik işleyiş ile alakalı 
olumlu görüşlerini aktarmışlardır.
Bu raporda Tunus’ta Yasemin Devrimi’ni ge-
rekli aynı zamanda mümkün kılan tarihi arka 

plana ve devrim sürecine kısaca değinilecektir. 
Seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında 
ülkede ortaya çıkan siyasi tablo sunulacak ve 
seçimlerin muhtemel sonuçları üzerinde duru-
lacaktır. Son bölümde ise Tunus seçimlerinden 
sonra oluşacak “Yeni Tunus”un uluslararası 
ilişkilerine değinilecek ve bu bağlamda ülkenin 
eski kolonyal hamisi Fransa, Arap Baharı sü-
recini yönlendirebilme ve Tunus’tan bir model 
ülke çıkarma çabası içerisinde olan Amerika 
Birleşik Devletleri, son yıllarda kaydettiği ge-
lişmeler ile Ortadoğu’daki değişim sürecinin 
gündemine oturan Türkiye ve Arap dünyası ile 
ilişkilerinin dinamikleri ve geleceği üzerinde 
durulacaktır. 

isyan’dan seçimlere arap baharı

KASIM 2011 -  2011’in ilk günlerinden itibaren başlayan protestolar sonucunda devrilen li-
derlerin ardından Tunus’ta ve Mısır’da ilk demokratik seçimler düzenlendi. Tunus’ta 23 Ekim’de 
düzenlenen ve yeni anayasayı oluşturacak kurucu meclis seçimlerinden birinci parti olarak çı-
kan Ennahda’nın Kongre Partisi ve Ettekettül’le oluşturduğu iktidar koalisyonu anlaşmasına 
göre Ennahda Genel Sekreteri Hamadi Cibali Başbakan, Kongre Partisi lideri Marzuki Cumhur-
başkanı ve Ettekettül lideri Mustafa Cafer Meclis Başkanı olarak seçildi. Mısır’da ise iki buçuk ay 
boyunca devam edecek aşamalı seçimlerin 28-29 Kasım’da gerçekleştirilen ilk turundan Müs-
lüman Kardeşler’in Hürriyet ve Adalet Partisi birinci parti olarak çıkarken, İslamcı Selefilerin 
partisi En-Nur aldığı %24 oranındaki oyla ikinci parti olarak çıkarak seçimlerin sürprizi oldu.
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SONUÇ 23 Ekim 2011’de gerçekleştirilen Ku-
rucu	 Meclis	 seçimleri	 ve	 önümüzdeki	 bir	 yıl	
içerisinde tamamlanması beklenen Anayasa 
hazırlama süreci, hem Tunus açısından hem 
de bölgedeki değişim süreci açısından büyük 
öneme sahiptir. Önümüzdeki süreçte Tunus’u 
önemli meydan okumalar beklemektedir. Bu 
meydan okumaların ilki devrim sürecini ateş-
leyen en önemli etkenlerden birisi olan eko-
nomik sorunlardır. Bin Ali devrini sembolize 
eden aile boyu yolsuzlukların ve rekabet nok-
sanlığının, yeni dönemde sona erecek olması 
ülkenin ekonomisi için olumlu bir gelişmedir. 
Bununla birlikte bu geçiş sürecinde uluslararası 
rekabetin yoğunlaşacak olması bir yandan ya-
bancı yatırımcıyı ülkeye çekmesi açısından fay-
dalı olabilecekken diğer yandan ise Tunus’u bir 
uluslararası çatışma ortamına dönüştürme ih-

timali de bulunmaktadır. Bu noktada Tunus’un 
kendi milli çıkarlarını ön planda tutan yerli ve 
rekabete açık bir iktisadi sistemi hayata geçir-
mesi büyük öneme sahip olacaktır.

Tunus’un bundan sonraki dönemde çözmek 
zorunda olduğu bir diğer problem de top-
lumsal uzlaşıda yol kat etmek olacaktır. Seçim 
kampanyalarında oluşturulmaya çalışılan laik-
muhafazakâr kamplaşması, özellikle anaya-
sanın hazırlanma sürecinde tekrar gündeme 
oturacak	ve	Kurucu	Meclis’in	hareket	kabiliye-
tini	 sınırlandıracaktır.	An	Nahda	Hareketi’nin	
büyük	çoğunluğa	sahip	olması	ve	Cumhuriyet	
için	Kongre	ve	Demokratik	Forum	Partileriyle	
kurduğu diyalog, bu kamplaşmanın da belirli 
kesimlerin direnişine rağmen çözülebileceği 
mesajını vermektedir. Bu geçiş süreci boyun-
ca partilerin kurumsallaşma, diyalog ve sorun 
çözme becerileri, iktisadi programları ve ülkeyi 
yerelleştirme dereceleri, bu partilerin geçiş sü-
reci sonrası Tunus’undaki güçlerini ve konum-
larını belirleyecektir. 

“ Seçim sonrasında Tunus’un şekil-
lenmesinde ülkenin sömürge geçmişi, 
sömürge sonrası dönemde Burgiba ve 
Bin Ali’nin idaresi altında kurduğu ulus-
lararası ilişkileri ve tecrübe ettiği baskı-
cı modernite ve otoriteryanizm önemli 
rol oynayacaktır. 
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2010 yılının sonları ile 2011 yılının başları Arap 
dünyasının gecikmiş öfke patlamasının yaşan-
dığı tarihler olmuştur. Etki ve nüfuz bakımın-
dan Arap dünyasının kıyısındaki bir ülke olan 
Tunus bu öfke birikiminin önündeki korku ve 
endişe duvarlarını parçalayarak dalga dalga 
büyüyen halk hareketlerinin ilham kaynağı ve 
dinamosu	 olmuştur.	 Muhammed	 Buizzi’nin	
kendisini yakarak bu süreci başlatmasının ar-
dından Tunus’ta başlayan olaylarda Yemen, 
Libya	ve	Suriye’de	olduğu	gibi	kitlesel	ölümlerin	
yaşanmaması ve Zeynelabidin b. Ali’nin sessiz 
sedasız ülkesini terk etmesi Arap baharı olarak 
isimlendirilen sürecin bulaşıcı-sıçrayıcı karak-
terini de belirlemişti.

25 Ocak 2011 yılında Tahrir meydanında baş-
layan	 olaylar	 Mısır’da	 1952	 yılından	 beri	 ül-
keyi	yöneten	asker	kökenli	4.	Cumhurbaşkanı	
olan	 Hüsnü	 Mübarek’in	 görevini	 Yüksek	 As-
keri Konseyine devretmek zorunda bırakmış-
tı.	 Cumhurbaşkanlığının	 yetkilerini	 devralan	
Konsey	başkanı	Mareşal	Tantavî,	halka	ve	Tah-

rir	 Meydanına	 sıcak	 mesajlar	 vererek	 onların	
sempatilerini kazanmıştı. Kısa bir süre içerisin-
de ülke referanduma giderek %77 lik bir çoğun-
lukla anayasa değişiklik paketini onaylayarak 
siyasi partiler önündeki engelleri kaldırmıştı. 
Hızlı	 bir	 şekilde	 partileşen	Mısır	 halkı	 askeri	
Konseyin	Hüsnü	Mübarek	ve	rejiminin	aktör-
lerini yargılamada isteksiz ve yavaş davranması, 
Eylül 2011 yılında yapılması gereken parlamen-
to ve senato seçimlerini erteleyerek belirli bir 
takvim vermemesi, artarak devam eden baskı-
lar sonucunda söz konusu seçimlerin 28 Kasım 
2011 tarihinden itibaren yapılacağını açıkla-
mak zorunda kalması ancak cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ne zaman yapılacağı konusunda 
bir tarih belirlemeyerek derin bir sessizliğe 
bürünmesi, İsam Şeref başbakanlığında yetki-
lendirilen hükümetin gözle görülür hiçbir ba-
şarı sağlayamaması ve askeri konseyin vesayet 
rejimini sürdürme niyetinde olması gibi konu-
lar	 son	 günlerde	 Tahrir	Meydanında	 yeniden	
başlayan kitlesel gösterilerin başlıca sebepleri 
arasında sayılabilir.

SETA	YORUM

Mısır Dereyi Geçerken 
Tahrir’de At Değiştirecek mi?
Mısır halkının nehri geçmek için hazırlandığı bu dönemde bazı odaklar, Tahrir 
Meydanında elde edilen nisbî kazanımlarını Nil’in sularına atmak istiyor.

RAMAZAN YILDIRIM
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Sağ, sol, liberal ve İslamcı tüm çevrelerin hızlı 
bir şekilde partileşerek seçimlere hazırlandığı, 
seçimler için ittifaklar kurduğu, seçim takvi-
minin kesinleşmesinden sonra da adaylık baş-
vurularında bulunduğu ve tüm bu siyasi çev-
relerin sahaya inerek seçim propagandalarına 
başladığı bir dönemde geçici hükümetin başba-
kan yardımcısı Ali Silmi’nin hazırlayıp kamuo-
yuyla paylaştığı bir belge askerin, idareyi sivil 
bir iktidara devretme niyetinde olmadığı ve 
Mısır	halkını	oyaladığı	konusundaki	kanaatleri	
güçlendirmiştir. Askeri Konseye birçok imtiyaz 
tanıyarak ona ülkedeki tek mutlak belirleyici bir 
konum veren bu belge yeni yapılacak bir ana-
yasanın üzerinde kabul edilerek değiştirilmesi 
dahi teklif edilemeyen bağlayıcı bazı hükümler 
de içermektedir. Toplumsal destekten yoksun 
olan bazı siyasi partiler ile çevreler bu belge-
ye imza atarak muhtemel bir İslamcı iktidarın 
önüne geçmeyi hedeflemiştir. İşte parlamen-
to	ve	 senato	 seçimlerine	doğru	giden	Mısır’da	
başta	Müslüman	 Kardeşler	 Cemaati’nin	 siyasi	
kanadı	 olan	Adalet	 ve	Özgürlük	 Partisi,	 selefi	
akımlar	ve	Cemaati	İslami’nin	havzasından	do-
ğan partiler ile diğer siyasi parti ve oluşumlar 
bu belgeyi şiddetle eleştirmişler ve seçim önce-
sinin son cumasında 18 Kasım 2011 tarihinde 
Tahrir	Meydanında	“demokrasiyi	koruma”	adı	
altında bir miting düzenlemiş ve sivil bir irade-
nin ortaya çıkacağı seçimlere saygı duyulma-
sını ve askeri konseyin kendisini toparlayarak 
kışlasına çekilmeye hazırlanması gerektiği me-
sajını ileterek dağılmıştı.
Ancak	Tahrir	Meydanını	terk	etmeyen	ve	ken-
di aralarında homojen bir tavır sergileyemeyen 
bazı gençlerin meydanda çadır kurmaya baş-
lamaları üzerine güvenlik güçlerinin aşırı bir 

şiddet kullanarak meydanı boşaltmak istemesi 
üzerine çatışmalar çıkmış ve dört kişi hayatını 
kaybetmişti. Bu olayların duyulması üzerine 
meydan tekrar göstericilerle dolmuş ve sonra-
ki günlerde devam eden gösterilerde toplam 35 
kişi hayatını kaybetmiştir. 

Tahrir meydanındaki göstericilere müdahale 
eden polis güçleri 2011 yılının Şubat ayından 
itibaren içinde bulunduğu suskunluğunu bo-
zarak meydanlardaki görünürlüğünü artırmış, 
Mübarek	 dönemi	 olayları	 bastırma	 yöntem-
lerini yad edercesine göstericilerden intikam 
almaya çalışmıştır. Halk nezdinde kırıldığını 
düşündüğü onurunu kurtarma peşinde olan 
polisin olaylara müdahale biçimi ve tansiyonu 
yükselten diğer bazı hadiseler ciddi bir provo-
kasyonun sahneye konulduğunu göstermekte-
dir.	Mesela	Tahrir	Meydanına	yakın	olan	Ame-
rikan	 Üniversitesinin	 çatısından	 göstericilere	
saldırılması, meydanda polise molotof kokteyl 
atan üç ABD vatandaşının bulunduğunun açık-
lanması, yine bu meydanın ortasında gösterici-
ler tarafından derdest edilen eski polis şeflerin-
den birinin sivil kıyafetle ve susturucu takılmış 
silahıyla dolaşması, bunun silahından dört el 
ateş edildiğinin iddia edilmesi, Kıbtî işadamı ve 
Özgür	Mısırlılar	Partisi	başkanı	Necib	Savirs’in	
sahip olduğu Gsm şirketinin imkânlarını kulla-
narak günler öncesinden “geleceğin ve çocukla-
rının	yarını	için	Müslüman	Kardeşlere	ve	diğer	
İslamcı partilere oy verme” şeklinde milyonlar-
ca mesajı cep telefonlarına göndermesi bu son 
olayların masumane bir şekilde gelişmediğini 
göstermektedir. Ayrıca bu gösterilerde hayatını 
kaybedenlerin genellikle başlarından ve göğüs-
lerinden vurulduğunun açıklanması bilinçli bir 
şekilde hedef gözetildiğini akla getirmektedir.
28	 Kasım	 Pazartesi	 günü	 sandık	 başına	 gide-
cek	olan	Mısır’da	öyle	görünüyor	ki	seçim	san-
dıklarından ümidini kesenler, toplumsal bir 
destekten yoksun olanlar, sandıktan çıkacak 
olan sonuçları şimdiden tahmin edip hoşnut 

“ Mübarek sonrası dönemde or-
taya çıkan tek kazanım partileşme 
önündeki engellerin kaldırılması ve 
şaibesiz bir seçimin yapılacak olması 
ihtimalidir.
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çekileceğini ve 28 Kasımda başlayacak olan 
seçim takviminin ertelenmeyeceğini, cumhur-
başkanlığı seçimlerinin 2012 yılının ilk altı ayı 
içerisinde	yapılacağını	duyurması	yeni	Mısır’ın	
inşası ümitlerini korumaktadır.

Arap Baharı olarak isimlendirilen bu süreci 
başlatan Tunus, yaptığı seçimler sonucu başlat-
tığı	değişim	iradesiyle	başta	Mısır	olmak	üzere	
diğer Arap ülkelerine de örneklik oluşturacağa 
benziyor.	 Mısır	 halkının	 nehri	 geçmek	 üzere	
bir hazırlık süreci içinde olduğu bu dönemde 
bazı odaklar, ona nehri geçerken at değiştirme 
provası	 yaptırmak	ve	Tahrir	Meydanında	elde	
ettiği nisbî kazanımlarını bu meydanın hemen 
yanı	başında	derinden	akan	Nil’in	sularına	at-
mak istiyor.

Sabah, 27.11.2011

olmayanlar,	 Mübarek	 dönemi	 imtiyazlarını	
korumak isteyenler, ülkeyi belirsizliğe, halkı 
karamsarlığa doğru sürükleyip askeri konseyin 
vesayeti altında eski rejimi tüm kurumlarıyla 
devam ettirme niyetinde olanlar son gösteriler-
le	birlikte	Tahrir	Meydanından	yeni	bir	dikta-
törlük inşa etme peşindeler.
Tahrir	 Meydanını	 dolduran	 gençler	 teknok-
ratlardan oluşacak bir milli kurtuluş hükümeti 
istediklerini, siyasi parti ve ittifakların çözüm 
olamayacağını, çözümün Tahrirdeki devrimci 
gençlikte olduğunu dile getirmeleri ve kendi 
aralarında farklı görüşler ileri sürerek birbir-
leriyle	 tartışmaları	Mübarek	 döneminin	 farklı	
aktörlerle devam ettirilmek istendiği senaryo-
larını güçlendirmektedir.
Mübarek	 sonrası	 dönemde	 ortaya	 çıkan	 tek	
kazanım partileşme önündeki engellerin kaldı-
rılması ve şaibesiz bir seçimin yapılacak olması 
ihtimalidir. Eğer bu son olaylar yaklaşık olarak 
üç ay sürecek olan parlamento ve senato seçim 
sürecini baltalayacak olursa ortaya çıkan de-
ğişim	 arzusu	 ve	 yeni	Mısır’ı	 inşa	 etme	 iradesi	
parlamenter sistem kültürünün olmadığı toplu-
mu sivil de olsa yeni diktatörlüklere ve vesayet 
rejimlerine doğru sürükleyecektir.
18 Kasım 2011 tarihinden itibaren devam eden 
gösteriler üzerine Askeri Konsey başkanının 
idareyi sivil iktidara teslim edip kışlalarına 

“ Arap Baharı olarak isimlendiri-
len bu süreci başlatan Tunus, yaptığı 
seçimler sonucu başlattığı değişim ira-
desiyle başta Mısır olmak üzere diğer 
Arap ülkelerine de örneklik oluşturaca-
ğa benziyor.

A
A
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The Turkish attitude toward the Arab Spring is 
also under some criticism, on the assumption 
that Turkey’s importance will diminish through 
emergence of the new democratic actors in the 
region, such as new Egypt. Those who consi-
der	the	Turkish	experience	as	a	“fall”	while	the	
Arab	world	experiences	a	“spring,”	either	have	
no clue about the “winter” in Turkey or think 
that spring comes with a single flower.
Turkey	 has	 experienced	 both	 a	 multi-party	
system and a tutelary regime, which is currently 
being adopted by Egypt, during the last 50-60 
years. While Turkey tries to overcome its own 
remnants of “winter,” the Arab world is about 
to	revive.	If	we	judge	seeking	to	 initiate	social	
and political change in the Arab world based 
on	the	experience	of	Turkey,	they	will	first	fight	
a power struggle within their countries and 
then	will	confront	the	regional	order.	In	brief,	
a harsh winter is ahead for the whole region.
Turkey will remain an actor helping to build 
the order as long as it deploys its comparative, 
historical and strategic advantages in construc-
tive politics.Turkey has become an interesting 

dynamic factor, not only the powers in its re-
gion, but for the American and European ac-
tors also. Faced with the legitimate demands of 
Turkey, the actors in the region are feeling more 
pressure to make a choice between the status 
quo and change.
Global actors are also feeling similar pressure to 
make that choice, because of Turkey’s irrefutab-
le	 objections	over	 Israel	 and	 its	 rightful	 argu-
ments that the regional order will never be the 
same. Whichever they choose, the result will be 
for	the	benefit	of	Turkey.	If	they	choose	the	sta-
tus quo, Turkey will become much more legi-
timate as a democratic power compared to the 
rest	of	the	region.	If	they	choose	change,	then	
Turkey will be proven correct in its diagnosis of 
the fundamental problem in the region.
The	U.S.	and	Turkey	have	overlapping	concerns	
and	 interests	 in	 the	Middle	 East.	 However,	 it	
would	be	too	simplistic	to	expect	that	the	two	
countries will adopt the same or parallel appro-
aches.	For	instance,	while	the	U.S.	would	prefer	
a manageable and controlled change in the re-
gion, Turkey knows quite well that a successful 

SETA	YORUM

Future of Arab Spring and 
Turkey
Turkey is so involved in developments in the Middle East that it cannot be a mere 
spectator to what is currently taking place.

TAHA ÖZHAN
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transition requires a more fundamental struc-
tural	change	in	the	Camp	David	Order.
As long as Turkey clearly and sincerely supports 
change in the Arab world and sides with the pe-
ople	 of	 the	 region,	 external	 actors	will	 realize	
that confronting Turkey means confronting 
the demands of the people in the region. This 
will be not only a great opportunity for Turkey, 
but also the beginning of a challenging process. 

Turkey will be an actor that assists in forming a 
new order in the region, so long as it improves 
its “zero problem with neighbors” policy that 
helped	Turkey	 to	 extend	 its	 relations	 and	 po-
tential within neighboring countries and starts 
building the capacity for managing the “prob-
lems of neighbors” in this period.
hurriyetdailynews.com , 17.11.2011
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Türkiye’den Avrupa’ya işgücü göçünün 50’nci 
yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler söz konu-
su göçlerin siyasi ve toplumsal sonuçlarını gün-
deme taşıdı. Diğer yandan dört milyonu aşan 
Türkiye kökenli nüfusun Avrupa’nın kimliği, 
geleceği ve Avrupa Birliği-Türkiye ve Doğu-
Batı ilişkilerine etkileri tartışılmaya başlandı. 
Türkiyeli göçmenler artık pek çok Avrupa ken-
tinde toplumsal dokunun köklü ve ayrılmaz bir 
parçası olarak kamusal alanda temsil ediliyor, 
talepte bulunuyor, siyaset ve ekonomiyi etkili-
yor. Sahip oldukları birikimler ve genç nüfusu 
ile Avrupalı Türkler, yaşadıkları ülkelerin gele-
ceğini etkileyebilecek ciddi bir insan sermaye-
si oluşturuyor. Ancak göçün üzerinden yarım 
asırdan uzun bir süre geçmesine rağmen Türki-
ye’deki hükümetler şimdiye kadar Avrupa’daki 
vatandaşlarımızın sorunları ile uzaktan ilgilen-
miş, çoğu kez bunları görmezden gelmişti. 

Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	özel	ilgisi	ile	
Türkiye artık bir devlet olarak Avrupa’daki va-
tandaşlarının yanında olduğunu, onları yalnız 
bırakmayacağını ve bütün imkânları ile arkala-
rında duracaklarını ilan etti. Altmış yıllık göç 
tarihinde ilk kez bir Başbakan bu kadar açık bir 
dil ve güçlü bir irade ile Avrupalı Türkleri cesa-
retlendirici	 bir	 sahiplenme	gösterdi.	Cumhur-
başkanı Abdullah Gül de Ekim ayında yaptığı 
Almanya ziyaretinde benzer mesajlar vererek 
büyük bir ülke vizyonu ile Türkiye’nin kendi 
vatandaşlarının hak ve hukukunu her yerde sa-
vunacağını belirtmişti.

Hak, özgürlük ve eşitlik dili
Başbakan Erdoğan Batı ülkelerinde yaptığı ko-
nuşmalarda yerel ve bölgesel bir devlet adamı 
olarak değil küresel bir lider olarak konuşuyor. 

SETA		YORUM

Türkler Avrupa’yı 
Değiştiriyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilgisi ile Türkiye artık bir devlet olarak Avru-
pa’daki vatandaşlarının yanında olduğunu, onları yalnız bırakmayacağını ve bütün 
imkânları ile arkalarında duracaklarını ilan etti.

TALIP KÜÇÜKCAN

türkiye’den avrupa’ya işgücü göçünün 50’nci yılı

KASIM 2011 -  2011 yılı, Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
işgücü göçü anlaşmasının imzalanmasının 50’nci yılıydı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ağır tah-
ribata uğrayan Almanya’nın “Batısı” hızlı bir inşa sürecine girdi ve başta Türkiye olmak üzere 
birçok ülkeden bir süreliğine iş gücü almaya başladı. 31 Ekim 1961’de imzalanan anlaşma ile 
Almanya’ya giden Türkiyeli işçilerin ciddi bir kısmı öngörüldüğü gibi memleketlerine geri dön-
meyip “ikinci vatan”larında kaldı. Birçok sorun ve imkânı içinde barındıran bu durum, her iki 
ülkede yapılan değişik etkinlik ve toplantılarda tartışıldı.
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BM	Genel	Kurulu’nda	 yaptığı	 gibi	 her	 konuş-
masında hak, özgürlük ve eşitlik çıtasını biraz 
daha yükseltiyor. Hafta içinde Almanya’da yap-
tığı konuşmada da evrensel ilkelere yaslanan, 
temel hak ve hürriyetler üzerine inşa edilen 
bir dille yurtdışındaki Türkiye vatandaşlarına 
sahipsiz olmadıkları, muhataplarına ise vatan-
daşlarını ezdirmeyecekleri mesajını verdi.
Başkaban Erdoğan’ın mesajı ince ve adil den-
geler üzerine kurulu yapıcı tespit ve öneriler 
içeriyordu. Bir taraftan Almanya başta olmak 
üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere 
göçün başlangıcından itibaren yaşadıkları so-
runların farkında olduklarını, diğer yandan 
da yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları 
ülke vatandaşlığına geçmeleri ve o toplumlara 
uyum sağlamaları gerektiğinin altını çizdi. Yurt 
dışındaki vatandaşlarımıza, yaşadıkları ülkele-
rin dilini iyi öğrenmelerini, siyasi, kültürel ve 
ekonomik hayatlarına mutlaka katılımlarını 
öğütleyen Erdoğan, bunların yanında Avrupa 
ülkelerine de hak ve özgürlükler dili ile hatır-
latmalarda bulundu.

Asimilasyonun bir insanlık suçu olduğunu 
belirten Erdoğan, Türkiye kökenli göçmenler 
ve onların çocuklarından kendi inanç, dil ve 
kültürel değerlerinden vazgeçmelerinin bek-
lenmemesi gerektiğine işaret ederek, karşı kar-
şıya kaldıkları ciddi bir riski de göstermiş oldu. 
Ayrıştırıcı bir dil kullanmaktan özenle kaçına-
rak yapıcı bir dil benimseyen ancak siyasi ve 
toplumsal sorunları eleştirmekten de çekin-
meyen Başbakan “50 yıl önce misafir işçi ola-
rak gelen, bugün üçüncü ve dördüncü nesliyle 
Almanya’nın sosyal dokusunda tartışmasız yer 
edinen Türklerin, fırsat eşitliğinden, eşit katı-
lımdan ve birlikte yaşama imkânından ne kadar 
istifade ettiğini sormak ve sorgulamak bizim 
hakkımızdır” diyerek Türklerin uzun yıllardır 
pek çok Avrupa ülkesinde yaşadıkları ve hâlâ 
çözüm bekleyen sorun alanlarını muhatapla-
rının gündemine taşıdı. Şimdiye kadar yapılan 

araştırmalar ve özellikle 11 Eylül 2001 sonrasın-
daki gelişmeler de Başbakan Erdoğan’ın işaret 
ettiği sorunların ivme kazandığını, güvenlikçi 
bir	yaklaşımla	Türkler	de	dahil	Müslümanların	
tehdit unsuru olarak görüldüğünü teyit ediyor.

Uyum ve entegrasyon zamanı
Göçün 50’nci yılında Başbakan’ın üzerinde 
durduğu konulardan biri de, Avrupalı Türkle-
rin hem çoğunluk toplum, hem de kendi içle-
rindeki farklı gruplar ile uyum içinde yaşama-
ları gerektiği, birlik ve beraberlik içinde güç 
birliği tesis etmeleri gerektiği konusuydu. Tür-
kiyeli göçmenler, hem Türkiye ve Avrupa ül-
kelerinin kalkınmasına katkıda bulunabilecek, 
hem de Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 
geleceğini belirleyebilecek önemli bir potansi-
yele sahip. Türkiye ilk kez bu potansiyele sahip 
çıkıyor. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı da bu amaçla kurulmuş 
stratejik bir kurum. Bu kurum, yurt dışındaki 
Türkler açısından bir milattır. Zira dili, kültürü, 
inancı ve değerleri ile Avrupa’da yeni ve köprü 
kimlikler inşa eden vatandaşlarımız ilk kez bu 
kadar güçlü bir irade ile Türkiye’de hükümetin 
gündemine alınmıştır.
Göçün 50’nci yılı Türkiye’de yeni bir anlayı-
şın, yani mevcut sınırlar içine sıkışmak yerine 
bölgesel ve küresel bir vizyonla aktif politika-
lar oluşturulması anlayışının doğuşuna denk 
düşmektedir. Yeni Türkiye işte bu anlayışla yurt 
dışındaki vatandaşlarımıza ilişkin kucaklayıcı 
bir vizyon geliştirmiş, etnisite, vatandaşlık, çok 
kültürlülük, siyasal katılım ve temsil, dini ve 
kültürel çoğulculuk gibi öteden beri tartışılan 
kavramlara yeni açılımlar getirerek göçün Av-
rupa ve Türkiye için yarattığı siyasi ve toplum-
sal imkanları keşfetmeye başlamıştır.
Sabah, 05.11.2011

“ Türkiyeli göçmenler, hem Türki-
ye ve Avrupa ülkelerinin kalkınmasına 
katkıda bulunabilecek, hem de Türkiye 
ve Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini 
belirleyebilecek önemli bir potansiyele 
sahip.
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Batının gerilim üzerine oturttuğu İran politi-
kası bir süre daha yeni kanıtlar ve tartışmalarla 
yoluna devam edecek gibi gözüküyor.
8	 Kasım’da	 Uluslararası	 Atom	 Enerjisi	 Ajansı	
(UAEA),	 İran	 üzerine	 nükleer	 değerlendirme	
raporunu	Yönetim	Kuruluna	ve	BM	Güvenlik	
Konseyine sunmadan, rapor basına sızdırıldı 
ve	beraberinde	 sert	 tartışmalar	başladı.	Rapo-
run detaylarının dağıtımındaki yasağa rağmen 
bir	gün	önce	Washington	Post	gazetesinde	yer	
alması, işin içinde olan pek çok faktörü düşün-
mek için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bu 
sızıntı ile rapor 17 Kasım’da Yönetim Kurulu 
gündemine gelene kadar, ülkelerin alacakları 
pozisyonları tartmak, kamuoyu oluşturmak 
ve	 BM	 Güvenlik	 Konseyi’nin	 nabzını	 tutmak	
için ihtiyaç duyulan ara süreç yaratılmış oldu. 
Hatta konu, yeni rapor ile birlikte, artık İran’ın 
niyetleri üzerine bir tartışma olmaktan çıkarak, 
nükleer silaha sahip olmak istediğinden emin 

olunan İran’ı durdurmanın yolları üzerine kilit-
lenmiş durumda.
Aslında son rapor, temel iddialar açısından, 
daha önceki raporlardan tamamı ile farklı ve 
yeni değil. Tartışmayı bu aşamaya getiren ise bu 
kez Ajansın, daha önce olmadığı kadar kesin, 
sert ifadelere ve “somut” kanıtlara yer verme-
si.	Rapora	göre	özetle,	İran’ın	nükleer	bombayı	
harekete geçirebilecek sistemlerin geliştirilmesi 
yönünde faaliyetlerde bulunduğuna dair güve-
nilir bilgiler mevcut. Bu bilgiler, büyük ölçüde 
10 üye ülkenin sağladığı istihbarata ve kısmen 
müfettiş raporlarına dayanıyor. İstihbarat bilgi-
lerinin kesin kanıtlar olarak sunulması raporun 
en kırılgan yanını oluşturuyor.

Eski kanıtlar, yeni başkan
Raporda kullanılan istihbarat bilgilerinin pek 
çoğu	 UAEA’nın	 önceki	 başkanı	 Muhammed	

SETA		YORUM

UAEA’nın Kanıtları Neyi 
Kanıtlıyor?
Pek çok uzman, nükleer tesislere yönelik başarılı bir operasyonun İran’ın nükleer 
programını en fazla üç yıl geciktireceğini söylüyor.

SELIN M. BÖLME

iran’ın nükleer programı

KASIM 2011 -  Uluslararası gündemin değişmez konularından olan İran’ın nükleer progra-
mı tartışmaları 8 Kasım 2010’da yayınlanan UAEA’nın İran raporuyla yeniden alevlendi. Önceki 
raporlardan farklı olarak İran’ın nükleer programının ‘askeri bir boyutunun’ olabileceği şeklin-
de bir ifadeye yer veren rapor, bu anlamda uzun zamandır İran’ın nükleer programının askeri 
amaçlı olduğunu savunan ABD, İsrail, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yaptırım çağrılarını yo-
ğunlaştırırken, İran’ın ise sert tepkisiyle karşılaştı. UAEA’yı Amerikan’ın maşası olarak nitelen-
diren İran, raporun bulgularının belli güçlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde hazırlandığını 
ve İran’ın nükleer programından vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Rusya ve Çin ise yaptırım ve 
baskıdan yana olmadıklarını ve diyalog seçeneğini desteklediklerini ifade ettiler.
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El Baradey’in döneminde de mevcuttu. An-
cak Baradey’in, güvenilirlikleri ve kaynakları 
konusunda tereddütleri nedeniyle, bu bilgileri 
kesin kanıtlar olarak görmediği ve kamuo-
yu	 ile	paylaşmadığı	 söyleniyor.	Peki,	 şimdi	ne	
değişti?	Çok	basit	 ifade	 ile	UAEA’nın	Başkanı.	
Baradey’in	 gerek	 Irak	 gerekse	 İran	 ve	 Suriye	
konularında ABD ile ters düşen açıklamaları ve 
pek çok kez gösterdiği direnç, 2009 Ekim’inde 
gerçekleştirilen Ajansın başkanlık seçimlerin-
de Batılı devletleri kendilerine daha az güçlük 
çıkaracak	 bir	 isimde	 birleştirdi.	 Japon	 Yukiya	
Amano, ABD ve Batılı devletlerin açık desteği 
ile başkanlığa gelirken, kendisinden en büyük 
beklenti İran konusunda daha net karşıt bir 
pozisyon	 almasıydı.	 Nitekim	 Wikileaks	 tara-
fından açıklanan seçimlerin yapıldığı döneme 
ait	UAEA	ABD	misyonuna	ait	telgraf	bu	ilişkiyi	
açıkça doğruluyor. Telgrafta, Amano’nun geliş-
mekte olan ülkelere zaman zaman taviz vermesi 
gerektiğini ancak İran nükleer programı dâhil 
bütün stratejik kararlarda kesinlikle ABD’nin 
yanında olacağını söylediği aktarılmakta. Ay-
rıca raporun sunulmasından bir hafta önce 
Amano’nun Washington’a yaptığı ziyaret ise 
başka bir şaibe konusu.

Bütün	 bu	 tartışmalı	 duruma	 karşın,	 UAEA	
tarafından kaleme alındığı için raporun İran 
nükleer sorununu bambaşka bir boyuta taşıdığı 
ortada.	Rusya	ve	Çin’in	açık	muhalefetine	ve	ek	
yaptırım kararlarına dahi onay vermeyecekleri 
yönündeki açıklamalarına karşın, İsrail tarafın-
dan tartışma çoktan İran’ın nükleer tesislerinin 
vurulacağı muhtemel bir saldırı planına çekil-
miş durumda. İsrail, tek başına İran’ın nükleer 
programını etkisiz hale getiremeyeceğinden 
ABD’nin desteğine ihtiyaç duyuyor. Seçimlerin 
yaklaştığı ABD’de İsrail lobisinin Obama üze-
rinde baskısı kaçınılmaz. Ancak Afganistan’dan 
ve	Irak’tan	askerlerini	çekmeye	çalışan	ve	eko-
nomik sorunlarla boğuşan ABD’nin operasyon 
konusunda güçlü tereddütleri de mevcut. Böyle 
bir saldırının İran’a ne kadar zarar verebileceği 

ise	başlı	başına	bir	soru	işareti.	Pek	çok	uzman,	
nükleer tesislere yönelik başarılı bir operasyo-
nun dahi İran’ın nükleer programını en fazla 
üç	 yıl	 geciktireceğini	 söylüyor.	Nitekim	Avru-
pa kanadından gelen sert açıklamalara karşın 
sorun, bir hava saldırısı değil, daha çok ağır ek 
yaptırımlar çerçevesinde ele alınıyor.

İran’ın kendisi daha tehlikeli
Petrol	 krizine	 yol	 açabilecek	 ağır	 yaptırım-
lar konusunda dahi tereddütler varken, İran 
nükleer konusu niye bu kadar tırmandırıldı? 
Bunun cevabı İran nükleer sorununun hiç bir 
zaman sadece nükleer bir mevzu olmamasında 
yatıyor. Arap baharı bütün Ortadoğu’daki den-
geleri değiştirirken, İran’ın statüko üzerinden 
genişletmeye çalıştığı hakimiyet alanı Batı’nın 
çıkarları ile ters düşüyor. Bunun en somut ve 
güncel örneği Suriye. Ancak sorun sadece Su-
riye	 ile	de	sınırlı	değil,	ABD’nin	Irak’tan	çeki-
leceği bir dönemde Suriye üzerinden güçlenen 
İran’ın	 Irak’ta	 yaratacağı	 etki	 de	 rahatsızlık	
konusu. Aslında bütün Ortadoğu’da dengeler 
yerinden oynarken, İran’ın yerini belirlemekle 
ilgili bir çekişme bu. İşte bu noktada devreye 
İran’ın nükleer programı önemli bir baskı aracı 
olarak	giriyor.	Peşi	sıra	gelecek	ambargolar	bu	
baskıyı daha somut bir hale getirirken, İran’ın 
direnç göstermesi halinde müdahalenin kapı-
sının aralık olduğu böylelikle hatırlatılıyor. Öte 
yandan Suriye konusunda bile mevcut terre-
dütler aşılamamışken, İran’a bir müdahale bek-
lentisi bugün için gerçekçi olmaktan uzak. Bu 
nedenle, Batının gerilim üzerine oturttuğu İran 
politikası bir süre daha yeni kanıtlar ve tartış-
malarla yoluna devam edecek gibi gözüküyor. 
Sabah, 12.11.2011

“ Petrol krizine yol açabilecek ağır 
yaptırımlar konusunda dahi tereddüt-
ler varken, İran nükleer konusu niye bu 
kadar tırmandırıldı?
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1 Aralık 2011
•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama,	 Amerikan	 Yahudi	

Kongresi’nin düzenlediği bir toplantıda, “İsrail’den 
daha önemli bir müttefikimiz yok. Konu İsrail’in 
güvenliği olduğunda bundan taviz vermeyiz” dedi.

•	Dersim	 tartışması	 ile	 ilgili	 konuşan	 Cumhurbaşkanı	
Abdullah Gül, arşivlerin açılması çağrısı yaptı.

•	Yaşadığı	 mali	 kriz	 nedeniyle	 Avrupa	 Birliği	 içinde	
sorun kaynağı olan Yunanistan, İran’ın enerji 
sektörünü hedef alan yaptırım kararlarıyla ilgili de 
pürüz çıkardı.

•	11	AB	üyesinin	dışişleri	bakanları	yayımladıkları	ortak	
makalede güçlü ifadelerle övdükleri Türkiye’nin AB 
katılım sürecine tam destek verdi.

•	Katsayı	 uygulaması	 YÖK	 Genel	 Kurulunda	 alınan	
kararla kaldırıldı. 

•	İstanbul	 10.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 ‘’Balyoz	 Planı’’	
davası kapsamında hakkında çıkartılan yakalama 
kararı uyarınca aranırken bugün mahkemeye gelip 
teslim olan Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul’un 
tutuklanmasına karar verdi.

2 Aralık 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 şike	 cezalarında	
indirim	getiren	yasa	tasarısını	Meclis’e	geri	gönderdi.

•	Ağrı’nın	Doğubayazıt	ilçesinde,	terör	örgütü	PKK’nın	
şehir	yapılanması	KCK’nın	gençlik	oluşumuna	yönelik	
düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

•	Suriye,	 Gaziantep’teki	 konsolosluğunun	 faaliyetlerini	
durdurduğunu bildirdi.

•	BM	 İnsan	 Hakları	 Yüksek	 Komiseri	 Navi	 Pillay,	
Suriye’deki olaylarda ölen 4 bin kişiden 307’sinin çocuk 
olduğunu söyledi.

•	KPSS’ye	 göre	 bazı	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarının	
kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları 
açıklandı.

3 Aralık 2011
•	KCK’ya	 yönelik	 yapılan	 operasyonda	 Doğubayazıt	
Belediye	Başkan	Yardımcısı,	 BDP	 ilçe	 yöneticileri	 ile	
çok sayıda partili gözaltına alındı.

•	ABD	Savunma	Bakanı	 Leon	Panetta,	 İsrailli	 liderleri	
yeniden görüşmelere oturmaları konusunda uyardı.

•	Suriyeli	 muhaliflerin	 oluşturduğu	 Ulusal	 Konsey’in	
Başkanı Burhan Galyun, Arap dünyasında ‘İran 
modeli’nin iflas ettiğini, artık herkesin ‘Türk modeli’ni 
istediğini açıkladı

•	Yemen’in	 ikinci	 büyük	 kenti	 Taez’de	 meydana	 gelen	
çatışmalarda 3’ü sivil 5 kişi öldü.

•	Afganistan’da	 son	 dönemlerde	 yaşanan	 kuraklık	
nedeniyle 2,6 milyon insanın açlığın pençesinde 
olduğu bildirildi.

•	Brezilya’da	 ilki	 gerçekleştirilen	 ve	 bölgedeki	 ABD	
etkisini dengelemeyi	 amaçlayan	 33	 Latin	 Amerika	

ülkesinin katıldığı toplantının	 ikincisi	Venezüella’nın 
başkenti	Caracas’ta	yapıldı.

4 Aralık 2011
•	İran	 ordusu,	 ABD’ye	 ait	 bir	 insansız	 hava	 aracını	

düşürdüklerini açıkladı. ABD’li yetkililerse, söz 
konusu uçağın bir haftadır kayıp olduğunu, ancak 
İran tarafından vurulduğuna dair hiçbir göstergenin 
bulunmadığını bildirdi.

•	Rum	 hükümeti,	 İsrailli	 Delek	 şirketinin;	 Noble	
Energy	 şirketinin	Rum	 tarafının	 ilan	ettiği	münhasır	
ekonomik	 bölge	 (MEB)	 içerisinde	 bulunan	 12.	
parselde sahip olduğu hakların yüzde 30’unu satın 
almasını onaylamaya karar verdi. 

•	Rusya’da	 yapılan	 genel	 seçimlerde,	 Vladimir	 Putin’in	
iktidardaki	 Birleşik	 Rusya	 Partisi	 zaferini	 ilan	 etti.	
Putin’in	Birleşik	Rusya	Partisi	yüzde	48,5	oy	aldı.

5 Aralık 2011
•	AK	 Parti	 Grup	 Başkanvekili	 ve	 Kayseri	 milletvekili	
Mustafa	 Elitaş,	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül’ün	
TBMM’ye	geri	gönderdiği	şike	cezalarını	düşüren	yasa	
hakkında, “Herkes imzasının arkasında durabilmeli, 
rüzgâra karşı hareket etmemeli” dedi. 

•	İstanbul	17.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	dava	kapsamında	
yapılan reddi hakim taleplerini oy birliğiyle reddetti.

•	 ‘Balyoz’	 davasının	 tutuksuz	 sanığı	 hakim	 albay	
Eryüksel, Özden Örnek’e ait günlüklerle ilgili zamanın 
Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün soruşturma 
izni vermediğini ve bu nedenle Örnek’in Deniz 
Kuvvetleri Komutanı olduğunu söyledi. 

•	Agos	Gazetesi	Genel	Yayın	Yönetmeni	Hrant	Dink’in	
öldürülmesine ilişkin dava ertelendi. 

•	Cumhuriyet	 Halk	 Partisi	 (CHP)	 Merkez	 Yönetim	
Kurulu	(MYK),	Genel	Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	
kendisini istifaya zorladığını iddia eden Tunceli İl 
Başkanı Hüseyin Güneş’i görevden aldı. 

•	İtalya’da	 Mario	 Monti	 hükümetinin	 yeni	 ekonomik	
yaptırımları içeren kanun hükmünde kararnamesi 
Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.

•	Suriye’nin	 Arap	 Birliği’nin	 ülkeye	 gözlemci	
gönderilmesi talebine “olumlu karşılık” verdiği 
bildirildi.

•	Japonya’da	dokuz	 ay	 önce	meydana	 gelen	deprem	ve	
ardından oluşan tsunamide zarar gören Fukuşima 
nükleer santralindeki bir arıtma sisteminden 45 ton 
yüksek oranda radyoaktif su sızıntısı olduğu bildirildi. 

•	Mısır’da	30	yıllık	Mübarek	rejiminin	ardından	yapılan	
ilk demokratik ve özgür seçimlerin ilk aşamasının 
sonuçlarının açıklanması ile birlikte partiler arasında 
‘’dış yardım’’ tartışması başladı.

•	Fildişi	Kıyısı’nın	eski	Devlet	Başkanı	Laurent	Gbagbo,	
Hollanda’nın	 Lahey	 kentindeki	 Uluslararası	 Ceza	
Mahkemesi’nde	(UCM)	hakim	karşısına	çıktı.
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6 Aralık 2011
•	Suriye, Türkiye sınırından ülkeye giriş yapmaya 

çalışan silahlı “teröristlerin” engellendiğini açıkladı. 
İddiaya göre, çıkan çatışmada yaralanan “teröristler” 
Türk ordusuna ait araçlarla taşındı. 

•	Suriye’nin	 orta	 kesimlerinde	 yer	 alan	 Humus	
kentindeki	 Humus	 Milli	 Hastanesi’ne	 dün	 getirilen	
ceset sayısının 50’yi aştığı bildirildi.

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 6	 üniversiteye	 rektör	
ataması yaptı. 

•	Mısır’da	 yönetimdeki	 Yüksek	 Askeri	 Konsey’in,	
başbakanın yetkilerini genişleteceği bildirildi.

•	Diyarbakır	 6.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesinde	 görülen	
KCK	davasına	katılmak	üzere	Türkiye’ye	gelen	İtalyan	
avukat Artura Salerni, sınır dışı edildi.

7 Aralık 2011
•	Şırnak’ta	 bulunan	 ve	 eylem	 hazırlığında	 olduğu	
belirlenen	 PKK’lıları	 etkisiz	 hale	 getirmek	 için	
düzenlenen operasyonda 7 katlı bir mağara bulundu. 
PKK’nın	Cudi	Dağı	Karargah	Grubu	olduğu	belirlenen	
mağarada	 3	 PKK’lı	 teslim	 olurken,	 çok	 sayıda	 silah,	
mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan 
malzeme ele geçirildi.

•	Terör	 örgütü	 PKK	 ile	 bağlantısı	 olduğu	 gerekçesiyle	
Roj	TV	hakkında	kapatılması	istemiyle	Danimarka’da	
açılan davada savcı hazırladığı mütalaayı okudu. 

•	Suriye	 Devlet	 Başkanı	 Beşşar	 Esad,	 Amerikan	
ABC	 News	 televizyonuna	 verdiği	 ve	 kanalın	 bugün	
yayımladığı mülakatında, rejim karşıtı göstericilerin 
öldürülmesi emri vermediğini, bunu ancak “bir 
delinin” yapabileceğini söyledi.

8 Aralık 2011
•	Türkiye,	 İsrail	 hükümetinin,	 işgal	 altındaki	 Filistin	

topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerine 
yenilerini eklemesini şiddetle kınadı. 

•	Genelkurmay	 Başkanlığı,	 Türk	 Silahlı	 Kuvvetlerinin	
(TSK)	 envanterinde	 kimyasal	 silah	 ve	 mühimmat	
bulunmadığını, bölücü terör örgütü ile mücadelenin 
ulusal ve evrensel hukuk kurallarına uygun olarak 
sürdürüldüğünü bildirdi. 

•	İran,	 düşürdüğü	 ABD’ye	 ait	 casus	 uçağının	
görüntülerini devlet televizyonundan yayınladı. 

•	Suriye,	Şanlıurfa’nın	Akçakale	ilçesi	sınırında	bulunan	
sınır kapısını ‘’tadilat yapılacağı’’ gerekçesiyle araç ve 
insan geçişine tek taraflı olarak kapattı. 

•	Alman	 hukuk	 profesörü	 Andreas	 Fischer-Lescano,	
Alman komutanın verdiği emirle 4 Eylül 2009’da 
Afganistan’ın Kunduz kentinde düzenlenen ve 100 
kişinin öldüğü tahmin edilen saldırının uluslararası 
hukuka uygunluğunun tespiti için dava açtı.

9 Aralık 2011
•	Özel	 yetkili	 İstanbul	 16.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	

futbolda şike iddialarına ilişkin 31’i tutuklu 93 kişi 
hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 

•	Hopa’da	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	mitinginin	
ardından çıkan olayları protesto ettikten sonra 
tutuklanan 22 kişi hakkında mahkeme tahliye kararı 
verdi.

•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 Avusturya	
Cumhurbaşkanı’nın	 4.	Dünya	 Siyaset	Konferansı’nda	
verdiği yemeğe ve ‘Aile Fotoğrafı’ çekimine, etkinliğe 
de İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın da katılacak 
olması nedeni ile katılmadı. 

•	Suriye	Ulusal	Konseyi,	Suriye	rejiminin	Humus’ta	bir	
katliama hazırlandığını bildirdi.

10 Aralık 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 YÖK	 Başkanlığına	
İstanbul	Şehir	Üniversitesi	Rektörü	Prof.	Dr.	Gökhan	
Çetinsaya’yı atadı. 

•	“Cübbeli	 Ahmet	 Hoca”	 olarak	 tanınan	 Ahmet	
Mahmut	 Ünlü,	 kamuoyunda	 “Karagümrük	 çetesi”	
olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen 
soruşturma	 kapsamında	 İstanbul	 Nöbetçi	 10.	 Ağır	
Ceza	Mahkemesince	tutuklandı.	

•	Hatay’ın	 Yayladağı	 ilçesindeki	 3.	 Hudut	 Tabur	
Komutanlığı’na bağlı Kızılçat Karakolu’nda vatani 
görevini yapmakta olan bir asker cinnet geçirerek, 2 
komutanını şehit etti. 

•	Türkiye,	 Ermeni	 soykırımı	 iddialarının	 reddini	 suç	
sayan tasarının yeniden gündeme geldiği Fransa’yı 
uyardı: “Türkiye ve Fransa’nın ikili ve uluslararası 
düzeyde işbirliği imkanlarını arttırabilecekleri 
istikrarlı bir döneme girilmişken, bu defa telafisi 
mümkün olmayacak adımların atılmaması ümit 
edilmektedir.”

•	Suriye’de	 yaşananlara	 ilişkin	 değerlendirmelerde	
bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
yürüttükleri dış politikaya getirilen eleştirilerin haksız 
olduğunu belirterek, Suriye konusunda en çok çaba 
gösteren ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Suriye 
Devlet Başkanı Beşar Esad’ın elinde hâlâ imkân 
bulunduğunu kaydeden Davutoğlu, “Samimi ise 
yapması gereken şey çok açık: Suçluları bulacak ve 
cezalandıracak.	 Cuma	 namazından	 çıkanları	 hapse	
atmak yerine, bu katilleri hapse atacak” dedi. 

•	Dışişleri	Bakanlığı,	Gazze	Şeridi’nde	gerilimin	yeniden	
tırmanmasından derin kaygı duyulduğunu bildirdi.

11 Aralık 2011
•	Maliye	Bakanı	Mehmet	Şimşek,	öğretmen	maaşlarının	

ocak ayından itibaren enflasyon ve toplu görüşmede 
belirlenecek oranda artacağını söyledi.
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•	Libya’nın	yeni	ulusal ordu komutanına eski isyancılar 
tarafından gün içerisinde ikinci kez düzenlenen 
saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

•	İran’ın,	Hazar’da	çok	büyük	miktarda	doğalgaz	rezervi	
bulduğu bildirildi.

•	İsrail’in	Gazze	Şeridi’ne	düzenlediği	hava	saldırısında	
2 kişi yaralandı.

•	Rusya’da	 parlamento	 seçimlerinde	 hile	 yapıldığı	
gerekçesiyle	 sokaklara	 akan	 göstericiler	 ‘Putin’den	
bıktık’ sloganları attı.

12 Aralık 2011
•	İstanbul	16.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	şike	soruşturması	

iddianamesinin kabulünün ardından sanıkların 
tutukluluk	 halini	 inceledi.	 Mahkeme,	 31	 tutuklu	
sanıktan 8’ini oy birliği ile tahliye etti.

•	ABD	 Başkanı	 Barack	 Obama,	 El	 Maliki	 ile	 birlikte	
düzenlediği	basın	toplantısında	‘’9	yıl	sonra,	Irak’taki	
savaşımız	 bu	 ay	 sona	 eriyor’’	 diyerek,	 Irak	 savaşının	
bittiğini ilan etti.

•	Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığının,	bazı	faili	meçhul	
cinayetlere	ilişkin	soruşturması	kapsamında,	eski	MİT	
görevlisi Yavuz Ataç’ın “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alındı.

•	Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 (TÜİK),	 2011	 üçüncü	
çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, 
Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü. 

•	Birinci	‘’Ergenekon’’	davasına	bakan	mahkeme	heyeti,	
Alparslan Arslan’a Danıştay saldırısında kullanılan 
2 adet Glock marka silahın temin edilmesine ilişkin 
yargılanan	Aykut	Metin	Şükre,	Erkan	Ayyıldız,	Kenan	
Özay ve Selçuk Özkan’ın tutuklanmasına karar verdi.

13 Aralık 2011
•	TBMM	Başkanı	Cemil	Çiçek,	 Fransa	Meclis	Başkanı	

Bernard Accoyer’e gönderdiği mektupta, Fransız 
meclisinin gündemine alınan 1915 olaylarıyla ilgili 
yasa teklifine karşı Türkiye’nin rahatsızlığını dile 
getirdi.

•	Milli	 Savunma	 Bakanı	 İsmet	 Yılmaz,	 yedeklik	
yoklamasını, ilk yoklamayı ve askerlik meclisini 
kaldıracaklarını açıkladı. 

•	Terör	 örgütünün	 Kuzey	 Irak’taki	 Kandil	 kampı	
ile	 Birleşmiş	 Milletler’in	 denetimindeki	 Mahmur	
kampından gelen 7’si tutuklu 3’ü firari 10 sanığın 
yargılandığı davada sanıkların Kürtçe savunma talebi 
kabul edildi.

•	Agos	Gazetesi	Genel	Yayın	Yönetmeni	Hrant	Dink’in	
öldürülmesine	 ilişkin	 MİT	 görevlileri	 hakkında	
soruşturma	yürüten	Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	
kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdi. 

•	Anayasa	 Mahkemesi,	 Soyadı	 Kanunu’nun,	 evliliğin	
feshi veya boşanma hallerinde çocuğun babasının 
seçtiği veya seçeceği adı alacağına ilişkin hükmünü 
iptal etti. 

•	Nijeryalı Festus Okey’in, 20 Ağustos 2007’de gözaltında 
ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru, 
“taksirle öldürmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

•	Belçika’nın	 doğusundaki	 Liege	 kentinde	 düzenlenen	
el bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de 
yaralandı. 

•	Dışişleri	 Bakanlığı,	 ABD’nin	 Türkiye	 ve	 İsrail’i	
barıştırma girişiminde bulunduğu iddiasına ilişkin 
haberin doğru olmadığını bildirdi. 

•	İsrail	 yönetimi	 Kudüs’teki	 Haremüşerif ’te	 ağlama	
duvarını	 Mescid-i	 Aksa’nın	 avlusuna	 bağlayan	 geçiş	
köprüsünü güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

15 Aralık 2011
•	Ankara,	 Fransa	 meclisinin,	 1915	 olaylarıyla	 ilgili	

Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa 
teklifini	kabul	etmesi	halinde	Paris	Büyükelçisi	Tahsin	
Burcuoğlu’nu geri çekecek.

•	TBMM	 Başkanı	 Cemil	 Çiçek,	 Cumhurbaşkanının	
görev süresi ile ilgili olarak, “5 yıl diyen var, 7 yıl diyen 
var.	Bunun	kararını	Meclis	Başkanı	vermez”	dedi.

•	YAŞ	 toplantısının	 ardından	 Genelkurmay	 açıklama	
yaptı. Genelkurmay’dan yapılan açıklamada, Yüksek 
Askeri Şura’nın sona erdiği, toplantıda, iç güvenlik 
harekâtı ve hudut güvenliğine yönelik Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin icra ettiği faaliyetler ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumu incelenerek, 
bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları 
karşılamak için alınan tedbirlerin değerlendirildiği 
bildirildi.

•	Marmara	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Pendik	Eğitim	ve	
Araştırma Hastanesinde sindirim sistemi ameliyatı 
olan	 Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 gayet	 iyi	
olduğunu ve daha da iyi olacağını söyledi.

•	Silopi’de	 Sabahat	 Tuncel’in	 bir	 polisi	 tokatlamasının	
ardından	 dava	 açan	 Polis	 Emeklileri	 Derneği	 BDP’li	
vekilden	10	TL	manevi	tazminat	kazandı.	

•	Paris	 mahkemesi,	 Fransa’nın	 eski	 cumhurbaşkanı	
Jacques	Chirac’ı	yolsuzluk	suçundan	iki	yıl	tecilli	hapis	
cezasına mahkum etti.

•	Amerikalı	petrol	şirketi	Chevron,	Brezilya’daki	petrol	
çıkarma kuyularındaki sızıntı yüzünden 10 milyar altı 
yüz milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

17 Aralık 2011
•	Başbakan	 Erdoğan,	 Fransa	 Cumhurbaşkanı	

Sarkozy’ye, Fransa meclisindeki, 1915 olaylarıyla ilgili 
Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa 
teklifi girişimiyle ilgili bir mektup gönderdi.

•	AK	Parti	 yönetimi,	 parti	 tüzüğündeki,	milletvekilleri	
ve belediye başkanları için uygulanacak olan ‘’3 
dönem’’ şartını, il ve ilçe başkanları için de uygulamaya 
soktu.
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•	Agos	Gazetesi	Genel	Yayın	Yönetmeni Hrant Dink’in 
öldürülmesine ilişkin ‘’terör örgütüne üye olmak’’ 
suçundan yargılanan Ogün Samast’ın davasında 
mahkeme, tutukluluk halinin kaldırılmasına karar 
verdi.

•	BDP	 üyesi	 bir	 grup,	 son	 KCK	 gözaltılarını	 protesto	
etmek amacıyla, ‘’kendilerinin de aynı suçları 
işlediklerini’’ içeren suç duyurusu dilekçelerini toplu 
olarak	Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığına	verdi.

•	MHP	Antalya	Milletvekili	Yusuf	Ziya	 İrbeç	 partiden	
ihraç edildi.

•	Rusya,	 BM	 Güvenlik	 Konseyi’ne	 Suriye’de	 şiddeti	
kınayan ve şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan 
bir karar tasarısı sundu.

•	Suriye’de	cuma	namazından	sonra	yapılan	gösterilerde	
halkın üzerine ateş açıldığı belirtildi.

•	Tunus’ta	 üniversite	 mezunu	 seyyar	 satıcı	 Buazizi’nin	
kendini yakmasıyla hayat pahalılığı ve işsizliğe karşı 
ayaklanmanın fitili ateşlendi.

18 Aralık 2011
•	İsrail,	Filistin	ile	yaptığı	takas	anlaşması	uyarınca	550	

Filistinliyi serbest bıraktı.
•	Mısır’da	 İsrail	ve	Ürdün’e	doğalgaz	 taşıyan	boru	hattı	

bombalandı.
•	Maliye	 Bakanı	Mehmet	 Şimşek,	 2002’de	 yüzde	 10,21	

olan savunma bütçesinin, 2012’de yüzde 10,16 olarak 
öngörüldüğünü belirtti. Bu oran, rakamsal olarak 
yaklaşık 36 milyar liraya denk geliyor. 

•	Halk	 meclisi	 seçimlerinin	 ikinci	 turunu	 geride	
bırakan	 Mısır’da,	 geçici	 hükümetin	 başında	 olan	
askeri konseyin istifasını isteyen protestocularla polis 
arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

•	Filipinler’in	 güneyini	 vuran	 sel	 felaketinde	 ölenlerin	
sayısının 652’ye yükseldiği bildirildi.

19 Aralık 2011
•	TOBB	 Başkanı	 Rifat	 Hisarcıklıoğlu,	 Fransa’da	 1915	

olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini 
suç sayan yasa teklifinin kabul edilmesinin Türk-
Fransız ekonomik ilişkilerine önemli zararlar vereceği 
uyarısında bulundu.

•	Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	 Bakanı	 Faruk	 Çelik,	
Sosyal Güvenlik kurumunun 1 Ocak itibari ile 74 
milyon nüfusu şemsiyesi altına alacağını söyledi. 
Yeşil kartlıların da sosyal güvenlik şemsiyesine dahil 
olacağını kaydeden Çelik, Tarım Sigortası yatıranların 
da primlerinin tam gün sayıldığını ifade etti.

•	Diyarbakır’ın	 Dicle	 ilçesi	 yakınlarında	 Görese	
Dağı’nda	 Jandarma	 ve	 polis	 özel	 harekat	 timlerinin	
gerçekleştirdiği operasyonda 20 terörist öldürüldü.

•	Suriye	Arap	Birliği’nin	 sivillerin	korunması	 yönünde	
hazırladığı protokole imza attı, gözlemci bulundurma 
önerisini de kabul etti.

•	Irak’tan	son	ABD	askerinin	çekilmesiyle	birlikte	patlak	
veren	 siyasi	 krizde,	 Cumhurbaşkan	 Yardımcısı	 Tarık	
el Haşimi için “terörist gruplarla bağlantısı olduğu” 
gerekçesiyle önce yurtdışına çıkış yasağı getirildi, 
ardından da tutuklama emri çıkarıldı. 

•	Kuzey	 Kore	 lideri	 Kim	 Jong	 Il’in	 hayatını	 kaybettiği	
bildirildi.

•	İsrail	Savunma	Bakanlığı,	geçtiğimiz	yıl	Mavi	Marmara	
katliamına katılarak yaralanan 3 İsrail askerine ‘harp 
malülü gazi’ unvanı verdi.

20 Aralık 2011
•	Cumhurbaşkanlığı	Basın	Başdanışmanı	Ahmet	Sever,	
Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül’ün	Fransa	Meclisi’ndeki	
yasa teklifine ilişkin tepkisini iletmek üzere iki gündür 
Fransa	 Cumhurbaşkanı	 Nicolas	 Sarkozy’ye	 telefonla	
ulaşmaya çalıştığını, ancak Sarkozy’nin “cesaret 
edemeyerek Gül ile telefonla görüşmekten kaçtığını” 
söyledi.

•	AK	 Parti,	 CHP	 ve	MHP	 Fransa	Meclisi’ndeki	 sözde	
Ermeni soykırımı yasa teklifine karşı ortak tavır aldı.

•	İstanbul’un	 da	 aralarında	 bulunduğu	 7	 ayrı	 ilde	
KCK’nın	 basın-yayın	 ve	 propaganda	 ayağına	 yönelik	
düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. 

•	Irak	 Parlamentosu’na	 düzenlenen	 saldırıda	 parmağı	
olduğu iddia edilen ve hakkında tutuklama kararı 
çıkarılan	 Irak’ın	 Sünni	 Cumhurbaşkanı	 Yardımcısı	
Tarık Haşimi’nin Türkiye’ye kaçtığı iddia edildi. 

•	Suriye’nin	 kuzeyindeki	 İdlib	 kentinde	 düzenlenen	
operasyonlarda 111 kişinin öldüğü bildirildi.

21 Aralık 2011
•	Başbakan	Yardımcısı	Bülent	Arınç,	Kürt	kimliğinin	30	

sene önce çıkmadığının altını çizerek, ‘Bin yıllık bir 
gerçektir. Bunu inkar ederseniz, 80 öncesine döneriz. 
Kimliğini tanıdığımız insanların tüm haklarını 
vereceğiz’ dedi.

•	2012	 Yılı	 Merkezi	 Yönetim	 Bütçe	 Kanunu	 Tasarısı,	
TBMM	 Genel	 Kurulunda	 kabul	 edilerek	 yasalaştı.	
Kanuna göre, Türkiye’nin 2012 yılında bütçe giderleri 
351 milyar, gelirleri 33 milyar lira olacak. 

•	Ankara	11.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Nöbetçi	Hakimliği,	
Ayhan Çarkın’a bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili yer 
gösterme işlemi yaptırılması talebini kabul etti. 

•	Diyarbakır	 Valiliği,	 Dicle	 ilçesinde	 bölücü	 terör	
örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda 24 
teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

•	Suriye’de	beşi	İranlı	sekiz	kişinin	kaçırıldığı	bildirildi.	
•	Dışişleri	 Bakanı	 Ahmet	 Davutoğlu,	 Fransa’da	
yayımlanan	 Liberation	 gazetesine	 yazdığı	 makalede,	
Fransız meclisindeki “anlamsız” yasa teklifinin, “ifade 
özgürlüğünü cezalandırdığını” belirtti. 

•	Irak	 Başbakanı	 Nuri	 El	 Maliki	 özerk	 Kürt	 bölgesi	
yönetimini	ülkenin	Sünni	Cumhurbaşkanı	Yardımcısı	
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Tarık el-Haşimi’yi ulusal makamlara teslim etmeye 
çağırdı. 

•	Libya	Ulusal	Geçiş	Konseyi	 (UGK)	Başkanı	Mustafa	
Abdülcelil,	 “Libya	 ordusunun	 Türkiye’de	 eğitim	
alabilmesi için mutabakata vardık” dedi. 

•	Rusya’nın	 Kazakistan’da	 yeni	 bir	 füze	 test	 ettiği	
açıklandı.

22 Aralık 2011
•	Kamuoyunda	 “soykırımı	 inkar	 yasası”	 olarak	

bilinen ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının 
reddedilmesini	 suç	 sayan	 yasa	 teklifi,	 Fransız	Ulusal	
Meclisi’nde	kabul	edildi.	

•	Başbakan	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 Fransa’da	 kabul	
edilen Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili yasasının 
ardından bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımları 
açıkladı. Fransa ile ilişkileri gözden geçirdiklerini 
belirten Başbakan Erdoğan, “Bundan sonrası 
Fransa’nın tavrına göre biz de tedbirlerimizi etap etap 
hayata	geçireceğiz.	İstişareler	için	Paris	Büyükelçimizi	
Ankara’ya çağırıyoruz. Şu andan itibaren ikili düzeyde 
gerçekleştirilmesi öngörülen siyasi, askeri, ekonomik 
düzeyde karşılıklı ziyaretlerle seminer, eğitim, kurs, 
personel değişimi faaliyetleri iptal ediyoruz. AB 
çerçevesindeki eşleştirme projelerinde Fransa ile 
artık işbirliğine gitmeyeceğiz. Fransa ile her türlü 
siyasi istişareyi durduruyoruz. İkili askeri faaliyetler 
ve ortak tatbikatları şu andan itibaren iptal ediyoruz. 
Askeri uçuşlar için yıllık toplam verilen bütün üst uçuş 
ve iniş-kalkış izinlerini iptal ediyoruz. Her uçuş için 
ayrı izin uygulamasına geçiyoruz. Askeri gemilerin 
liman ziyaretleri için başvuruları bugünden itibaren 
kabul etmiyoruz. 2012 Ocak ayında iki ülkenin 
ekonomi bakanlarının eş başkanlığında yapılması 
tasarlanan “Türkiye-Fransa Ekonomi ve Ticari 
Ortaklık Komitesi”ne katılmıyoruz. Bu toplantıyı 
gerçekleştirmiyoruz.” dedi. 

•	Hamas’ın	Filistin	Kurtuluş	Örgütüne	katılmayı	kabul	
ettiği bildirildi.

23 Aralık 2011
•	Eski	Başbakanlardan	Adnan	Menderes’in	oğlu	Aydın	
Menderes	65	yaşında	yaşamını	yitirdi.

•	Başbakan	Yardımcısı	Bülent	Arınç,	Fransa	Meclisi’nde	
1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını 
suç sayan yasa tasarısının kabul edilmesiyle ilgili, 
“Her yönüyle yanlış ve hasmane bir tutum olarak 
görüyorum. Çünkü önemli olan fikir ve düşünce 
özgürlüğünün yok edilmesidir. Bu Fransa’ya 
yakışmıyor” dedi.

•	Fransa	 Cumhurbaşkanı	 Nicolas	 Sarkozy,	 ‘soykırımı	
inkar yasası’ hakkındaki görüşlere karşılıklı saygı 
gösterilmesi gerektiğini söyledi.

•	Cudi	 Dağı’ndaki	 çatışmada	 uzman	 çavuş	 Mehmet	
Bostanoğlu’nun şehit olmasının ardından sürdürülen 
operasyonda	27	PKK’lı	öldürüldü.	

•	KCK’ya	 yönelik	 soruşturma	 kapsamında	 gözaltına	
alınarak adliyeye sevk edilen 48 kişiden 41’i, 
tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. 

•	Resmi	 temaslarda	 bulunmak	 üzere	 Ermenistan’ın	
başkenti	Erivan’a	gelen	İran	Cumhurbaşkanı	Mahmud	
Ahmedinejad,	 Ermenistan	 Cumhurbaşkanı	 Serj	
Sarkisyan ile bir araya geldi. 

•	Suriye’nin	 başkenti	 Şam’da	 iki	 saldırı	 düzenlendiği	
bildirildi.

24 Aralık 2011
•	Sosyal	 Güvenlik	 Kurumu	 Başkanı	 Fatih	 Acar,	 özel	

hastanelere, görev yapan bütün kadrolu, kısmi zamanlı 
hekimlerin SGK’ya bildirilerek tamamı üzerinden 
hizmet sunma zorunluluğu getirdiklerini söyledi.

•	Başbakan	Yardımcısı	ve	AK	Parti	Kırıkkale	Milletvekili	
Beşir Atalay, yeni bir demokratikleşme paketi üzerinde 
çalıştıklarını belirterek, “Bu paketin özünde şunu 
göreceksiniz. Şiddet içermeyen her düşünce Türkiye’de 
serbest kalacak. Şiddete yol yok, geçit yok, ama şiddet 
içermeyen her düşünce daha özgür olacak” dedi. 

•	İran,	dünyanın	en	büyük	petrol	transit	hatlarından	biri	
olan Hürmüz Boğazı’nı da kapsayan geniş bir alanda 
yapacağı tatbikata başladı. 

•	Dışişleri	Bakanı	Ahmet	Davutoğlu,	Türkiye’nin	İran’a	
karşı hiçbir yabancı müdahalenin yanında ve içinde 
yer almayacağını söyledi. 

•	Nijerya’nın	 kuzeyindeki	 son	 çatışmalarda	 46	 kişinin	
öldüğü bildirildi.

25 Aralık 2011
•	Eski	 Başbakanlardan	 Adnan	Menderes’in	 vefat	 eden	
oğlu	 Aydın	 Menderes	 İstanbul	 Fatih	 Camisi’nde	
kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 
Cenaze	 törenine	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül	 ve	
Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan	da	katıldı.	

•	İsrail	 savaş	 uçakları,	 helikopterleri	 ve	 bir	 deniz	
altısının geçtiğimiz hafta Sudan’ın doğu kesimlerini 
bombaladığı öne sürüldü. 

•	Afganistan’ın	kuzeyindeki	Taliqan	şehrinde	bir	intihar	
bombacısı tarafından yapılan saldırı sonucu 20 kişinin 
öldüğü bildirildi. 

•	Küba’nın	 doğusunda	 Atlas	 Okyanusu’nda	 Haitili	
göçmenleri taşıyan tekne batınca 38 yolcu hayatını 
kaybetti.

26 Aralık 2011
•	Diyarbakır	 Bismil’de	 devriye	 görevi	 yapan	 polis	

aracına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Yaralanan iki 
polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
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•	Cumhurbaşkanlığı	 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 
Çankaya Köşkü’nde sahiplerini buldu.

•	Güvenlik	 güçleri	 tarafından	 Bingöl	 kırsalında	
içerisinde yönetim odası, eğitim odası, mutfak, tuvalet 
ile 15-20 teröristin kalabileceği 2 ayrı odalı sığınak ile 
bu sığınağa bağlı 2 ayrı depo ve depo içerisinde yaklaşık 
5 ton yiyecek ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

•	Suriye	ordusunun	bu	sabaha	karşı	Humus	şehrindeki	
Bab-ı Amr mahallesini tanklarla vurduğu iddia edildi.

•	Sudan	 ordusu	 Darfur	 isyancılarının	 liderinin	
öldüğünü iddia etti.

27 Aralık 2011
•	Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül,	 görev	 süresiyle	 ilgili	

öngörülebilirliğin çok önemli olduğunu belirterek, 
“5, 7 yıl meselesi... Ben bu tartışmaların hiçbirine 
girmedim. Görev süremle ilgili bir şey söylemem. Bu 
konuyla ilgili karar neyse bir an önce netleşmesini çok 
arzu ederim çünkü yakışık almayan bir durum ortaya 
çıkıyor” dedi. 

•	“Ergenekon”	 soruşturması	 kapsamında	 eski	 Adalet	
Bakanı Seyfi Oktay’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi 
hakkında hazırlanan iddianame, özel yetkili İstanbul 
15.	Ağır	Ceza	Mahkemesine	gönderildi.	

•	İçişleri	 Bakanlığı	 tarafından	 Adana	 Büyükşehir	
Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç 
Durak ile birlikte 3 kişi, “ihaleye fesat karıştırdıkları 
ve devlet malını zarara uğrattıkları” iddiasıyla 
tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuklandı. 

•	Suriye’de	ordunun	 son	bir	haftadır	baskısını	 artırdığı	
Humus kentinde 70 bin kişinin kent merkezine 
doğru ilerlediği bildirildi. Öte yandan, Türkiye-Suriye 
sınırında Suriyeli askerlerle Suriye’ye girmeye çalışan 
bir grup arasında sıcak çatışma yaşandığı bildirildi. 

•	İsrail’in	 Beyt	 Şemeş	 bölgesinde	 haremlik-selamlık	
uygulamalarının arttırılmasını isteyen grup, polisle 
çatıştı. Bir polis memuru yaralandı, en az 6 yahudi 
gösterici göz altına alındı.

29 Aralık 2011
•	Şırnak’ın	Uludere	ilçesinin	sınır	kesiminde	yoğunlaşan	

bombardımanda 35 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 
Sınırdaki	 köylüler,	 ölenlerin	 PKK’lı	 değil,	 Irak’tan	
katırlarla mazot getiren kaçakçılar olduğunu belirtti. 

•	Şırnak	Uludere’de	35	kişinin	hayatını	kaybettiği	olayı	
protesto etmek için bir araya gelen grup, kaldırım 
taşlarıyla polise saldırdı. Göstericiler, olay sırasında 
bölgeden geçen bir motorlu kuryeyi de taşlarla 
saldırarak yaraladı.  

•	Türk	 Hava	 Kuvvetleri’ne	 ait	 savaş	 uçakları	 gece	
Irak	 sınırında	 PKK’ya	 yönelik	 hava	 operasyonu	

gerçekleştirdi ancak sivilleri vurdu. Olayda 35 kişi 
öldü, 1 kişi de yaralandı. 

•	Cumhurbaşkanı	 emekli	milletvekillerine	 zam	öneren	
yasayı kısmen veto etti. 

•	Suriye’nin	 çeşitli	 kentlerinde	 düzenlenen	
operasyonlarda 20 kişinin öldüğü bildirildi. 

•	Kuzey	 Kore’nin	 17	 Aralık’ta	 kalp	 krizinden	 hayatını	
kaybeden	 lideri	 Kim	 Jong	 İl’in	 oğlu	 Kim	 Jong	 Un,	
iktidar	 partisinin,	 ordunun	 ve	 halkın	 “Yüce	 Lideri”	
ilan edildi.

30 Aralık 2011
•	Başbakan	Erdoğan,	Uludere’deki	 hava	 saldırısının	 10	

gün önce gelen bir istihbarat üzerine gerçekleştirildiğini 
belirterek ellerinde operasyonun 4 saatlik görüntü 
kayıtlarının bulunduğunu söyledi. Erdoğan, Hantepe 
ve Gediktepe saldırılarını hatırlatarak alınan tedbirleri 
değerlendirdi. 

•	Irak	 sınırında	 gerçekleştirilen	 hava	 operasyonunda	
hayatını kaybeden 35 kişinin cenazeleri Gülyazı 
köyünde toprağa verildi.

•	MİT	Müsteşarlığı,	30	Aralık	2011	tarihli	bazı	basın	yayın	
organlarında	 yer	 alan,	 ‘’Irak/Haftanin	 bölgesinde	 35	
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan hava operasyonuna 
ilişkin	istihbaratın	MİT’ten	kaynaklandığı’’	yönündeki	
iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 

•	“İrtica	 ile	 Mücadele	 Eylem	 Planı”’	 davasının	 firari	
sanığı	 emekli	 Tümgeneral	 Mustafa	 Bakıcı	 hakkında	
kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar 
verildi. 

•	Cezayir	 yetkili	 makamlarının,	 ağustos	 ayından	
beri	 ülkede	 yaşayan	 devrik	 Libya	 lideri	 Muammer	
Kaddafi’nin kızı Ayşe’yi sınır dışı edeceği bildirildi.

31 Aralık 2011
•	Başbakan	Erdoğan,	35	kişinin	öldüğü	olayın	ardından	

aileleri taziye için telefonla aradı.
•	Gülyazı	Köyü’ne	 taziyeye	 giden	Uludere	Kaymakamı	
Naif	Yavuz’u,	 çoğu	gençlerden	oluşan	öfkeli	 bir	 grup	
linç etmek istedi. 

•	Şırnak	 Savcılığı,	 Irak	 sınırında	 yaşanan	 bombalama	
olayıyla ilgili görüntüleri TSK’dan istedi. 

•	12	 Eylül	 1980	 askeri	 darbesiyle	 ilgili	 soruşturma	
dosyasına	 Maraş,	 Çorum,	 kanlı	 1	 Mayıs	 eylemi	 ile	
Milliyet	gazetesi	Genel	Yayın	Yönetmeni	Abdi	 İpekçi	
suikastı da dahil edildi.
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ÖZET	 ABD’nin	 Irak’tan	 güçlerini	 çekmesi,	
Irak’ın	 geleceğine	 yönelik	 soru	 işaretlerini	 tam	
anlamıyla ortadan kaldırabilmiş değildir. ABD, 
çekilme	sonrasında	Irak’ta	güçlü	bir	diplomatik	
misyona ve aynı zamanda “eğitim ve koruma” 
amacıyla önemli bir askeri varlığa sahip ola-
caktır.	 Üstelik	 ABD’nin	 Irak’a	 yakın	 ülkelerde-
ki askeri varlığını yakın zamanda artırması da 
ABD’ye	 ihtiyaç	 halinde	 Irak’ta	 operasyonel	 bir	
kabiliyet	imkânı	tanımıştır.	Bununla	birlikte	BM	
Anlaşmasının	VII.	Bölümü	kapsamından	henüz	
çıkarılmayan	Irak’ın	egemenliğini	kısıtlayan	un-
surlar hala geçerliliğini sürdürmektedir.
İşgal	 sürecinde	 Irak’ta	 etkin	 olan	 siyasi	 güçler,	
bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler, istikrarlı 
bir düzenin kurulmasını sağlayamamıştır. Öte 
yandan	Irak’ın	mevcut	siyasi	yapısı	ve	işgal	süre-
cinde hazırlanan anayasası sorunlar yumağının 
merkezinde durmakta, etnik-sekter bölünmüş-
lük ülkenin geleceğini tehdit etmekte, federal 
bölgeler sorunu tartışmaya ve çatışmaya zemin 
hazırlamaktadır. Siyasi yapının ulusal uzlaşıdan 
ziyade etnik-sekter kimlik düzleminde kurul-

ması, derin gerginlikleri mümkün kılmakta 
ve çatışmalara zemin hazırlamaktadır. Bölün-
müşlük üzerine kurulu mevcut siyasi yapı, bazı 
Iraklı	guruplar	ve	bölgesel-küresel	aktörler	 için	
kısa vadeli kazanımlar sağlasa da, orta ve uzun 
vadede	Irak’taki	siyasi	istikrarsızlığı	kronik	hale	
getirmektedir.
Bu çalışmada, Amerikan işgali ve sonrasında 
ortaya çıkan siyasi sorunların, güvenlik zaafiyet-
lerinin ve etnik-sekter güç mücadelesinin üze-
rinde durulmakta ve bu eksende Amerikan güç-
lerinin tamamen çekilmesiyle başlayacak yeni 
süreçte	Irak’ı	bekleyen	tehditler	analiz	edilmek-
tedir.	Çalışma	işgalin	Irak’ta	nasıl	bir	siyasi	yapı	
bıraktığı sorusuna cevap vermeye çalışmakta, 
özellikle federalizm bağlamında gündeme gelen 
Irak’ın	birliği,	siyasi	bölünmüşlüğü	ve	kamplaş-
malar sebebiyle meydana gelecek güvenlik so-
runlarını incelemektedir. Son bölümde ise çekil-
me	sonrasında	 Irak’ta	ortaya	 çıkacak	 jeopolitik	
boşluk, uluslararası aktörlerin oluşacak boşluğu 
kendi	lehlerine	doldurma	çabaları	ve	Irak’ın	bu	
aktörlerle ilişkileri üzerinde durulmaktadır.

SETA		ANALİZ

Çekilme Sonrası Irak’ta 
Düzen Arayışı
İşgalin başından bugüne kadar Irak, iki tane Amerikan yönetimi, iki tane Amerika 
kontrolünde Irak yönetimi ve iki tane de uluslararası toplum ve Amerika etkisindeki 
Irak hükümeti tarafından yönetilmiştir. 

FURKAN TORLAK, UFUK ULUTAŞ

abd’nin ırak’tan çekilmesi
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abd’nin ırak’tan çekilmesi

ARALIK 2011 - 2011 yılı Aralık ayı itibariyle Irak’taki son Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesi 
süreci tamamlandı. 2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD, 2009 yılında Irak hükümetiyle SOFA anlaş-
masını imzalamış ve bu anlaşma gereği 2011 yılı sonu itibariyle Irak’taki tüm askeri birliklerini 
çekmeyi taahhüt etmişti. İşgal süreci, Irak topraklarını uluslararası ve bölgesel rekabet ve çatışma 
alanına çevirmişti. Bu nedenle 2011 yılının sonu itibariyle Amerikan Ordusunun Irak’tan çekil-
mesiyle birlikte hem Irak hem de bölge için yeni bir süreç başladı. Amerikan güçlerinin çekilmesi 
ile ortaya çıkacak yeni durum, Irak’ta farklı kesimler için çelişik duygular yarattı ve özellikle bazı 
kesimlerin kaygılarını arttırdı.
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GİRİŞ	 2003	 Irak	 Savaşı,	 ABD’nin	 Vietnam	
Savaşı’ndan bu yana düzenlediği en büyük as-
keri operasyon olarak tarihteki yerini almıştır. 
Amerikan müdahalesi ve ardından senelerce sü-
ren işgal, Ortadoğu’nun bugünü ve geleceğinde 
önemli etkiler bırakacak bir dönemin başlangı-
cı olmuştur. Dokuz seneye yaklaşan işgal süre-
ci	 boyunca	 hem	 Iraklı	 gruplar	 ve	 işgal	 güçleri	
arasındaki	hem	de	 farklı	 Iraklı	grupların	kendi	
aralarındaki silahlı çatışmalar ve güç mücade-
lesi, büyük sivil kayıplarına sebep olmuş (bkz. 
Tablo	1)	ve	ülkedeki	etnik	ve	mezhepsel	fay	hat-
larını harekete geçirerek siyasi kamplaşmalara 
yol	açmıştır.	Aynı	zamanda	bu	işgal	süreci,	Irak	
topraklarını uluslararası ve bölgesel rekabet ve 
çatışma alanına çevirmiştir. 
Irak	işgali	Amerikan	kamuoyunu	da	uzun	yıllar	
meşgul etmiş, meşruiyeti ve mali külfeti tartı-
şılmış ve 2009 yılındaki başkanlık seçimlerin-
de başkan adaylarının seçim kampanyalarının 
önemli bir gündem maddesi olmuştur. George 
W. Bush’un başkanlığının son senesinde imza-
lanan SFA ve SOFA anlaşmaları ile Amerikan 
birliklerinin çekilmesi takvime bağlanmıştır. 
2011 yılının sonu itibariyle Amerikan Ordusu-
nun	Irak’tan	çekilmesiyle	birlikte	hem	Irak	için	
hem de bölge için yeni bir süreç başlamaktadır. 
Amerikan güçlerinin çekilmesi ile ortaya çıka-
cak	yeni	durum,	Irak’ta	farklı	kesimler	için	farklı	
ve çelişik duygular yaratmakta ve özellikle bazı 
kesimlerin kaygılarını artırmaktadır.
Bu çalışmada, Amerikan işgali ve sonrasında or-
taya çıkan siyasi sorunların, güvenlik zaafiyetle-
rinin ve etnik-sekter güç mücadelesinin üzerinde 

durulacak ve bu eksende Amerikan güçlerinin 
tamamen çekilmesiyle başlayacak yeni süreçte 
Irak’ı	bekleyen	tehditler	analiz	edilecektir.	İşga-
lin	Irak’ta	nasıl	bir	siyasi	yapı	bıraktığı	sorusuna	
cevap verildikten sonra özellikle federalizm bağ-
lamında	gündeme	gelen	Irak’ın	birliği,	siyasi	bö-
lünmüşlüğü ve kamplaşmalar sebebiyle meyda-
na gelen güvenlik sorunları incelenecektir. Son 
bölümde	 ise	 çekilme	 sonrasında	 Irak’ta	 ortaya	
çıkacak jeopolitik boşluk, uluslararası aktörlerin 
oluşacak	 boşluğu	 doldurma	 çabaları	 ve	 Irak’ın	
bu aktörlerle ilişkileri üzerinde durulacaktır.

SONUÇ	VE	ÖNERİLER	ABD’nin	Irak’tan	güç-
lerini	çekmesi	süreci,	Irak’ın	ulusal	egemenliği-
ne ilişkin soru işaretlerini tam anlamıyla orta-
dan	kaldırabilmiş	değildir.	Irak’taki	diplomatik	
misyonunu kuvvetlendiren ABD, aynı zaman-
da ülkede “eğitim ve koruma” amacıyla önemli 
bir askeri varlığa da sahip olmaya devam ede-
cektir.	 Üstelik	 ABD’nin	 Irak’a	 yakın	 ülkeler-
deki askeri varlığını işgal sürecinde artırmış 
olması da ABD’ye ihtiyaç halinde operasyonel 
bir	kabiliyet	imkânı	sağlamaktadır.	Ayrıca	BM	
Anlaşması’nın	 VII.	 Bölümü	 kapsamından	 he-
nüz	 çıkarılmayan	 Irak’ın	 egemenliğini	 kısıtla-
yan koşullar hala geçerliliğini sürdürmektedir.
Irak’ın	egemenlik	sorununa	çözüm	bulabilmesi	
için diplomatik bir hamle başlatması gerekmek-
tedir.	 Bu	 doğrultuda	 Irak	 öncelikle	 Kuveyt’le	
sorunlarını diplomatik bir şekilde sonuçlan-
dırmalıdır.	Yine	Irak	bölgesel	düzeyde	harekete	
geçmeli, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Bağlantısızlar Hareketi gibi kurumlardan ulus-
lararası barışı tehdit etmediğine dair kararlar 
çıkartmalıdır.	 Irak’ın	 bu	 noktada	 Uluslararası	
Adalet	 Divanı’na	 görüş	 için	 başvurması,	 BM	
Genel Kurulu nezdinde de faaliyetler yürütme-
si	 VII.	 Bölüm	 sorununu	 aşmasında	 yardımcı	
olacaktır.

“ Irak’ın mevcut durumu aşa-
bilmesi için devlet yapısında köklü 
reforma gitmesi, devlet-toplum ara-
sında ve toplumun kendi içerisinde 
güven tesis edilmesi, ulusal uzlaşma 
sürecinde ciddi adımların atılması 
gerekmektedir. 
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Irak’ta etkin siyasi güçler, bölge ülkeleri ve 
uluslararası	aktörler,	Irak’ta	istikrarlı	bir	düze-
nin	kurulmasını	sağlayamamıştır.	Irak’ın	mev-
cut siyasi yapısı ve işgal sürecinde hazırlanan 
anayasası, sorunlar yumağının merkezinde 
durmakta, etnik-sekter bölünmüşlük ülkenin 
geleceğini tehdit etmekte, federal bölgeler so-
runu tartışmaya ve çatışmaya zemin hazırla-
maktadır. Siyasi yapının ulusal uzlaşıdan ziyade 
etnik-sekter kimlik düzleminde kurulması, de-
rin gerginlikleri mümkün kılmakta ve etnik ve 
mezhepsel çatışmalara zemin hazırlamaktadır. 
Bazı	Iraklı	gruplar	ve	bölgesel-küresel	aktörler	
için kısa vadeli kazanımlar getirse de bu bölün-
müşlük,	orta	ve	uzun	vadede	Irak’taki	siyasi	is-
tikrarsızlığı kronik hale getirmektedir.
Irak	Anayasası’nın	yazım	sürecindeki	acelecilik	
ve uzlaşı eksikliği, ülkede ulusal birlik zemini-
ni	zayıflatmıştır.	Pek	çok	belirsizliği	 içerisinde	
barındıran	 federal	bölge	konseptiyle	 Irak	ana-
yasası, ülkenin birliğinden çok bölünmesine 
dönük kaygılara zemin oluşturmaktadır. 
Irak’taki	bölünmüşlüğü	ortaya	koyan	hususlar-
dan bir başkası ise ülke içerisinde çeşitli grup-
ların ortak düşman algılarındaki farklılıktır. 
Bazı gruplar İran’ın, bazıları İsrail’in, bazıları 
el Kaide’nin, bazıları milis güçlerin, bazıları 
Amerikalıların, bazıları Suriyelilerin, bazıları 
Kuveytlilerin, bazıları ise Suudilerin ülkenin 
düşmanı	 olduğunu	 düşünmektedir.	 Üstelik	
“düşman algısı” ülke içerisine etnik-sekter ça-
tışma olarak da yansımaktadır. 
Irak’ın	mevcut	 durumu	 aşabilmesi	 için	 devlet	
yapısında köklü reforma gitmesi, devlet-top-
lum arasında ve toplumun kendi içerisinde 
güven tesis edilmesi, ulusal uzlaşma sürecinde 
ciddi adımların atılması gerekmektedir. Bu an-
lamda	 Irak’taki	 tüm	 grupların	 bir	 uzlaşı	 kon-
feransı çatısı altında buluşması, anayasadaki 
muğlak ve krize sebep olan maddelerin yeniden 
düzenlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Daha 
önceki anayasa yazım sürecinden farklı olarak, 
bir	uzlaşı	kültürü	yaratılmalı	ve	Iraklılık	kimli-
ğini öne çıkaran bir anayasal yaklaşım benim-
senmelidir.	Parlamentonun	rolü	güçlendirilme-
li ve yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı garanti 
altına alınmalıdır. Aynı zamanda hükümetin 
kuruluşuna ilişkin anayasal boşlukların doldu-
rulması ve hükümetin “tamamlanamama” so-
rununun ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
Irak	 Ordusunun	 merkezi	 yapılanmadan	 yok-
sun	olması	Irak’ın	güvenliğinin	geleceğine	dö-

nük ciddi endişeler yaratmaktadır. Etnik-sekter 
çizgilerdeki siyasi bölünmüşlüğün ordu üzerin-
deki yansımaları, ordu için çok ciddi bir temsil 
sorununu	 beraberinde	 getirmektedir.	Merkezi	
yönetimin ve bölgesel yönetimin ayrı ordulara 
sahip	olması	da	 Irak’taki	 tartışmalı	 bölgelerde	
sıcak çatışmaya dönüşebilmektedir. Ayrıca si-
lahlandırılmış aşiretler ve uyuyan hücreler ola-
rak	Şii,	Sünni	ve	Kürt	milislerin	varlığı	Irak’taki	
iç güvenlik kaygılarını artırmaktadır. 
Irak	 güvenliğinin	 pekiştirilmesi	 için	 atılması	
gereken en önemli adım ordunun ulusal birliği 
temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılma-
sıdır.	 Yukarıda	 anlatıldığı	 şekliyle	 bir	 Iraklılık	
kimliğinin etrafında yeniden şekillendirilmesi 
gereken	Irak	ordusunda	profesyonellik	ve	liya-
kat	ölçüleri	esas	alınmalıdır.	Hem	Irak’ın	iç	gü-
venliği hem de komşu ülkelerin güvenliğini te-
min	etmek	için	Irak	yönetimi	sınır	güvenliği	ile	
alakalı	somut	adımlar	atmalıdır.	Merkezi	ordu	
ve bölgesel ordu ikilemi, anayasal zeminde tek-
rar	 tartışılmalı	ve	 Irak	ordusunun	merkezi	bir	
yapıya kavuşması için çalışmalar yapılmalıdır.
Irak	 vekâlet	 savaşları	 üzerinden	 bir	 bölgesel	
mücadele alanına dönüşmüştür. İşgal süreci-
nin de acı bir şekilde gösterdiği gibi Ortadoğu 
coğrafyası birbiriyle bağlantılı fay hatları üze-
rine	 kurulmuştur	 ve	 bu	 fay	 hatlarının	 Irak’ta	
harekete geçmesinin bölge için maliyeti yüksek 
olmuştur. Sebep olduğu ekonomik ve insani 
problemlerin yanında bölgedeki rekabet orta-
mını kızıştırmış ve bu ortam derinleşen güven-
sizlikleri ve buna bağlı olarak gelişen ittifakları 
ve silahlanma yarışlarını tetiklemiştir. 
Irak’taki	iç	sorunların	bölgesel	tezahürleri	dik-
kate	alındığında,	Irak’ın	meydan	okumalarının	
etraflıca ele alınabilmesi için bölgesel işbirliği-
nin artırılmasının elzem olduğu ortaya çıkmak-
tadır.	 Bu	 süreçte	 Irak	 meselesine	 mezhepsel	
düzlemde	 yaklaşmayan	 ve	 Irak’taki	 uzlaşıdan	
ve istikrardan istifade eden Türkiye gibi komşu 
ülkelerin	 katkıları	 çok	 önemlidir.	 Irak’a	Kom-
şu	Ülkeler	 İnisiyatifi	 gibi	bölgesel	 girişimlerin	
yeniden	 etkinleştirilmesi	 ve	 Irak’ta	 kısa	 vade-
li kazanımlar için değil uzun soluklu barış ve 
istikrar için yatırım yapılması gerekmektedir. 
Irak	bu	süreçte	bölgesel	rekabet	parantezinden	
çıkabildiği	ve	 Irak’ın	çıkarlarının	etnik-sekter-
partisel çıkarların üstünde tutulduğu oranda 
barış ve istikrara kavuşacak ve çekilme sonra-
sında kendisini bekleyen meydan okumalarla 
başedebilecektir.
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3 Haziran 1997 tarihli açık mektupla Yeni 
Amerikan	 Yüzyılı	 Projesine	 imza	 atan	 Elliott	
Abrams,	 William	 J.	 Bennett,	 Jeb	 Bush,	 Dick	
Cheney,	 Eliot	 A.	 Cohen,	 Francis	 Fukuyama,	
Donald Kagan, Zalmay Khalilzad, Donald 
Rumsfeld,	Paul	Wolfowitz	gibi	isimler,	26	Ocak	
1998’de	Clinton’dan	Irak’ın	işgal	edilmesini	ta-
lep etmekteydiler. Bush yönetimiyle iktidara 
gelen	bu	ekip	2003’te	 Irak’ı	 işgal	 etti.	Yazarlar,	
Yeni	Amerikan	Yüzyılı	Projesini	dört	başlık	et-
rafında şöyle özetlemişlerdi:
i.Küresel sorumluluklarımızı yerine getirmek 
için askeri harcamalarımızı ciddi oranda ar-
tırmamız ve ordumuzu gelecek için modernize 
etmemiz gerekmektedir. ii. Müttefiklerimizle 
bağlarımızı güçlendirmeli, çıkarlarımıza ve de-
ğerlerimize düşman rejimlere meydan okumalı-
yız. iii. Dünya’da siyasal ve iktisadi liberalizmi 
desteklemeliyiz . iv. Kendi güvenliğimiz, zengin-
liğimiz ve ilkelerimizin çıkarına olan uluslara-
rası düzenin yaygınlaşması ve korunmasında 
Amerika’nın eşsiz konumu için mesuliyet alma-
lıyız. 

15	Aralık	 2011	 itibariyle	ABD	 Irak’taki	 askeri	
varlığını SOFA anlaşması gereğince askerlerini 
çekerek	 sonlandırmış	 oldu.	 Bu	 elbette	 Irak’ta	
ABD işgalinin sonu anlamına gelmiyor. Ancak, 
15	Aralık,	fiilen	2007’de	Irak	üzerinden	yaşanan	
gelişmelerle askıya alınan Yeni Amerikan Yüz-
yılı	 Projesinin	 resmen	 bittiğine	 işaret	 ediyor.	
Ortadoğu’daki isyan dalgasının da, siyasal kırıl-
maların	da	ilk	tohumları	Irak	işgaliyle	atılmıştı.	
ABD’nin	Irak’ı	işgali	uzun	uzadıya	tartışılmaya	
ve	incelenmeye	muhtaç	bir	mesele.	Lakin	kısa-
ca işgalin ve çekilmenin sonuçlarına bakmakta 
fayda var. 
Eğer	 Amerika’nın	 Irak	 işgalinden	 dolayı	 uğ-
radığı ekonomik ve askeri kayba takılıp, işgali 
liberal-sol söylemin illüzyonist perspektifinden 
okuyacak	olursak	Amerika	Irak’ta	kaybetmiştir.	
Lakin	Amerika	açısından	bütün	bu	maliyetler	
arızidir. Asıl olan Ortadoğu’da yapısal anlamda 
fay hatlarının kırılmış olmasıdır. Bundan 8-9 
yıl öncesinde ciddiye alınacak bir etnik veya 
sekteryen gerilimden bahis bile edemezken, 
bugün bu çatışmaların on yıllarca sürebileceği-

SETA		YORUM

Yeni Amerikan Yüzyılı 
Sona mı Erdi?
15 Aralık 2011 tarihi ABD için askeri olarak bir çekilme, siyasi olarak ise neo-con 
fanatizmin uygulamaya koyduğu bir projenin iflası anlamına geliyor. 

TAHA ÖZHAN
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ni	konuşuyoruz.	8-9	yıl	önce	Irak’tan	bahseder-
ken en dikkatsiz olanımız bile etnik okumasını 
Araplar veya Kürtlerden öteye götüremezken, 
bugün Şii Türkmen, Sünni Türkmen, Feyli 
Kürt,	 Şii	Arap,	 Sünni	Arap,	 Sünni	Üçgeni,	 Şii	
Hilali gibi ifsat edici bir dil kullanılıyor. İşgal 
marifetiyle ne kadar ayrılıkçı kimliğimiz varsa 
su üstüne çıkarıldı, sonra da mezkûr kimlikler 
birbirlerine karşı bilenmeye başladılar. Daha da 
ileri giderek, bütün jeopolitik derinliğini bu hat 
üzerine kuran bölgesel güçler de ortaya çıktı. 
Bu	çerçevede,	Irak	işgal	sürecini	neticelerinden	
ayıramayan her okuma bölgemizin geleceği açı-
sından sıkıntılıdır. Önemli olan işgalin bölge-
mizde oluşturduğu yeni pozisyonları ve sorun-
ları idrak etmemizdir. 

ABD’nin	askerlerini	çekmesinden	sonra	Irak’ta	
işgalin bitirilmesi sorumluluğu büyük ölçüde 
bölgesel güçlerin nasıl bir siyaset izleyecekle-
riyle alakalıdır. İşgalin hareketlendirdiği et-
nik-mezhepçi fay hattı bölgesel güç dengeleri 
açısından bir fırsat değil aksine büyük bir tuzak 
konumundadır. Etnik-mezhepçi fay hattı üze-
rine inşa edilen her türlü jeostratejik yaklaşım 
sadece kısa vadeli değil aynı zamanda yıkıcı 
olacaktır. Tıpkı Genişletilmiş Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu	Projesi	nasıl	iflas	ettiyse,	Yeni	Ame-
rikan	 Yüzyılı	 Projesi	 Irak’ta	 batağa	 nasıl	 sap-
landıysa; bu projelerin yan etkisi olarak ortaya 
çıkan jeopolitik boşluk üzerinden siyasal bir 
strateji geliştirmeye çalışmak da benzer bir akı-
bete	mahkûm	olacaktır.	Öyle	ki,	Irak	üzerinden	
oluşan siyasal boşlukta vekâlet savaşlarıyla et-
nik- sekteryen derinlik kazanma çabalarının, 
son	tahlilde	ABD	işgalinin,	Irak’ta	ve	bölgemiz-
de sebep olduğu maliyetlerden farklı bir fatura 
çıkarması imkânsızdır. Aksine, siyasalı öldüren 
etnik-mezhepçi	çizgi	aşılabildiği	oranda	Irak’ta	
ve bölgemizde barış tesis edilebilecektir. 

Amerika’dan geriye kalan işgal faturasının bir 
kalemi	olan	bugünkü	Irak	yönetimi	ve	aktörleri	
sancılı	 bir	 imtihandan	geçmekteler.	Ne	 Irak’ın	
bütünlüğü ne de iç barışı açısından sorumlu 
bir siyasi çizgi izlediklerini söylemek mümkün 
değildir.	Uzun	 yıllar	 katliamlarına	maruz	 kal-
dıkları Baas rejiminin amca çocuğu olan Suriye 
Baas rejiminin az sayıdaki destekçilerinden biri 
olmayı tercih ederek daha fazla endişelenme-
mize yol açmış durumdalar. Zaten, seçimleri 
anlamsız kılan etnik-mezhepçi siyasal şablonu 
dayatarak iktidara gelen bugünkü yönetim, 
Irak’ın	 ve	 bölgenin	 geleceği	 için	 yönetmesi	
imkânsız olan bir denklemi ayakta tutmaya ça-
lışmaktadır. 
15 Aralık 2011, ABD için askeri olarak bir çe-
kilme siyasi olarak ise neo-con fanatizmin uy-
gulamaya koyduğu bir projenin iflası anlamına 
geliyor.	 Lakin	 Yeni	 Amerikan	 Yüzyılı	 Projesi-
nin,	Irak	üzerinden	yaşadığı	hüsranın	maliyeti,	
yine	Irak	üzerinden	etnik-mezhepçi	bir	siyasal	
damar	 tarafından	 uzun	 yıllar	 Irak’a	 ve	 bölge	
halklarına fatura olarak çıkmaya devam ede-
bilir. Soğuk Savaş’ın vekâlet savaşlarının sonu-
cunda bölünen Kore’den, Eisenhower yönetimi 
1953’te çekilmesine rağmen, 35 yıl sonra, 1987 
seçimleriyle ancak Kore’nin bir parçası istikrara 
kavuşabilmişti.	 Irak’ın	 benzer	 bir	 kaderi	 yaşa-
maması,	Iraklı	aktörlerin	olduğu	kadar,	bölge-
sel güçlerin de sorumluluğudur.

Sabah, 17.12.2011

“ 15 Aralık 2011 itibariyle ABD 
Irak’taki askeri varlığını SOFA anlaş-
ması gereğince askerlerini çekerek 
sonlandırmış oldu.
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ABD’nin	 2003’te	 gerçekleştirdiği	 Irak	 işgali,	
sadece	 Irak’ta	değil	 tüm	bölgede	etkileri	uzun	
yıllar sürecek etkiler bıraktı. Dokuz seneye yak-
laşan	işgal	süreci	boyunca	hem	Iraklı	gruplar	ve	
işgal	güçleri	arasında	hem	de	farklı	Iraklı	grup-
ların kendi aralarında girdikleri silahlı çatışma-
lar ve güç mücadelesi, bir yandan unutması zor 
insani trajedi yaratırken diğer yandan ise ülkeyi 
etnik ve mezhepsel düzlemde siyasi kampla-
ra	böldü.	İşgal	aynı	zamanda	Irak	topraklarını	
küresel ve bölgesel rekabet ve çatışma alanına 
çevirdi. 2008’de imzalanan SOFA anlaşması 
gereği	ABD	güçlerinin	 Irak’tan	geri	 çekilmesi,	
hem	Irak	için	hem	de	bölge	için	yeni	bir	döne-
min başlangıcı oldu.
Bu yeni dönemde ABD muharip güçlerini 
Irak’tan	 çekerken	 kendisine	 hem	 Irak’ta	 hem	
de	 Irak’a	mücavir	ülkelerde	yeni	hareket	alan-
ları yarattı. Bağdat’ta dünyanın en büyük büyü-
kelçiliğine sahip olan ABD, bu büyükelçiliğini 
sayısı 15 bini bulan bir dışişleri ordusu ile dol-
dururken, büyükelçiliğin ve diğer diplomatik 
misyonların	 korunması	 amacıyla	 da	 Irak’ta	
önemli bir askeri güç bırakacak. Aynı zamanda 
CIA’nin	de	ülkede	artan	varlığı,	çekilme	sonrası	
ABD’nin	Irak	içi	ve	bölgedeki	istihbari	faaliyet-
lerine güç katacak. Bütün bunlarla birlikte çeki-

len	askerlerin	bir	kısmını	Kuveyt,	Ürdün,	Bah-
reyn ve Katar gibi ülkelere kaydırması, ABD’yi 
gelecekte	 de	 Irak’ta	 operasyonel	 kılabilecek.	
Diğer bir deyişle ABD para ve itibar yatırdığı 
Irak’tan	kolay	vazgeçmeyecek.	

Irak egemen mi? 
Madalyonun	Irak	yüzünde	ise	sayısız	problem	
varlığını sürdürmektedir. İşgalci “çekilme tö-
renleri”	düzenlese	de	Irak’ın	ulusal	egemenliği-
ne ilişkin soru işaretleri henüz ortadan kalkmış 
değil.	ABD’nin	 Irak’ın	 kalbinde	 kale	 kurması-
nın	yanında	Irak’ın	ulusal	egemenliğini	kısıtla-
yan	BM’nin	7.	Maddesinin	kapsamından	henüz	
çıkarılmaması da bu soru işaretlerini canlı tut-
maktadır.	Yeni	dönemde	Irak’ın	egemenlik	so-
rununa diplomatik atılımlarla cevap vermesi ve 
“bölge barışına tehdit” olmadığını başta Kuveyt 
olmak üzere uluslararası camiaya kabul ettir-
mesi gerekecek.
Irak	 aynı	 zamanda	 işgalin	 mirasıyla	 da	 yüz-
leşmek	 zorunda	kalacak.	 Irak’ta	ABD	vesayeti	
istikrarlı ve kapsayıcı bir düzenin kurulmasını 
sağlayamadı, aksine etniksekter fay hatlarını 
harekete geçirip hala devam eden bir çatışma 
zemini yarattı. Alelacele hazırlanan anayasa, 

SETA		YORUM

ABD Nasıl Bir Irak Bıraktı?
Irak’ta ABD vesayeti istikrarlı bir düzenin kurulmasını sağlayamadı, aksine etnik-sek-
ter fay hatlarını harekete geçirip hala devam eden bir çatışma zemini yarattı.

UFUK ULUTAŞ
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ulusal uzlaşıya dayanmadı ve uzun soluklu üni-
ter ve demokratik yaşam kısa dönemli siyasi ka-
zanımlar ve ittifaklara feda edildi. Anayasadaki 
federalizm konseptinin “gevşek” bırakılması da 
benzer şekilde ülkenin birliğinin korunmasına 
dair ciddi sıkıntıları ortaya çıkardı. Bu sorun-
larla	baş	 edebilmek	 için	 Irak’ın	yeni	dönemde	
ulusal uzlaşıya, köklü reformlara ve anayasa 
tashihlerine ihtiyacı olacak.
Güvenlik boşluğu ise ABD’nin çekilmesinden 
çok	 Irak	 ordusunun	 merkezi	 yapılanmadan	
yoksun olmasından kaynaklanacak. Etnik-sek-
ter ayrımcılığı barındıran ve merkezi-bölgesel 
ayrımına	tabi	Irak	ordusu,	bir	yandan	temsil	so-
rununu beraberinde getirirken diğer yandan da 
Irak	için	ciddi	bir	güvenlik	zafiyeti	yaratmakta-
dır. Silahlandırılmış aşiretler ve uyuyan hücre-
ler olarak Şii, Sünni ve Kürt milislerin varlığı da 
Irak’taki	 iç	güvelik	zafiyetini	derinleştirmekte-
dir.	Bu	durum	Irak	ordusunun	“Iraklılık	kimli-
ğinin” etrafında yeniden şekillendirilmesini ve 
profesyonellik ve liyakat ölçülerinin esas alın-
masını	 elzem	 kılmaktadır.	Üstelik	 bu	 yeniden	
yapılandırma	sadece	Irak	için	değil	komşu	ül-
kelerin güvenliği için de büyük öneme sahiptir. 

Vekalet savaşları kızışıyor 
Irak	 işgali	 ülkede	 bölgesel	 ve	 global	 aktörle-
rin arasında vekâlet savaşlarını da tetikledi ve 
ülke bir bölgesel mücadele alanına dönüştü. Bu 
rekabetin bölge için maliyeti de yüksek oldu. 
ABD bir yandan Kürtler üzerinden nüfuz yü-
rütürken;	İran,	Irak’ı	“doğal	nüfuz	alanı”	olarak	
gördü ve sekteryen bir strateji üzerine kurduğu 
nüfuzunu Şii demografisi üzerinde yayıp ken-
disine yeni politik etkinlik alanları yarattı. İl-
ginçtir	ki	ABD	işgali	Irak’ta	yükselen	İran	nüfu-
zuna	zemin	hazırladı.	Bu	sebepten	birçok	Iraklı	
ABD’yi	 Irak’ı	 İran’a	 “altın	 tepside”	 sunmakla	
suçladı.	Maalesef	ABD’nin	askeri	varlığı	ve	yan-
daş siyasetçiler üzerinden yürütmeye çalıştığı 
nüfuzu ile İran’ın sekteryen çizgilerde ilerle-
yen	 Irak	 siyaseti	 ve	 İran-Suud	 gibi	 çatışmala-

rın	 Irak’taki	 tezahürleri,	 Irak’ta	 istikrarsızlığın	
ve çatışmanın katalizörü oldu. ABD çekilmesi 
sonrası süreçte bu kısır siyasi döngüleri aşa-
bilmek	 için	 Irak	 meselesine	 etnik-mezhepsel	
düzlemde	 yaklaşmayan	 ve	 Irak’taki	 uzlaşıdan	
ve istikrardan istifade eden Türkiye gibi komşu 
ülkelerin katkıları çok önemli olacak. 

El-Maliki neye malik?
İşgalin harekete geçirdiği fay hatları, vekâlet 
savaşları ve sistemsel noksanlıklar birleşince 
Irak’ta	çatışma	da	kaçınılmaz	olmaktadır.	Baş-
bakan	 el-Maliki’nin	 tüm	bu	 çatışma	dinamik-
lerini kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için 
kullanması, ülkeyi tehlikeli sulara itmektedir. 
Ülkede	 inceden	 inceye	 konuşulan	 “yeni	 bir	
Saddam	mı	doğuyor?”	sorusu,	Sünni	Cumhur-
başkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi’nin suikast 
zanlısı	 olarak	 itham	 edilmesi,	 el-Maliki’nin	
parlamentodan kendisini otoriterlikle suçlayan 
Sünni	 Başbakan	 Yardımcısı	 Salih	 el-Mutlak’a	
desteğini geri çekmesini istemesi gibi gelişme-
ler	 Irak’ın	 huzur	 ve	 istikrarına	 ilişkin	 endişe-
leri	 artırmaktadır.	 Diğer	 taraftan	 Maliki’nin	
Türkiye’yi	 Irak’ın	 içişlerine	müdahale	 etmekle	
suçlaması ve el-Haşimi hadisesini Türkiye’yle 
ilişkilendirme	çabası,	Irak’taki	bölgesel	vekâlet	
savaşlarını, diğer bir ifadeyle milli çıkarlara dış 
aktörlerin gözlüğüyle bakmanın sakıncalarını 
gözler önüne sermektedir.
Irak,	iç	siyasetinin	sadece	yerli	aktörler	tarafın-
dan belirlenmediği bu yeni süreçte uluslarara-
sı	 rekabet	 parantezinden	 çıkabildiği	 ve	 Irak’ın	
çıkarlarının etnik-sekter-partisel çıkarların üs-
tünde tutulduğu oranda barış ve istikrara kavu-
şacak ve çekilme sonrasında kendisini bekleyen 
ciddi meydan okumalarla baş edebilecektir. 
Sabah, 24.12.2011

“ 2008’de imzalanan SOFA anlaş-
ması gereği ABD güçlerinin Irak’tan 
geri çekilmesi, hem Irak için hem de 
bölge için yeni bir dönemin başlan-
gıcı oldu.
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Yükseköğretim	Kurulu	(YÖK)’nun	30	Temmuz	
1998’de almış olduğu karar ile uygulanmaya 
başlanan farklı katsayı uygulaması, sürekli tar-
tışılmıştır. Son olarak, 1 Aralık 2011’de YÖK’ün 
katsayıları yeniden eşitlemesiyle birlikte günde-
me gelmiştir. Her ne kadar toplumsal çatışma-
ların merkezî konularından biri olsa da, farklı 
katsayı uygulamasının, kamuoyu tarafından 
tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün de-
ğildir. Farklı katsayı uygulaması, sadece 1998’de 
alınmış bir karardan ibaret değildir. YÖK 2003 
ve 2006’da aldığı kararlarla, uygulamanın yük-
seköğretime geçiş sistemi içindeki etkisini daha 
da artırmıştır. 

Uygulama öncesi durum 
Yükseköğretim Kanunu’nun yükseköğretime 
geçişle ilgili 45. maddesi uyarınca, ortaöğretim 

başarısının, yükseköğretim kurumlarına giriş 
sınav puanlarına eklenmesi öngörülmüştür. 
Söz konusu düzenleme uyarınca, öğrencilerin 
diploma notlarından istatistiksel yöntemlerle 
elde	edilen	Ortaöğretim	Başarı	Puanları	(OBP)	
belli bir katsayı ile çarpılarak, yükseköğretim 
kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenerek 
yerleştirme puanları elde ediliyordu. 1999’a 
kadar, aday, ister kendi alanıyla doğrudan ilgili 
(alan-içi)	ister	alanıyla	doğrudan	ilgili	olmayan	
(alan-dışı)	 tercih	yapsın,	 tek	bir	katsayı	uygu-
landığı için tercihten kaynaklı herhangi bir 
puan kaybı söz konusu değildi. Sınav iki basa-
maklı olarak uygulanıyordu. Birinci basamak 
olan	Öğrenci	Seçme	Sınavı	(ÖSS),	temel	beceri-
leri ölçmeye çalışan genel yetenek ağırlıklı iken; 
ikinci basamak olan Öğrenci Yerleştirme Sınavı 
(ÖYS),	bütün	ortaöğretim	müfredatını ölçmeye 
çalışan bilgi ağırlıklı bir sınavdı. 

SETA		PERSPEKTİF

Yükseköğretime Geçişte 
Katsayı Uygulaması
Farklı katsayı uygulaması, sadece 1998’de alınmış bir karardan ibaret değildir. YÖK 
2003 ve 2006’da aldığı kararlarla, uygulamanın yükseköğretime geçiş sistemi içinde-
ki etkisini daha da artırmıştır.

ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU

katsayı uygulamasında yeni karar

ARALIK 2011 -  Yükseköğretime geçişte, 30 Temmuz 1998 tarihinde dönemin YÖK Genel 
Kurulu tarafından yürürlüğe sokulan uygulamaya göre alan-içi ve alan-dışı tercihler farklılaşı-
yordu. Adaylar alan-içi tercih yapmaları durumunda AOBP’leri 0.5 ile çarpılarak, alan-dışı tercih 
yapmaları durumunda ise 0.2 ile çarpılarak ham puanlarına ekleniyordu. Ancak bu uygulama, 
eğitimde eşitsizliği ve ayrımcılığı artırdığı gerekçesiyle ile tartışmaların odağında yer aldı. 2003 
yılında ve 2006 yılında bu uygulamada revizyonlara gidildi, ancak yapılan müdahaleler süreci 
daha karmaşık ve adaletsiz hale getirdi. 1 Aralık 2011 tarihinde toplanan YÖK Genel Kurulu, 13 
yıldır tartışılagelen yükseköğretime geçişte farklı katsayı uygulamasını kaldırdı. Alınan kararla 
birlikte katsayılar eşitlenmiş oldu.
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Uygulama sonrası durum 
Kemal Gürüz başkanlığındaki YÖK’ün 1998’de 
aldığı bir kararla, üniversite giriş sistemi kap-
samlı bir değişikliğe uğramıştır. Bu sistemin 
getirdiği üç temel düzenleme şunlardır: 
1-	 Sınav	 iki	 basamaktan	 tek	 basamağa	 (ÖSS)	
düşürülmüştür. 
2-	 OBP	 yerine,	 AOBP	 (Ağırlıklı	 Ortaöğretim	
Başarı	 Puanı)	 getirilmiştir.	 AOBP,	 OBP’nin	
ortaöğretim kurumlarının ÖSS ortalamalarına 
göre ağırlıklandırılması ile elde edilmektedir. 
3- Katsayılar, alan-içi ve alan-dışı tercihler için 
farklılaştırılmıştır. Buna göre, adaylar alan-içi 
tercih	 yapmaları	 durumunda	 AOBP’leri	 0.5	
ile çarpılarak, alan-dışı tercih yapmaları du-
rumunda ise 0.2 ile çarpılarak ham puanlarına 
eklenmeye başlanmıştır. 
YÖK, 2003’te farklı katsayı uygulamasını daha 
da katılaştıracak bir revizyona gitmiştir. Alan-
içi	 ve	 alan-dışı	 tercihlerde	 AOBP’nin	 yerleş-
tirme puanı içindeki ağırlığını belirlemek için 
kullanılan katsayılar sırasıyla 0.8 ve 0.3 olarak 

değiştirilmiştir. Özetle, YÖK, 2003’te bütün 
eleştiri ve toplumsal tepkilere rağmen, katsa-
yıları, alan-içi ve alan-dışı ayrımı daha da kes-
kinleştirecek şekilde yeniden düzenlemiştir. 
2006’da ise, YÖK ÖSS’nin içeriğini ve puan he-
saplama yöntemini değiştirerek, alan-dışı yer-
leşmeyi daha zor hale getirmiştir. 
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Farklı katsayı uygulamasıyla birlikte, sadece 
imam hatip liseleri veya meslek liseleri me-
zunlarının değil, bütün liselerde okuyan öğ-
rencilerin öğrenme özgürlüklerine kısıtlama 
getirilmiştir. Böylece, yükseköğretime geçişte 
ortaöğretimde eğitim aldığı alan dışında tercih 
yapan öğrencilerin, yerleştirme puanları kırıl-
mıştır. Örneğin, fen bilimleri alanında okuyan 
bir öğrenci hukuk tercihi yaptığında puanı kı-
rılmıştır. 

Meslek	 liseleri	 ise	 yükseköğretime	 devam	 et-
mek isteyen öğrenciler açısından cazip ol-
maktan çıkmıştır. 1996-1997’de ortaokul me-
zunlarının yaklaşık yarısı meslek lisesine kayıt 
yaptırırken, bu oran farklı katsayı uygulamasıy-
la birlikte 2000-2001’de yaklaşık üçte bire kadar 
gerilemiştir. Diğer taraftan, 2003’ten itibaren, 
hükümetin ve iş dünyasının mesleki eğitime 
önem vermesi ve değişen YÖK yönetiminin 
2009’daki katsayıyı kaldırmaya dönük girişim-
lerinin bir yansıması olarak, mesleki eğitime 
yönelim 2010-2011’de 1998 öncesi seviyesine 
oldukça yaklaşmıştır. 
Sabah, 10.12.2011

“ Üniversite giriş sınavının tek basa-
mağa indirilmesi ve sınavda üst sınıfların 
müfredatının kapsam dışı bırakılması, 
ortaöğretim müfredatını öğrenciler gö-
zünde önemsizleştirdi.

Uygulamanın yol açtığı sorunlar
Birinci olarak, üniversite giriş sınavının tek 
basamağa indirilmesi ve sınavda üst sınıfların 
müfredatının kapsam dışına bırakılması, orta-
öğretim müfredatını öğrenciler gözünde önem-
sizleşmiştir. Daha kötüsü, lise mezunları, üni-
versitelere daha hazırlıksız gelmeye başlamıştır. 
İkinci	olarak,	AOBP,	bireysel	başarıdan	ziyade,	
grup	başarısını	öne	çıkarmıştır.	AOBP	 ile	bir-
likte, iyi bir lisede okumak avantajlı hale geldiği 
için, sınavla öğrenci alan “başarılı” ortaöğretim 
kurumlarına olan rağbet daha da artmıştır. 
Üçüncü	olarak,	üç	düzenlemeden	en	çok	tartı-
şılanı, farklı katsayı uygulaması olmuştur. Dü-
zenleme, 28 Şubat döneminin laiklik eksenli 
tartışmalarında, rejimi kurtarma operasyonu 
olarak ele alınmış ve özellikle imam hatiplere 
olan toplumsal yönelimi azaltmak için, YÖK 
tarafından bir tedbir olarak başarılı bir şekilde 
uygulanmıştır.	Uygulamanın	eğitimde	yol	açtı-
ğı sorunlar görmezlikten gelinerek, uygulama, 
bir rejim meselesi olarak ele alınmıştır. 
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90’lı	 yılların	 sonlarında	 Suriye’nin	 PKK’ya	
verdiği destek sebebiyle savaşın eşiğine gelen 
Türkiye ve Suriye, 2000’lerin ortalarında göz-
le görülür bir yakınlaşma yaşamıştı. Türk dış 
politikasının “komşularla sıfır sorun” vizyonu 
çizgisinde ilerleyen ilişkiler, her iki ülkenin 
de “stratejik ortaklığa” istekli olması sebebiyle 
tarihî	günlerini	yaşamıştı.	Mart	2011’de	Dera’da	
başlayan ve ülkenin birçok kentine sıçrayan 
gösteriler sebebiyle ise ikili ilişkiler son yıllar-
daki seyrinden 90’lara doğru dönüşe geçti.

Suriye Türkiye’yi neden ilgilendiriyor?
İlişkilerin son 12-13 sene içerisinde zikzaklı 
hareket	 ettiği	 bir	 gerçek.	 Fakat	 Suriye’de	Mart	
ayından beri meydana gelen gelişmelere baktı-
ğımızda bu zikzağın sebebi ortaya çıkıyor. Bu 
gelişmeler, aynı zamanda “ne oldu da kardeş 

Esed düşman Esed oldu?” sorularına da direkt 
olarak	cevap	veriyor.	Mart	2011	öncesi	ve	Mart	
2011 sonrası Suriye’si arasındaki en büyük far-
kı, Esed rejiminin şiddet kullanımı sebebiyle 
hayatını kaybeden 4000’i aşkın Suriyeli sivil 
oluşturuyor. Türkiye’nin yanı başında meydana 
gelen bu katliamlar sebebiyle bazı çevrelerin 
eleştirilerine rağmen Türkiye başlarda Esed ile 
konuşma yolunu seçti. Fakat Suriye rejimi tüm 
ikili hukuka rağmen Türkiye’ye kulak tıkadı. Bu 
nedenler Türkiye’nin, Suriye rejimi ile ilişkileri-
ni gözden geçirmesi ve kendini rejimin yerine 
Suriye halkının yanında konumlandırmasını 
ortaya koyuyor.
Suriye gerçekten de Arap Baharı sürecinde 
devrim hareketliliği yaşanan ülkelerden Tür-
kiye için bir farklılık arz ediyor. Arap Baharı 
sürecinde hiçbir ülke Türkiye’yi ve Türk kamu-
oyunu Suriye kadar ilgilendirmedi. Suriye ve 

SETA		YORUM

Suriye Meselesini Doğru 
Okumak
Suriye ile Türkiye halkı arasındaki bağı algılayamayan bazı çevreler, Suriye’deki geliş-
meleri ve Türkiye’nin bu ülkeye yönelik izlediği politikayı okumakta zorlanıyor.

UFUK ULUTAŞ

suriye’de yükselen şiddet

ARALIK 2011 -  Suriye ile Arap Birliği arasında Arap Birliği barış planı çerçevesinde gözlem-
cilerin Suriye’ye gönderilmesini öngören protokol 19 Aralık’ta Kahire’de imzalandı. Aynı zaman-
da muhaliflerle hükümet arasında diyalog sürecinin başlamasını, şiddetin durdurulmasını, Suri-
ye askerlerinin kentlerden çekilmesini ve olaylar sırasında tutuklananların serbest bırakılmasını 
içeren plan Suriye’de şiddetin durması için umut oldu. Arap Birliği gözlemcilerinin Humus’ta 
çalışmalara başladığı gün, kentte 20-30 bin kişinin katıldığı bir muhalif gösteri gerçekleştirildi. 
Gözlemler sırasında Suriye’de güvenlik güçleri tarafından göstericilere ateş açılmaya devam 
edildiği haberleri medyaya yansımaya devam etti. Bu ortamda heyetin ilk açıklamasının Suri-
ye’deki durumun güven verici olduğu yönünde olması eleştirileri de beraberinde getirdi.
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Türkiye halkları arasındaki benzerlikler, hu-
kukun derinliği ve ikbalin birliği bu durumu 
kısmen açıklıyor. Türkiye Suriye muhalefetinin 
merkezi konumunda ve Türkiye halkının kahir 
ekseriyeti Suriye’deki şiddete karşı çıkarak, ken-
dilerini Suriye halkıyla aynı safta görüyor. Fakat 
aynı zamanda sayıları az da olsa Suriye rejimi-
ne arka çıkan çevreler bulunuyor. Bunların bir 
kısmı sırf muhalefet olsun diye, bir kısmı Baas 
ideolojisine yakınlıkları sebebiyle, bir kısmı Su-
riye meselesinin bölgesel uzantıları üzerinden, 
bir kısmı da salt bir Batı-İsrail karşıtlığı retoriği 
ile Suriye rejimine destek veriyor.
İlginçtir	 ki	 Tunus,	 Mısır,	 Bahreyn	 ve	 Yemen	
gibi ülkelerdeki gösterileri ve liderlerin devril-
mesini alkışlayan bu çevreler, Suriye’yi eşsiz bir 
örnek olarak görüyor. Söz konusu Suriye olun-
ca statükonun tarafını seçiyor. Şu anlaşılabilir 
bir nokta: Batılı güçlerin bölgeye müdahalesi 
Türkiye’de her zaman şüphe ve hatta öfke ile 
karşılandı.	Fakat	Mısır-Tunus	devrimlerini	 al-
kışlarken, Esed rejimi ve destekçileri tarafından 
dillendirilen Suriye’deki olayların harici güçler 
eliyle başlatıldığı ve yürütüldüğü iddiasını sa-
vunmak, mesnetsiz bir iddia.

Suriye halkını sokağa döken sebepler 
Arap Baharı çerçevesinde gelişen olayların 
saiklerine baktığımızda karşımıza, halkla-
rın ülkelerinin mustarip oldukları bir takım 
anormalliklere tepki vermek için sokaklara 
dökülmeleri	 çıkıyor.	 Mısır,	 Tunus,	 Libya	 ve	
diğerlerinde yolsuzluk, nepotizm, işsizlik gibi 
ekonomik sorunlar, polis, istihbarat örgütleri 
ve/veya asker eliyle halkların üzerinde kurulan 
dayanılmaz baskı, kısıtlı özgürlükler, yöneten 
ve yönetilenler arasındaki siyasi, ekonomik, 
sosyal uçurumlar gibi problemler yekününün 
halkın patlama sebepleri olduğunu gördük. 
Suriye’nin diğer Arap ülkelerinden mezkûr so-
runlar bağlamında eksiğinin olmadığını hatta 
fazlasının olduğunu ortaya koymak zorunda-
yız. Hiçbir meşruiyeti ve liyakatı olmamasına 
rağmen, apar topar babadan oğula geçen bir 
liderlik, mezhep ve kanbağı üzerine kurulmuş 
bir	siyasi	ve	askerî	yapı,	Mahluflar	gibi	Esed’in	
yakın akrabalarının ve “rejimin çocukları” diye 
adlandırılan	Baas	Partisi’nin	önde	gelenlerinin	
tahakkümünde olan bir ekonomi, sayıları 10’u 
geçen istihbarat örgütlerinin halka zülmü ve 

bunun	psikolojik	etkileri,	Baas	Partisi’nin	mut-
lak galip olduğu bir siyasal sistem, yasaklanan 
muhalif hareketler, idam edilen muhalif figür-
ler ve havadan-karadan kuşatılarak onbinlerce-
si öldürülen bir şehir halkı, Suriye halkının her 
gün yüzleşmek zorunda olduğu anormallikler 
listesinden	sadece	birkaçı.	Meseleye	sadece	bu	
yönüyle baktığımızda bile Suriye halkının her-
hangi bir harici müdahaleye gerek duymadan 
sokaklara dökülmesi için yeterli sebep var.

Suriye-İsrail ilşkilerinin arka planı
Suriye’deki olayların İsrail’e direniş cephesi-
ne karşı bir komplo olarak değerlendirilmesi 
de İsrail’in Suriye’den aldığı tehdit algısını iyi 
analiz edememe anlamına geliyor. İki ülke ara-
sındaki husumet vaki olsa da kuzeydeki Golan 
Tepeleri’nin İsrail’in 67’den beri belki de en sa-
kin sınırı olması, İsrail’in Suriye ile ilişkilerin-
deki statükodan hiç de rahatsız olmaması için 
önemli bir sebep teşkil ediyor. İsrail’in 2224 
rakımlı	Hermon	Dağı’na	 (orjinal	 ismi	Cebel-i	
Şeyh)	konuşlandırdığı	 radar	sistemi	 ile	Şam’ın	
hareketlenmelerine vakıf olması ve iki ülke-
nin askerî teknolojileri arasındaki uçurum, 
Suriye’den İsrail’e yöneltilecek bir askerî tehdi-
din İsrail’in askerî çevrelerinde çok da önem-
senmemesine sebep oluyor. Diğer bir deyişle, 
İsrail Hizbullah ve Hamas’a verilen kısmî des-
tek dışında Suriye’den konvansiyonel anlamda 
ciddi bir tehdit beklemiyor.
Suriye içinse durum farklı. Suriye için İsrail bu-
güne kadar direkt bir askerî tehdit oldu. İsrail’in 
2007’de Deir ez-Zor’da nükleer tesis olduğunu 
iddia ettiği bir komplekse hava saldırısı düzen-
leyebilmesinin de ortaya koyduğu gibi İsrail 
gerekli gördüğü takdirde Suriye’ye askerî bir 
müdahalede bulunma kapasitesini ve cüretini 
elinde bulunduruyor. Suriye’nin bu açık saldı-
rıya ilk planda tahmin edilen tepkiyi koyama-
ması ve İsrail’e karşılık verememesi ise olayın 
ironik yönü. Zira, Suriye’de İsrail’e karşı yönel-

“ Suriye, Arap Baharı sürecinde 
devrim hareketliliği yaşanan ülkelerden 
Türkiye için bir farklılık arz ediyor.
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tilen güçlü bir retorik olsa da meselenin pratik 
boyutu oldukça zayıf. Yine bu doğrultuda örne-
ğin	Irak’a	savaşçıların	sızmasında	kilit	ülkeler-
den birisi olan Suriye, Golan üzerinden İsrail’e 
sızmalar konusunda tabiri caizse İsrail’den daha 
sert.	Mahir	Esed’in	komuta	ettiği	Golan	sınırın-
daki 4. Zırhlı Birlik’in bu tarz sızmalara karşı 
takındığı sert tavır biliniyor. Kısaca Suriye ken-
disini İsrail ile direkt bir sıcak çatışmaya soka-
bilecek tüm senaryolardan kaçınıyor.
İsrail’in Suriye’deki olaylara yaklaşımını da 
yukarıda anlatılan tehdit algısı şekillendiriyor. 
“Bildikleri şeytan” olan Esed’dan direkt bir za-
rar görmeyen İsrail, Esed sonrasını kestireme-
diğinden Esed’ın gitmesine sıcak bakmıyor. 
Her ne kadar İsrail’de şeytanîleştirdiği Esed 
figürünün gitmesinin kalmasından daha iyi 

olabileceğini savunanlar varsa da, İsrail derin 
aklı, bölgesel statükonun yerle bir olduğu şu 
ortamda bir başka bilinmezliğin içine girmeyi 
istemiyor. 
Suriye’de olaylar yerel saiklerle başladı ve de-
vam ediyor. Suriye rejiminin direniş ve Batı 
komplosu retoriği, milliyetçi destek kazanma 
çabalarının bir tezahürü. Esed rejiminin bu 
retoriğine prim vermek ise savunulanın aksine 
Suriye meselesini karıştırmakla birlikte, mese-
leyi harici müdahalelere açık hale getiriyor. Batı 
müdahaleciliğine karşı olmak ve otoriteryaniz-
me karşı bir muhalefet hareketini itham etmek 
farklı şeyler. İlki erdemli bir duruşken ikincisi 
en kısa ifadeyle Suriye’yi okuyamamak anlamı-
na geliyor. 

Mostar, Aralık 2011
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Arap	 Baharı’nda	 Mübarek’in	 devlet	 başkanı	
olarak, Kaddafi’nin de hayatta iken tek söyleşi-
yi	Christian	Amanpour’la	 yapmasından	 sonra	
Suriye devlet başkanı da uzun süren medya am-
bargosunu	ABC	News’ten	Barbara	Walters	için	
bozdu. Esed’in daveti ile gerçekleşen röportajda 
Esed, söyledikleriyle bundan tam 20 sene önce 
Avrupa’da yaşanan halk hareketleri sırasında 
Diane Sawyer’a mülakat veren baba Esed’i ha-
tırlattı.
1980’li yılların son günlerinde tüm dünya 
Doğu Bloku’nda yaşanan gelişmelere odaklan-
mış, yaklaşık 50 senedir demir bir perdenin 
arkasında yaşayan bölge halklarının birbiri 
ardına başlattıkları halk hareketlerini izliyor-
du. Bölge halklarının kendilerini 20. yüzyılın 
ikinci yarısında yöneten otoriter rejimleri yık-
mak	için	başlattıkları	hareket,	Moskova’nın	da	
müdahale etmeme kararı ile başarıya ulaşmış 
ve yeni bir demokratikleşme dalgası başlamış-
tı.	Polonya’da	başlayan	ve	sonrasında	bölgenin	

diğer	ülkelerine	de	yayılan	bu	dalga,	Romanya	
gibi birkaç istisna dışında birçok ülkede barış-
çıl bir şekilde sonuçlanmıştı. Gelişmeleri bütün 
dünya heyecanla izlerken, yaşananlar Ortado-
ğu’daki bazı liderleri ise fazla telaşlandırmıştı. 
Özellikle Çavuşesku’nun, karısıyla birlikte ka-
meralar karşısında idam edilişinin görüntüleri 
başta Saddam Hüseyin ve Hafız Esed olmak 
üzere birçok diktatörün uykusunu kaçırma-
ya başlamıştı. Özellikle Saddam Hüseyin için 
Romanya’da	 yaşayanlar	 son	 derece	 sarsıcı	 ve	
travmatikti. Daha sonra yazılan kitaplarda 
Saddam’ın güvenlik güçlerine Çavuşesku’yu bu 
sona hazırlayan gelişmelerin tüm detaylarıyla 
incelenmesi talimatı verdiğini ve hatta kendisi-
nin infaz ve öncesindeki görüntüleri defalarca 
izleyerek	böyle	bir	olayın	 Irak’ta	 tekrarlanma-
ması için neler yapılabileceğini düşünmeye 
başladığını yazıyordu. 
O günlerde Çavuşes-ku’nun travmaya se-
bep olduğu bir başka lider de Hafız Esed’di. 

SETA		YORUM

Baba ve Oğul Esed’in 
Röportajları ve Farklılıklar
Suriye devlet başkanı uzun süren medya ambargosunu ABC News’ten Barbara Wal-
ters için bozdu. Esed, söyledikleriyle bundan tam 20 sene önce Avrupa’da yaşanan 
halk hareketleri sırasında Diane Sawyer’a mülakat veren baba Esed’i hatırlattı.

KILIÇ BUĞRA KANAT
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Çavuşesku’nun idamı ve totaliter rejimlerin bir-
biri ardına yıkılışının etkilerini Esed, Saddam’a 
oranla daha şiddetli bir şekilde hissediyordu. 
Alınan tüm tedbirlere rağmen Suriye halkının 
bir kısmı Orta ve Doğu Avrupa’daki halk hare-
ketlerinden haberdar olmuş ve Şam’da duvarla-
ra “Esedesku” ve “Suriye’nin Çavuşesku’sunun 
da sonu gelecek” gibi yazılar yazılmaya başla-
mıştı. Bunun üzerine baba Esed rejimi, sansür 
uygulamasını sıkılaştırmış ve netice itibarıyla 
halkının büyük bir kısmının olaylardan haber 
almasını ve devrimlerden ilham alarak mobi-
lize olmasını engellemeye çalışmıştı. Esed ve 
diğer otoriter liderlere bu dönemde rahat bir 
nefes aldıran olay Körfez’de gerçekleşmiş ve 
Saddam’ın Kuveyt’i işgali ile tüm bölge halkla-
rının ve dünya kamuoyunun dikkati bir süreli-
ğine demokratikleşme dalgasından bu yeni so-
runa yönelmişti. Körfez krizi, Esed rejimi için 
işlerin yaver gittiği bir dönemdi. Esed, izlediği 
pragmatik dış politikanın sonuçlarını iç politi-
kada önemli bir sermaye haline dönüştürmüş-
tü. Silahlı gruplara verdiği destek ve otoriter 
yönetimi	sebebiyle	Batı	dünyasından,	İran-Irak	
Savaşı’nda İran’a verdiği destek ve Hama’da yap-
tığı katliam ile de Arap dünyasından tecrit olan 
Hafız Esed, bir sene içinde bölgenin en gözde 
devlet adamlarından biri haline gelmişti. Şam 
arka arkaya Batılı delegasyon ve devlet adamla-
rını ağırlarken, Körfez Krizi sırasındaki desteği 
sebebiyle başta Suudi Arabistan olmak üzere 
Körfez ülkeleri de Suriye’ye milyarlarca dolarlık 
hibelerde bulunmuştu. 

Ancak bu son derece olumlu uluslararası ve 
bölgesel atmosfer dahi Avrupa’daki gelişme-
lerin etkisini tamamen yok etmemişti. Hafız 
Esed, bir yandan dış politikadaki popülerli-
ğinin tadını çıkarırken öte yandan da halkını 
bu dış gelişmelerle oyalamaya çalışmış ancak 
siyasi olarak hiçbir reform girişiminde bulun-

mamıştı. Toplumda olası bir hareketlenmenin 
sonuçlarının ağır olacağından şüphesi yoktu. 
Tüm bunlar yaşanırken Batı medyasının kapı-
sında randevu beklediği bir sırada bundan tam 
20 yıl önce Diane Sawyer’a röportaj vermeyi ka-
bul eden baba Esed, söyleşide Suriye’nin fark-
lılığından, mevcut rejimin oldukça özgürlükçü 
olduğundan dem vurmuştu. Esed, aynı zaman-
da yabancıların Suriye içindeki gelişmelerden 
fazla haberi olmadığını ve gelişmeleri son de-
rece yanlı bir şekilde değerlendirdiklerini de 
sözlerine eklemişti. Söyleşi sırasında Sawyer’ın 
ısrarlı soruları karşısında kendisinin tek adam 
olmadığını, ülkenin devlet başkanı olmasının 
istediği her şeyi yapabileceği anlamına gelme-
diğini ve hükümet içinde son derece sofistike 
bir karar alma mekanizması olduğunu ifade 
etmişti. Esed, totaliter rejimlerin yıkılmasının 
Suriye’yi etkilemeyeceğini, çünkü Suriye’nin 
kimseyi taklit etmeyeceğini ve zaten ülkenin 
senelerdir çok partili ve karma ekonomik bir 
sistemle yönetile geldiğini sözlerine eklemişti. 
Esed’e göre Suriye’de demokratikleşme ve re-
formlar, ihtiyaç duyuldukça kademeli olarak 
hayata geçirilecekti. 
Bu devrim dalgasının üzerinden 20 yılı aşkın 
bir zaman geçtikten sonra ve dünyanın gözü 
Arap dünyası ve Ortadoğu’nun ve bu günler-
de özellikle de Suriye üzerindeyken bu sefer 
oğul Esed yine bir Amerikalı kadın gazeteci-
nin karşısına çıktı. Esed’in söyleşi sırasında 
anlattıkları, iddiaları ve kendine güveni sık sık 
izleyicilere 20 sene önce babasıyla yapılan söy-
leşiyi hatırlattı. Tıpkı babası gibi Beşar Esed de 
Suriye’nin farklı bir ülke olduğunu ve Amerika 
ve Batı medyasının Suriye’deki gelişmelerden 
haberdar olmadığını, dahası kamuoyunun yan-
lış bilgilendirildiğini ve yönlendirildiğini be-
lirterek başladı sözlerine. Esed’e bağlı güçlerin 
giriştiği kanlı müdahaleler sorulunca kendisine 
ait silahlı güçler olmadığını, bunların hüküme-
tin askerleri olduğunu ve dahası böyle bir em-
rin kendisi tarafından verilmediğini söyleyerek 
topu baba Esed’in yaptığı gibi taca attı. Yine 
tıpkı baba Esed gibi demokratikleşmenin ve re-
formların kademeli olarak yapılacağını söyledi. 
Hatta başta başkanlık seçimi olmak üzere yerel 
ve parlamento seçimleri için de takvim verdi. 
Walters’ın Suriye halkının talepleri konusunda 
sorduğu sorulara “Hangi Suriyeliler, hangi ka-
labalıklar, kim kimi dövmüş?” gibi sorularla ce-
vap vermesi, Saddam Hüseyin’in Enformasyon 
Bakanı	 Muhammed	 Sahhaf ’ı;	 “göstericilerin	

“ Devrim dalgasının üzerinden 
20 yılı aşkın bir zaman geçtikten son-
ra ve dünyanın gözü Arap dünyası ve 
Ortadoğu’nun bu günlerde özellikle de 
Suriye üzerindeyken bu sefer oğul Esed 
yine bir Amerikalı kadın gazetecinin 
karşısına çıktı.
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içinde El Kaide üyeleri ve uyuşturucu kaçak-
çılarının olduğunu” söylemesi ise Kaddafi’nin 
Bingazi’de muhalif güçler için söylediklerini 
andırıyordu.
Esed’in sarf ettiği sözler, dünya kamuoyu için 
ne anlama geliyor, önümüzdeki günlerde gö-
receğiz. İlk tepkiler, Beşar Esed’in tıpkı diğer 
diktatörler gibi aşırı inkârcı bir tavır aldığı yo-
lunda oldu. Esed’i diğer diktatörlerden ayırmak 
isteyenler de röportaj sonrası Esed için kazara 
diktatör olmuş nitelemesi yaptı. Özellikle dik-
kat, çeken Esed’in, hakkında yapılan suçlama-
ların tamamını reddederken aynı zamanda üstü 
kapalı tehditler de savuruyor olduğuydu. Esed, 
Suriye’nin komplike bir ülke olduğunu ve hatta 
dünyanın fay hattı konumunda bulunduğunu 
iddia ederek, Suriye’de işlerin ters gitmesinin 
bütün dünyayı karıştırabileceği tezini savundu 
daha önce yaptığı gibi. Söyleşi boyunca halkı-
nın kendisini desteklediğini ifade ederek, ol-
dukça kendine güvenir gözükmesine rağmen 
aslında Esed’in içinde bulunduğu vaziyetin yir-
mi sene önce babasının karşılaştığı durumdan 
daha ciddi olduğunun herkes farkında. Esed, 
o dönemde babasının sahip olduğu güç ve et-
kinin çok azına sahip. Yirmi sene önce Körfez 
Krizi sırasında verdiği destek sonrasında Şam’ı 
sürekli durağı haline getiren Amerikan yöneti-

mi için artık Suriye’deki yönetim, meşruiyetini 
tamamen kaybetmiş durumda. Körfez Savaşı 
sırasında Arap ülkelerinden gelen yardımın 
yerini yaptırımlar aldı. Dahası 20 sene önce 
uzak bir coğrafyada meydana gelen halk hare-
ketlerinin yerini önce Suriye’nin yanı başında-
ki Arap ülkelerinde daha sonra da Suriye’nin 
içinde	 palazlanan	 bir	 ayaklanma	 aldı.	 Ve	 bu	
ayaklanmanın en önemli hedeflerinden biri ha-
nedanlar. Esed için çok daha problemli olan şu: 
20 sene önce belirli araçlarla sansür edilebilen 
medyanın yerinde artık internet medyası ve El 
Cezire	 gibi	 sınır	 tanımayan	 ve	 kontrol	 altına	
alınamayan araçlar bulunuyor. Çavuşesku’nın 
20 sene önce babasında oluşturduğu travmanın 
çok daha şiddetlisini muhtemelen Beşar Esed, 
ülkesinden sessizce kaçıp giden Ben Ali, canını 
zor	kurtarıp	istifa	eden	Yemen	Cumhurbaşkanı	
Salih,	sedyeyle	mahkemeye	taşınan	Mübarek	ve	
göz göre göre linç edilen Kaddafi’nin görüntü-
lerini izleyince yaşadı. Ancak bütün bu zaaflara 
rağmen mevcut siyasi çizgideki ısrarı ve söyleşi 
sırasındaki inkârcılığı herkesi şaşırtmış durum-
da. Bu noktada asıl merak edilen, Esed’in bu 
inadından vazgeçip geçmeyeceği ve vazgeçme-
mesi durumunda içinde bulunduğu yanılsama-
nın Esed rejimine ne getireceği. 
Zaman, 10.12.2011
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In	the	wake	of	the	Arab	League’s	embargo	aga-
inst Syria, a new period is ahead for the Baathist 
regime.
Syria proved that it would be the toughest test 
yet for the Arab Spring; now it has reached the 
point of no return.
Despite all Western polices over the last five or 
six	 years	 that	 attempted	 to	 isolate	 the	 Bashar	
al-Assad regime, it has tried to survive through 
the assistance of Turkey. 
Turkey handed Syria a rope – Erdoğan visited 
many times and Davutoğlu visited 61 times – 
to	extricate	 itself	 from	the	chaos;	however,	al-
Assad has wrapped the rope around his neck. 
What	is	happening	in	Syria	is	sad	for	the	Midd-
le East; nevertheless, these events are also an 
ironic	 example	 of	 a	 political	 litmus	 test.	They	
have turned regional political positions upside 
down in the course of just one year.
The current circumstances of the Syrian oppo-
sition	are	exactly	the	same	as	those	of	the	cur-

rent	 Iraqi	 administration	 eight	 years	 ago.	The	
same	Iraqi	actors	–	who	were	exposed	to	mas-
sacres under Saddam’s Baathist rule, complai-
ned about Syria in the post-occupation period, 
and even demanded that Turkey mediate when 
the tension increased – today support the al-
Assad regime. 
On	the	other	hand,	Iran	was	criticized	for	rema-
ining silent in response to the Hama massacre 
committed	during	the	first	years	of	the	Islamic	
Revolution;	now,	it	has	failed	the	second	Hama	
test.	Iran	fought	the	longest	and	bloodiest	war	
of the 20th century with another Baathist regi-
me. Today, it considers the survival of the Syri-
an regime a “national interest.” 
Non-state	 actors	 such	 as	 Hezbollah	 and	 Ha-
mas	–	also	called	the	“axis	of	resistance”	in	the	
Middle	East	–	are	also	being	tested.	Hezbollah,	
in particular, has turned a blind eye toward the 
massacres committed by al-Assad’s Baathist re-
gime and has demanded his regime’s survival, 

SETA		YORUM

Syria: A Litmus Test for the 
Region
What is happening in Syria is sad for the Middle East; nevertheless, these events are 
also an ironic example of a political litmus test. 

TAHA ÖZHAN
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causing people to question Hezbollah’s legiti-
macy and the popularity it earned in its 30-year 
struggle	against	Israel.	
Hamas, meanwhile, is under intense pressure 
and is struggling to get out of the Syrian swamp 
without	delay.	Ironically,	these	actors	were	har-
med more by taking the Baathist side in the last 
few	months	than	they	were	by	Israel	in	30	years.	
Israel	clearly	expressed	its	discomfort	with	the	
Egyptian revolution, the tipping point in the 
Arab	Spring.	Israel	had	built	its	plans	according	
to	“a	Mubarakism	without	Mubarak”	in	Egypt;	
however,	 its	 expectations	 were	 upset.	 Accor-
dingly,	Israel	began	to	think	about	how	it	would	
face a Syria without its Baathist regime rather 
than a weakened al-Assad. 

Today, rather than address what is happening 
in	Syria,	the	United	States	is	concerned	with	the	
fact	 that	whoever	wins,	 it	will	not	be	 the	U.S.	
As the regimes that served as buffers between 
the	U.S.	and	 the	people	of	 the	 region	collapse	
one	by	one	with	the	Arab	Spring,	the	U.S.	admi-
nistration is trying to determine how popular 

“ Turkey has clearly expressed its 
opposition to any Western interventi-
on in Syria that would result in an Iraq-
style occupation.

movements might upset the order established 
after	Camp	David.	
Turkey,	in	fact,	represents	a	legitimacy	line.	In	
the past, it opposed the isolation and embargo 
of Syria. Today, it claims that legitimate steps 
are necessary in order to end the massacres 
committed by the al-Assad regime. Turkey has 
clearly	expressed	its	opposition	to	any	Western	
intervention in Syria that would result in an 
Iraq-style	occupation.
Nevertheless,	as	long	as	it	shares	the	pain	of	the	
aggrieved Syrian people, it will avoid the legi-
timacy crisis other actors have faced. History 
has proved time and again that nothing is more 
precious than legitimacy.

Hurriyet Daily News, 01.12.2011
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SETA		PERSPEKTİF

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) 2011-III. Çeyrek 
Değerlendirmesi
Küresel kriz ve piyasaların belirsizliğinin devam ettiği bu dönemde, Türkiye ekono-
misinde hem kamu bütçe dengesi sağlanmış hem de yatırım yapılabilir bir ortam 
oluşmuştur.

ERDAL TANAS KARAGÖL

büyüyen türkiye ekonomisi

ARALIK 2011 -  Türkiye’nin 2011 yılı üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamı yüzde 8,2 ola-
rak gerçekleşti. Bu dönemde beklentiler yüzde 6,5 ile yüzde 7 arasındayken geçen dönemler 
gibi, büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar ile Türkiye dünyada en fazla bü-
yüyen ikinci ekonomi oldu. Türkiye ekonomisi 2011 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 8,6 oranında 
büyüdü. Diğer taraftan, ekonomik büyümenin enflasyondaki artış, Türk lirasındaki zayıflama 
ve Avrupa’daki krizin ihracatı olumsuz etkilemesi gibi nedenler ile yavaşlayacağı öngörüleri so-
nuçsuz kalmış oldu. Bu yüksek büyüme oranı doğal olarak beraberinde cari açığı da getiriyor. 
Bu noktada, sağlıklı bir yaklaşım olarak, oluşan cari açığın yapısal sorunlarını çözmek gerekiyor. 
İstikrarlı büyüme ancak böyle bir yaklaşım ile sağlanabilir.

2008’de başlayan küresel ekonomik kriz, etki-
lerini 2011’de de özellikle AB ülkelerinde sür-
dürmüştür. Bu dönemde, gelişmiş ülke ekono-
mileri büyük ölçüde daralmış, gelişmekte olan 
ülkelerden ise yoğun sermaye çıkışları gerçek-
leşmiştir. Türkiye ekonomisinde ise, 2008’in 
son çeyreği ile 2009 son çeyreği arasındaki dö-
nemlerde yaşanan daralmaya rağmen, 2009’un 
son çeyreğinden itibaren 2011’in üçüncü çey-
reğine kadar ekonomik büyüme sorunsuz bir 
şekilde devam etmiştir. Türkiye, 2011’in ilk 9 
aylık döneminde gerçekleşen yüzde 9.6’lık bü-
yüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülke 
olmuştur. Türkiye, AB bölgesinde de en yüksek 
büyüme oranına sahip olan ülke konumunu 
sürdürmüş ve ekonomisinin iç ve dış şoklara 
karşı daha dayanaklı hale geldiği görülmüştür.
Küresel kriz ve piyasaların belirsizliğinin de-

vam ettiği bu dönemde, Türkiye ekonomisinde 
hem kamu bütçe dengesi sağlanmış hem de ya-
tırım yapılabilir bir ortam oluşmuştur. Bununla 
beraber, büyüme oranlarındaki artış ile beraber 
üçüncü çeyrek itibariyle işsizlik oranlarının da 
düşmesi ve dolayısıyla ekonomik büyümenin 
istihdama yansımış olması sayesinde büyü-
me, refah düzeyini artırıcı bir rol oynamıştır. 
Büyüme oranının refah düzeyine katkısının 
bir göstergesi olan işsizlik oranındaki bu dü-
şüş, Türkiye’nin G-20 ülkeleri arasında en çok 
istihdam sağlayan ülke olmasını sağlamıştır. 
TÜİK	verilerine	göre	Eylül	ayı	 için	mevsimsel	
etkilerden arındırılmış işsizlik oranı, yüzde 8.8 
olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle, daha önceki 
dönemlerde büyümenin istihdam yaratmadığı 
konusunda ortaya çıkan tartışmaları da sona 
erdirmiştir. 
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ne kadar farklı ve ekonomik yapının ne kadar 
dinamik olduğu da görülmüştür. Bununla be-
raber tüm makroekonomik göstergeler olumlu 
olmasına rağmen, yapısal nedenlerden dolayı 
ekonomik büyüme ile birlikte cari açığın da 
artması bazı kaygıların dile getirilmesine neden 
olmuştur. Fakat bu dönemde cari açık ile ilgili 
önerilecek olan en kötü çözüm, hiç kuşkusuz 
ekonomik büyüme dinamiğinin kırılması ile il-
gili öneriler olacaktır. Çünkü tüm sakıncalarına 
rağmen ekonomide var olan büyüme dinamiği 
devam etmelidir. 
Bu nedenle, ekonomik büyüme sürecinin sağ-
lıklı ve sorunsuz devamı için çözüm, ihracatın 
ithalata olan bağımlılığını düşürmek, ara malı 
ve yatırım mallarında yurtiçi üretim kapasite-
sini artırmak amacıyla üretim için gerekli olan 
girdileri yerli ürünlerle karşılamaktır. Hükü-
metin, bu konuda ısrarcı tavrı ve yurtiçi üretimi 
teşvik etmesi sayesinde, reel sektörün şimdiden 
bu teşviklerden faydalanmak amacıyla ithalat 
yoluyla sağladıkları girdileri, yurt içinde ika-
meye yönelmeleri, hem üretimi artırıcı hem de 
yatırımları hızlandırıcı bir etki yapacaktır. Böy-
lece yerli üretimin önünü açmasına yardımcı 
olacak ve ekonomide gözle görülür bir canlan-
ma sağlanacaktır. Ayrıca, bu yol ile dış ticaret 
açığı ve buna bağlı olarak cari açıkla mücade-
lede önemli bir mesafe alınacaktır. Bununla 
beraber, ekonomide üretim sürecinin devamını 
sağlamak amacıyla, yurtiçi üretimde verimli-
lik artışının sağlanması, katma değeri yüksek 
ürünlerin üretimine öncelik verilmesi ve reka-
bet gücü yüksek sektörlere odaklanılması gibi 
yapısal tedbirler, cari açıkla mücadele için te-
mel politikalar olmalıdır.
Sabah, 24.12.2011

AB bölgesi borç krizi ve Türkiye ekonomisi 
AB bölgesi ekonomilerinin içine düştüğü borç 
krizi ve artan cari açık miktarına önlem olarak 
Hükümetin ekonomiyi dizginleme politikası ve 
Merkez	Bankası’nın	kredi	balonunu	söndürme	
yöntemi ile ekonomiyi soğutmaya çalışması 
sonucunda, tüketim ve yatırımlarda az da olsa 
bir yavaşlama sağlanmıştır. Diğer yandan, AB 
bölgesinde devam eden borç krizi nedeniyle, 
dış talepte meydana gelen daralmaya rağmen 
ihracat oranındaki artış nedeniyle, net ihracat 
büyüme oranına pozitif katkı yapmıştır. Bunun 
nedeni,	Merkez	Bankası’nın	yüksek	faiz-düşük	
kur politikasından vazgeçmesinin bir sonucu 
olarak Türk lirasında gerçekleşen değer kay-
bıdır.	 Uygulanan	 yeni	 kur	 politikası	 ile	 Türk	
lirasında gerçekleşen bu değer kaybının uzun 
dönemde ihracatı artıracağı beklenmektedir. 
Bu dönemde, hem Türkiye ekonomisinde yük-
sek oranda ekonomik büyüme gerçekleşmiş, iç 
ve dış talep arasındaki dengelenme öngörül-
düğü şekilde sürmüş, hem de tüketim talebi 
yavaşlamış ve net ihracatın büyümeye katkısı 
artmıştır. Bu da cari açıkta hızlı artış eğiliminin 
kontrol altına alınmasına katkıda bulunmuştur. 
Bu sayede hem ekonomide negatif dışsallıklara 
rağmen istikrarlı bir büyümeyi sağlanmış hem 
de ekonominin rekabet gücü artırılmıştır. Fakat 
AB bölgesi ekonomilerinin yaşadığı borç so-
runları sürdüğü için, ihracatın yaklaşık olarak 
yarısının gerçekleştiği bu ülkeler ile ilgili endi-
şeler gündemde kalmaya devam etmektedir. 

2012 yılı beklentileri... 
AB ülkelerinde devam eden borç krizi ve talep 
daralması nedeniyle 2012’de dünya ekonomi-
lerinde durgunluğun yaşanacağı konusunda 
güçlü beklentiler mevcuttur. Fakat başta AB 
ülkeleri olmak üzere, pek çok ülkede kamu 
borçlarının ve bütçe açıklarının GSYH için-
deki oranının yüksek olması nedeniyle kamu 
maliyesinin sürdürülebilirliğinin gündemde 
olduğu bir dönemde, Türkiye ekonomisinde 
kamu borçlarının ve bütçe açıklarının GSYH 
içindeki	 oranı	Maastricht	 kriterlerinin	 altında	
kalmıştır. Kamu maliyesi alanında sağlanan bu 
başarılar, Türkiye’nin gelişmekte olan diğer pek 
çok ülkeden ayrışmasına ve 2012 için öngörü-
len belirsizliklerin ortadan kalkmasına katkı 
sağlamıştır. 
Türkiye, ticaretinin büyük bir kısmını gerçek-
leştirdiği AB ülkelerinde ve ABD’de devam 
eden küresel ekonomik krize rağmen, ekono-
mik büyümede gerçekleştirdiği bu rekor bü-
yüme oranları ile aslında Türkiye’deki ekono-
mik faaliyetlerin diğer gelişmiş ülkelere göre 
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AK Parti ANAP’laşır mı?
Merkez sağ kültürel bir hareketti; merkezi dönüştürmek yerine çevreyi merkeze ta-
şımayı hedeflemişti. AK Parti ise çevreyi merkeze taşımayı değil, merkezi dönüştür-
meyi hedefliyor.

HATEM ETE

“anap’laşma” tartışması

ARALIK 2011 -  AK Parti’nin ilk dönemlerinde ortaya koyduğu demokratikleşme ve reform 
çabalarının son zamanlarda yavaşladığı iddiasında bulunan sol ve liberal çevreler, bu tespitleri-
ni “ANAP’laşmak” şeklinde kavramsallaştırdılar. Bu yaklaşım, iktidar partisinin daha milliyetçi, 
devletçi ve statükocu bir karaktere büründüğü tespitini içeriyordu. Hrant Dink Davası ve Ulude-
re olayı gibi gelişmelere istinaden AK Parti’nin sergilediği tavır eleştiriliyor, 12 Haziran’da artan 
bir oy oranıyla halk desteğini tescilleyen parti, bir anlamda uyarılıyordu.

Son	zamanlarda,	AK	Parti’nin	demokratlığının	
sınırları, sol-liberal çevrelerde yeniden ve gün 
geçtikçe genişleyerek tartışma konusu yapılı-
yor.	 Tartışma,	 ANAP’laşma,	 milliyetçileşme,	
devletleşme, statüko ile mücadelede yavaşlama 
gibi	 nitelemeler	 üzerinden	 ilerliyor.	 AK	 Parti	
iktidarından beri, ortalama yılda en az bir kez 
yapılan	bu	tartışma,	her	seferinde,	AK	Parti’nin	
vesayetçi sistemle kavgasında sergilediği karar-
lılıkla gündemden kalkıyor, kavga neticesinde 
elde edilen kazanımları konsolide etme süre-
cindeki sükûnet evresinde yeniden alevleniyor. 
Bu tartışmalar aracılığıyla neredeyse AK 
Parti’nin	 değişimci	 iradesini	 kaybettiği	 tezi-
nin yaygın bir kabule kavuştuğu bir dönemde, 
Erdoğan’ın herhangi bir zorlama altında kal-
madan,	CHP’nin	tek	parti	iktidarında	devletin	
gerçekleştirdiği Dersim harekâtı dolayısıyla, 
devlet adına Dersimlilerden özür dilemesi, AK 
Parti’ye	 yönelik	 son	dönemdeki	 tespitlerin	bir	

daha gözden geçirilmesine yol açtı. Başbakan’ın 
özür	 dilemesi	 üzerine	 AK	 Parti’ye	 yönelik	
kaygılar yerini ferahlamaya bırakmışken, AK 
Parti’nin	şike	yasasındaki	tutumu,	mezkûr	kay-
gıları tekrar alevlendirdi. 

AK Parti’yi konumlandırmak
Çoğunlukla,	AK	Parti’nin	 statükoya	 teslim	ol-
maması temennisiyle-iyi niyetle sürdürülen bu 
tartışma ve kaygıların en ciddi eksikliği, AK 
Parti’yi	 siyasal	 kimliği	 ve	 temsil	 ettiği	misyon	
itibariyle siyasal haritada konumlandırıp bu-
nun	 üzerinden	 bir	 AK	 Parti	 değerlendirmesi	
yapmak yerine, tekil olaylara ve konjonktürel 
gelişmelere gereğinden fazla anlam yüklenme-
sidir.
Oysa	 AK	 Parti’nin	 Türkiye	 siyasal	 haritasın-
daki yerini belirlemeye yönelik bir çabanın 
fark	 etmesi	 gereken	 ilk	 gerçek,	 AK	 Parti	 ile	
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merkez-sağ partiler arasındaki genetik farklı-
lık	olmalıdır.	AK	Parti’nin	merkez	sağ	partiler	
gibi kalkınma gündemini ciddiye alması, top-
lumun büyük çoğunluğunun desteğini alması, 
CHP’nin	 ve	 siyasal	 merkezin	 karşısındaki	 en	
geniş	siyasal	adres	olması,	vb	unsurlar,	AK	Par-
ti ile merkez sağ partiler arasında bir özdeşliğin 
kurulması yanılgısına yol açıyor. 
Bu	 çerçevede,	 hem	 AK	 Parti’nin	 statüko	 ve	
değişim denkleminde durduğu yeri doğru ta-
nımlamak	hem	de	AK	Parti’nin	zorunlu	olarak	
üstlenmek durumunda olduğu siyasal misyo-
nunun altını çizmek açısından, tarihsel-siyasal 
bir	perspektifle,	AK	Parti’nin	 siyasal	kimliğini	
ve merkez sağ partilerden farkını yeniden ana-
liz etmekte yarar var. 

Merkez sağ partilerin misyonu
Merkez-sağ	 partiler	 ile	 ilgili	 akılda	 tutulma-
sı gereken ilk gerçek, Kemalist modernleşme 
sürecinin ürünü ve sürdürücüsü olmalarıdır. 
Siyasal varlıkları sürdüğü sürece, Kemalist 
modernleşme pratiği üzerinde tekel kurmuş 
CHP’ye	 karşıtlık	 üzerinden	 söylem	 ve	 siyaset	
üretmiş olmaları, bu gerçeği değiştirmiyor. Si-
yasal bir kimliğe ve iddiaya sahip olmayan mer-
kez sağ, kültürel bir muhalefet dili etrafında ör-
gütlenerek,	CHP’nin	 temsil	ettiği	 sol-Kemalist	
iktidara karşı, sağ-Kemalist bir iktidar bloğu 
üretmeye çalışmıştır. 
Bu çerçevede, merkez sağ, siyasal meşruiye-
tini,	 CHP’nin	 Kemalist	 yorumundan	 muzda-
rip olmuş kitleleri, sağ Kemalist bir yorumla, 
başından sonuna bütün çerçevesini Kemalist 
paradigmanın belirlediği siyasal merkeze ta-

şımaktan	 almıştır.	 Merkez	 sağ,	 merkezle	 ça-
tışmaya, Kemalist paradigmadan arındırılmış 
bir merkeze taşınmaya hevesli muhalif çevreyi, 
ideolojik ve siyasi iddialarından soyarak mer-
keze taşınmaya ikna etmenin en işlevsel ens-
trümanı olmuştur. 1970’ten itibaren, çevrenin 
radikal bir siyasal temsil imkânına da kavuş-
muş	olması,	merkez	 sağ	 (ve	 sol)	 partilerin	bu	
stratejik işlevini daha da güçlendirmiştir.

Merkez	sağ,	bu	işlevini,	kültürel	bir	muhalefet	
dili kullanmakla yerine getirmiştir. Çevrenin 
en görünür, yüzeysel duyarlılıklarını yansı-
tan kültürel muhalefet dili, siyasal muhalefet 
imkânlarını marjinalize ederek itibarsızlaştıran 
bir işlev yüklenmiştir. Bu süre boyunca, tedavü-
le sokulan ve popülarize edilen kalkınma söy-
lemi aracılığıyla, toplumun demokrasi talebi 
ertelenmiş, yer yer kriminalize edilmiştir. 
Merkez	 sağ,	 1990’lara	 kadar,	 Kemalizmle	 so-
runlu kitleleri kültürel bir muhalefet dili ile 
oyalayarak-razı ederek, Kemalist merkezle 
barıştırma işlevini başarıyla sürdürmüştür. 
1990’larda, toplum, kültürel muhalefet dilini 
de, kalkınma söylemini de yetersiz görmeye 
başlayınca, merkez sağ siyaset itibar kaybet-
meye başlamıştır. Siyasal hareketler üzerindeki 
merkez parti vesayeti ortadan kalkınca, toplu-
mun Kemalizm’e ve Kemalist siyasal merkeze 
yönelik itirazları görünür olmaya başlamıştır. 
Merkez	 sağ	 partilerin	 zayıflamasıyla,	 yarım	
yüzyıl boyunca perdeleme işlevini başarıyla 
yürütmüş en önemli enstrümanından mahrum 
kalan siyasal merkez, siyasal talepleri bastırmak 
için hukukla bağdaşmayan birçok yönteme baş-
vursa da başarılı olamamıştır. 

AK Parti’nin misyonu
AK	Parti,	2002’de	bu	siyasal	taleplerin	sözcülü-
ğü misyonuyla iktidara gelmiş ve geride bıraktı-
ğımız on yıl boyunca bu talepler uğruna iktidar 
odaklarıyla mücadele etmekten geri durmamış-

“ Merkez-sağ partiler ile ilgili akıl-
da tutulması gereken ilk gerçek, Kema-
list modernleşme sürecinin ürünü ve 
sürdürücüsü olmalarıdır.
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tır.	AK	Parti,	yarım	asırlık	çok	partili	siyasal	ya-
şamda siyasal merkezin ayrıştırmakta başarılı 
olduğu kitle partileri ile kimlik partileri olgu-
sunu bünyesinde birleştirmiştir. Bu çerçevede, 
yıllarca, farklı kadrolarca birbirlerine alternatif-
mişçesine dillendirilen kalkınma ve demokrasi 
talepleri aynı adreste buluşturulmuştur. 
AK	 Parti’nin	 1970’lerde	 siyasal	 yaşama	 adım	
atan siyasal kadroların iddialarını 2000’lerin 
diline tercüme eden bir siyaset üretmesi, siyasal 
doku itibariyle kendisini merkez sağ partiler-
den	farklılaştırmaktadır.	Merkez	sağ	partilerin	
siyasal merkeze karşı kültürel bir muhalefet dili 
kullanmalarının altında siyasal bir kimliğe sa-
hip	olmamaları	yatıyordu.	Merkez	sağ	kültürel	
bir hareketti. Kültürel bir hareket olduğu için 
de merkezi dönüştürmek yerine çevreyi mer-
keze	taşımayı	hedeflemişti.	AK	Parti	ise,	siyasal	
bir kimliğe, iddiaya sahip olduğu için siyasal bir 
muhalefet dili kullanabilmektedir. Bu siyasal 
kimlik	ve	siyasal	dil	dolayısıyla	AK	Parti,	çevre-
yi merkeze taşımayı değil, merkezi değiştirme-
yi-	 dönüştürmeyi	 hedeflemektedir.	 AK	 Parti,	
çevreyi merkeze taşımamakta, çevreyi merkeze 
yerleştirmekte, merkezin sahibi kılmaktadır. 
Merkez-	sağ,	Kemalist	modernleşme	parantezi-
nin	içinde	siyaset	üreten	bir	gelenekti.	AK	Parti	
ise, soğuk savaş dönemini karakterize eden ve 
vesayetle özdeşleşen Kemalist modernleşme 
parantezini kapatmayı temsil etmektedir. Si-
yasal merkez değişmiş, merkezsağın üreme 
imkânları ortadan kaldırılmıştır. Kurulan yeni 
merkezi tarif etmek için yeni kavramlara ihti-
yaç vardır, ancak merkez sağ bu kavramlardan 
biri değildir. 
AK	Parti’nin	iktidarı	boyunca,	siyasal	merkezle	
yaşadığı mücadeleyi ve bu mücadeledeki karar-

lığını	 bu	 çerçevede	 okumak	 gerekir.	 27	Nisan	
muhtırasına verilen cevap, 22 Temmuz seçim-
leri, 12 Eylül referandumu, 12 Haziran seçim-
leri ve YAŞ’ın 2010 ve 2011 durakları, bu mü-
cadelenin önemli eşikleri olarak okunmalıdır. 
Bu eşikler neticesinde, Kemalist modernleşme 
dönemi kapanma sürecine girmiştir. Eski Tür-
kiye- yeni Türkiye tartışmalarını, yeni Anayasa 
yazım	sürecini,	AK	Parti’nin	inşa	retoriğini	bu	
çerçevede anlamlandırmak gerekir. 
Sonuç	olarak	AK	Parti,	bütün	bu	süreç	boyun-
caki politikaları dolayısıyla elbette eleştirilmeli-
dir.	Ancak	her	fırsatta	AK	Parti’nin	demokrat-
lığını sınamak yerine, Kemalist modernleşme 
sonrası dönem üzerine kafa yormak gerekir. 
Kürt meselesinden faili meçhul cinayetlere, 
devlet- toplum ilişkilerindeki sorunlardan top-
lumsal kesimler arasındaki sürtüşmelere, 
normalleşmeyi ve toplumsal barışı geciktiren 
bütün sıkıntılar, Kemalist modernleşme para-
digmasının	ürünüdür.	AK	Parti,	bu	paradigma	
ile arasına koyduğu mesafe ölçüsünce ülkeyi, 
toplumu ve siyaseti özgürleştirebilir ve bütün 
sorunları korkusuzca çözme yoluna girebilir. 
Bugüne kadar sürdürdüğü bu mesafeli tutum 
dolayısıyla, hem siyasal merkezle mücadelesin-
de hem de toplumsal destek arayışında başarılı 
oldu.
Kemalist modernleşme döneminin röntgenini 
çekmeyen çevre kalmadı. Ancak, önümüzdeki 
dönemin parametrelerinin ne olacağı konu-
sunda muazzam bir kafa karışıklığı mevcut. AK 
Parti’nin	 de,	AK	Parti’nin	 demokratlığını	 sor-
gulayanların da önümüzdeki döneme yoğun-
laşmalarında yarar var. 
Sabah, 17.12.2011  
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SETA		YORUM

Egypt Between Post-Mubarak 
and the Old Order
Egypt has to confront military tutelage, economic crisis, regional order and internati-
onal dynamics all while learning the particulars of democratic political competition.

TAHA ÖZHAN

ortadoğu’da yeni düzen arayışları

ARALIK 2011 -  Yılın son ayında ‘yeni’ Ortadoğu düzenine doğru somut adımlar atıldı. 
Mısır’da 28 Kasım–11 Ocak arasında üç turda düzenlenecek olan Halk Meclisi seçimlerinin ilk 
turu 27 vilayetin 9’unda gerçekleştirildi. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 23 Kasım’da 
33 yıllık iktidarına son veren yetki devri anlaşmasını imzaladı. Tunus 22 Aralık’ta kabineyi açık-
ladı ve Libya’da Ulusal Geçiş Konseyi 2012 Baharında yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönete-
cek geçici hükümeti kurdu. Bölge yeniden şekillenmeye devam ederken, halk ayaklanmaları 
ve sonrasında yaşanan dönüşümle ilgili komplo teorileri de üretilmeye başlandı. Oluşmaya 
başlayan yeni düzenle birlikte değişimin iç ve dış dinamikleri üzerine tartışmalar da devam etti.

It	 has	 been	 almost	 a	 year	 since	 the	 Egyptian	
revolution	 began.	 Now	 Egypt	 indicates	 that	
democratization pains will not end in a short 
period of time. 
Egypt and Turkey have always been compared 
in terms of both their political history and 
geopolitical positions. The two countries were 
compared particularly over the last year when 
people	discussed	how	the	post-Mubarak	era	in	
Egypt will develop. Today, at first look, Egypt 
resembles the Turkey of 2001 in some respects.
Nevertheless,	 the	 two	 countries	 also	 differ	
significantly from each other. Where Egypt’s 
development is in terms of Turkey’s historical 
timeline	is	hard	to	determine.	Is	Egypt	in	1950s	
Turkey, when it adopted a multi-party system? 
Or	is	Egypt	in	1960s	Turkey,	when	the	May	27	

tutelage system was built? Or is Egypt in 2001, 
when Turkey verged on bankruptcy following 
the lost years of the 1990s? When we try to un-
derstand Egypt with the help of Turkey’s politi-
cal history, difficult questions come to mind. 
Egypt has to confront military tutelage, eco-
nomic crisis, regional order and international 
dynamics all while learning the particulars of 
democratic political competition. Turkey has 
confronted similar problems throughout its 
political history and still suffers from some of 
these problems.
When compared to Egypt, Turkey’s greatest ad-
vantage is that it has confronted these problems 
gradually. However, Egypt has to confront these 
issues simultaneously, whereas Turkey had 60 
years. Despite coups, Turkey compensated for 
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the damage of the 60-year-old tutelary regime 
by spreading the costs over a period of time.
Egypt has to undergo the democratization 
process under the severe economic crisis, re-
gional fragile geopolitics and tutelary regime. 
The first significant step is to hold secure, fair 
elections.	The	Supreme	Council	of	 the	Armed	
Forces	(SCAF)	came	face	to	face	with	Egyptian	
people for the first time following the resigna-
tion	of	Mubarak.	Elections	 faded	 to	 the	back-
ground when photos of violence in Tahrir 
emerged	 in	 recent	weeks.	The	SCAF	does	not	
complain	 about	 the	 situation.	 Political	 parties	
claim whenever elections fade into the back-
ground,	votes	are	rigged.	The	SCAF	is	aware	of	
Egypt’s	political	and	economic	situation.	SCAF	
is in a dilemma. They do not want to assume 
this responsibility by maintaining the military 
rule and they do want the tutelary system to 
end either. 
The	situation	of	the	SCAF	resembles	the	situa-
tion	of	the	U.S.	The	U.S.	had	to	come	face	to	face	
with	 the	 people	 in	 the	 region	when	Mubarak	
and	 other	 dictators	 resigned.	 Mubarak	 was	
successful in silencing Egyptian people in the 
name	 of	 protecting	 his	 regime	 like	 the	Camp	
David order compensated for the damages in 

“ Mubarak was successful in si-
lencing Egyptian people in the name 
of protecting his regime like the Camp 
David order compensated for the da-
mages in the region in the name of 
U.S. 

the	region	in	the	name	of	U.S.	Now	neither	the	
Camp	David	order	nor	the	Mubarak	regime	ex-
ists.	It	is	not	only	the	SCAF	that	is	in	a	deadlock	
in	the	New	Egypt	and	Middle	East.	
	The	 Freedom	 and	 Justice	 Party	 (FJP)	 is	 in	 a	
similar situation. For now, two political par-
ties established only a few months ago, namely 
FJP	and	Nour	Party,	are	 in	the	 lead	 in	Egypt’s	
elections.	While	FJP	tried	to	figure	out	how	to	
confront military tutelage and economic crisis, 
it faced the Salafi movement. Egyptian political 
balance is like their election system. Everyone 
who	tries	to	explain	or	understand	it	begins	by	
saying	“It	is	too	easy”	but	gives	up	by	saying	“It	
is over my head.”
Hurriyet Daily News, 30.12.2011

A
A
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Arap Baharı’nın Tunus’tan sonra ikinci durağı 
olan	Mısır’da	normalleşme	yolundaki	ilk	adım	
geçtiğimiz	hafta	atıldı	ve	Mısır	yaklaşık	2,5	ay	
sürecek bir seçim sürecine girdi. 28 Kasım – 
11 Ocak arasında üç turda düzenlenecek olan 
Halk	Meclisi	seçimlerinin	ilk	turu	27	vilayetin	
9’unda gerçekleştirildi. Seçimlerde meclisteki 
sandalyelerin üçte ikisi için siyasi partiler ve it-
tifaklar, üçte biri içinse siyasi partilerin de aday 
gösterebildiği bağımsız adaylar yarıştı. Bağım-
sız adayların % 51’lik yeter oranı yakalayamadı-
ğı bölgelerde ise en fazla oy alan iki aday ikinci 
turda yeniden yarıştı.
Resmi	seçim	sonuçlarında	partilerin	kaç	millet-
vekili çıkarttıkları henüz açıklanmamasına rağ-
men	Müslüman	Kardeşler’in	Hürriyet	ve	Ada-
let	Partisi’nin	başını	çektiği	Demokratik	İttifak	
seçimlerin ilk turunda birinci çıkmış görülüyor. 
Selefi akımları temsil eden İslami İttifak’ın ön-
cüsü	Nur	Partisi	ikinci,	Seküler	partileri	temsil	
eden	Mısır	Oluşumu’nda	başı	çeken	Özgür	Mı-

sırlılar	Partisi	 ise	üçüncü	oldu.	Liberal	el	Vefd	
Partisi’nin	dördüncü,	Müslüman	Kardeşler’den	
ayrılan	 al	 Vasat	 Partisi’nin	 beşinci	 olduğu	 se-
çimlerde, irili ufaklı 15 parti ise toplamda an-
cak % 10 – 15 civarında bir oy alabildi.1

Seçimlere giden yol
Mısır,	seçimlerin	ilk	turuna	büyük	tartışma	ve	
gösterilerin gölgesi altında girdi. Başta Kahi-
re’deki	Tahrir	Meydanı	olmak	üzere	ülke	çapın-
da yaşanan gösterilerde, geniş halk kesimlerin-
de oluşan “devrimin çalındığı” düşüncesinden 
kaynaklanan öfke sokaklara yansıdı. Bu nok-
tada, demokratikleşme sürecinin çok ağır iş-
lemesi, askerlerin kontrolü sivillere bırakmaya 
niyetli gözükmemesi, eski rejim mensuplarının 
sivil-askeri bürokraside görevlerini sürdürme-
leri	ve	devrik	lider	Hüsnü	Mübarek’in	yargılan-
ma sürecinin yavaşlaması tepki çeken husular 
oldu.

SETA		YORUM

Tahrir’den Parlamentoya 
Mısır Seçimleri
Devrim sonrası Tahrir meydanında temsil edilen meşruiyet seçimlerle birlikte parla-
mentoya geçecek, iktidarın sivilleşme süreci ivme kazanacaktır. 

FURKAN TORLAK
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Gösteriler sonrasında istifasını vermiş olan 
İsam Şeref kabinesindeki Demokratik Dönü-
şümden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali el 
Silmi’nin hazırlattığı Anayasal İlkeler Bildir-
gesi, seçimlerle belirlenmesi gereken anayasa 
yazımı sürecini kontrol etmeye matuf izler 
taşıması nedeniyle tepkiler hala dinmiş değil. 
Tepkiler hiç de haksız değil. Çünkü bu belgeyle 
birlikte Askeri Konsey’e sivil siyaset üstü bir rol 
biçilmiş olması, deyim yerindeyse orduya eko-
nomik	 özerklik	 tanınması	Mısır	 siyasetindeki	
askeri vesayetin korunmaya çalışılması anla-
mına geliyor. Bu gelişmeler nedeniyle devrimin 
hedeflerinin büyük oranda gerçekleşmediğine 
inanan geniş halk kesimleri, askerlerin çerçe-
vesini çizdiği siyasi alanda seçimlere büyük 
umutlar içerisinde giremedi. 
Halkın pratik alandaki şikâyetleri de bu du-
rumda etkili oldu. Bu noktada iki sorunlu alan 
olarak güvenlik ve ekonomi ön plana çıkmak-
taydı. Siyasi istikrarsızlığın beslediği güvenlik-
sizlik ortamında halkın en fazla şikâyetçi oldu-
ğu meseleler, gasp ve taciz olaylarının artması, 
yasa dışı silahlanmanın yaygınlaşması, baltacı 
denilen grupların faaliyetleri, uyuşturucu satışı, 
hırsızlık gibi sorunlar oldu. Buna karşılık sivil 
siyasetçiler, askeri bürokrasinin olağanüstü hali 
devam ettirebilmek amacıyla güvenlik alanında 
pasif bir direniş sergilediğine dair kanaatlerini 
dile getirmekten kaçınmadı.
Ocak Devrimi’ni tetikleyen en büyük faktör-
lerden biri olan ekonomik sorunlar ise farklı 
şekillerde kendisini gösterdi. Halk en fazla iş-
sizlik, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, yol-
suzluk, yoksulluk ve gelir darlığı gibi sorunlar-
dan şikâyetçi oldu. Halk devrim sonrası süreçte 
devletin yeni istihdam alanları yaratmasını, 
ufak ve orta ölçekli girişimleri desteklenmesini 
bekledi. Genel anlamda sosyal adaletsizliklerin 
giderilmesine dönük bu talepler konusunda 
halkın beklentileri karşılanmazken, geçici hü-
kümet döneminde ekonomi daha da kötüye 
gitti. Bu kriz ortamında seçime giden ülkede 
halk, iktidara gelecek siyasi partilerin sihirli bir 
formülle bu sorunlar yumağını çözebileceğine 
de inanmadı.
Dış politika alanındaki beklentilere baktığımız-
daysa Al Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’nin	kamuoyu	yoklamalarının	sonuçla-
rı dikkat çekiciydi.3 Buna göre halk, Arap ül-
keleriyle ilişkilerin güçlenmesini desteklemekte 

ve Körfez İşbirliği Konseyi’yle bağların arttırıl-
ması gerektiğine inanmaktaydı. Aynı kamuoyu 
yoklaması Batı veya Doğu’daki büyük devletler-
le güçlü ilişkilerin halkın gündeminde çok faz-
la yer edinmediğini ve İsrail karşıtı görüşlerin 
güçlendiğini göstermekteydi. Ayrıca halk, Filis-
tin sorunun çözümü noktasında İsrail’e diplo-
matik, siyasi ve ekonomik baskıların yapılması 
gerektiğine inanmaktaydı. Halk her ne kadar 
İsrail’le olası bir savaş fikrine sıcak bakmasa 
da,	 Camp	David	 Anlaşması’nda	 değişikliklere	
gidilmesi gerektiğini düşünmekteydi.

Sonuçlar ne anlama geliyor?
Kuşkusuz	 Müslüman	 Kardeşler	 ve	 Selefilerin	
zaferi ile biten ilk tur seçimin nihai sonuçları-
na dair fikir veriyor. Fakat 27 vilayetin sadece 
9’unda gerçekleşen bu tur henüz fotoğrafın 
tamamını yansıtmıyor. Bununla birlikte seçim 
öncesinde düzenlenen kamuoyu yoklamaların-
da	da	görüldüğü	üzere	Müslüman	Kardeşler’in	
Hürriyet	ve	Adalet	Partisi’nin	elde	ettiği	sonuç	
da sürpriz görülmüyor. Arap Dünyası’nda ege-
men olan milliyetçilik rüzgârının 1967 Arap-İs-
rail savaşındaki yenilgi sebebiyle kırılması son-
rası	Müslüman	Kardeşler	öncülüğündeki	İslami	
hareketlerin bölgede yükselişe geçtiği zaten bi-
liniyor.	Mısır	rejiminin	yoğun	baskıları	altında	
halkın kendisini ifade ettiği en örgütlü muhalif 
hareket	 olan	 Müslüman	 Kardeşlerin	 devletin	
sosyal hizmetlerdeki eksikliğini de önemli öl-
çüde doldurmaya çalıştığı ve bu zeminde büyük 
bir halk tabanı kazandığı da biliniyordu.
Seçimlerin ilk turunda Selefi akımın sürpriz ka-
bul	edilen	çıkışını	okuduğumuzda	ise,	Mübarek	
döneminde	rejim	tarafından	el	altından	Müslü-
man Kardeşlere alternatif olarak desteklenme-
leri, siyasi arenada faaliyet göstermeyen Selefi 
hareketlerin örgütlenmesinin engellenmemesi, 
güvenlik güçlerinin operasyonlarına maruz 
kalmamaları, kitle iletişim araçlarından fayda-
lanmaları ve sahip oldukları finans kaynakları 
gibi	etkenler	öne	çıkıyor.	Üstelik	Selefilerin	di-
ğer pek çok siyasi grubun aksine seçmenlerini 
sandık başına götürmekteki başarısının da bu 
sonuçtaki payının büyüktür. Seçimlerin gelecek 
iki turu, Selefi akımın siyasi gücüne dair fotoğ-
rafı tam anlamıyla netleştirecektir.
Seçimlerin ilk turundaki en büyük darbeyi 
beklentilerin	çok	daha	altında	oy	alan	el	Vefd	
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Bu noktada“devrimin gençleri birleştirdiği ama 
seçimlerin gençleri böldüğü” gerçeği öne çıkı-
yor. Gençlerin seçim bölgelerinde tabanlarının 
olmaması, siyasi deneyim eksiklikleri, maddi 
imkânlarının kısıtlılığı, kendi aralarında ör-
gütsel ve ideolojik bir bütünlük arz etmemeleri 
ve çeşitli partiler çatıları altına dâhil edilmeleri 
gibi faktörlerin bu sonuçtaki payı büyüktür.

Gelinen nokta itibariyle seçimlerin ikinci ve 
üçüncü turunun belirtilen takvim çerçevesinde 
gerçekleşeceği düşünülüyor. İlk turda % 60’ları 
bulan seçimlere katılım oranı, devrim sonrası 
düzenlenen seçimler olması itibariyle bazı göz-
lemciler tarafından düşük görülse bile bu ora-
nın önümüzdeki iki turda artması öngörmek 
mümkündür. Selefi seçeneğe karşı ılımlı bir se-
çenek	olarak	öne	çıkan	Müslüman	Kardeşlerin	
söylemlerinin bu süreçte keskinleşmesi beklen-
miyor. Buna karşılık yavaş yavaş netleşen siya-
si tablonun, askeri yönetimin rejimin özünü 
korumaya dönük hamlelerini zayıflatacaktır. 
Devrim sonrası Tahrir meydanında temsil edi-
len meşruiyet seçimlerle birlikte parlamentoya 
geçecek, siyasi partiler yönetimin sivilleşmesi 
sürecine önemli bir ivme kazandıracaktır.

www.setav.org, 08.12.2011

Partisi’nin	aldığı	görülüyor.	Bununla	birlikte	El	
Vefd’in	 gelecek	 iki	 turda	 oylarını	 arttırmasına	
dair beklentiler de bulunuyor. Seküler partiler 
arasında	başı	çeken	Özgür	Mısırlılar	Partisi	ise	
seçimlerin ilk turunda beklentilerin biraz üs-
tünde oy çıkarmış gibi gözüküyor. Ancak bu 
partinin kullandığı keskin seküler dil nedeniy-
le	kurulacak	hükümette	yer	alma	şansı	el	Vefd	
Partisi’ne	 göre	 çok	 düşük	 görülüyor.	 Ayrıca	
Özgür	Mısırlılar	Partisi’nin	keskin	çıkışlarının	
Müslüman	Kardeşler	ve	Selefi	akımları	birbirle-
rine	yaklaştırma	ihtimali	de	bulunuyor.	Netice	
itibariyle liberal-seküler partilerin, seçmenleri-
ni sandıklara yönlendirmekte başarısız olduğu, 
seçimlere yeterince hazırlanamadığı ve Tahrir 
meydanındaki son gösterilerin bu partilerin ta-
banlarını seçimlere katılma noktasında olum-
suz yönde motive ettiği açıktır.
Mısır’da	 devrim	 sürecini	 tetikleyen	 gençlik	
hareketlerine baktığımızda ise gençlerin ken-
dilerini siyasi arenaya taşıyamadığı, kendi ara-
larında bölündükleri ve sadece örgütlü siyasi 
yapıların önlerini açtıkları gözlerden kaçmıyor. 

“ Devrim sonrası Tahrir meydanın-
da temsil edilen meşruiyet seçimlerle 
birlikte parlamentoya geçecek, siyasi 
partiler yönetimin sivilleşmesi sürecine 
önemli bir ivme kazandıracaktır.
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ÖZET	 Libya	 yönetimine	 karşı	 Ocak	 2011’de	
başlayan ve daha çok ekonomik problemlerin 
dile getirildiği protestolar kısa sürede siyasi bir 
nitelik kazanmış ve 17 Şubat’ta organize edilen 
“Öfke	Günü”	 Libya’daki	 rejim	 karşıtı	 ayaklan-
manın da dönüm noktası olmuştur. Kaddafi’nin 
gitmesi ve reform talebi ile Bingazi’de başlayıp 
diğer şehirlere sıçrayan gösterilerin güvenlik 
güçleri tarafından şiddetle bastırılması ve son-
rasında çıkan çatışmalar, bu ülkede değişim 
rüzgârını kısa sürede bir iç savaşa dönüştür-
müştür. 
Uluslararası	 kamuoyunun	 dikkatinin	 henüz	
Mısır’da	 olduğu	 olayların	 ilk	 patlak	 verdiği	
günlerde	Libya’daki	durumun	tam	olarak	vaha-
meti anlaşılamamasına karşın, çok geçmeden 
çekilmeyeceğini açıklayan Kaddafi’nin aşırı güç 
kullanma eğilimi içinde olması endişeleri artır-
mıştır.	Tunus	ve	Mısır’da	yaşanan	yumuşak	ge-
çişin	 Libya’da	 yaşanmayacağının	 kesinleşmesi,	
Libya’da	olası	bir	katliamın	veya	iç	savaşın	önü-

ne geçmek için uluslararası toplumun harekete 
geçmesi yönünde seslerin yükselmesine neden 
olmuştur. 26 Şubat’ta silah ambargosu, Kadda-
fi ve ailesinin mal varlığının dondurulması ve 
uluslararası seyahat yasağını içeren 1970 sayılı 
BMGK	 kararı	 kabul	 edilmiştir.	 Libya’daki	 du-
rumun	vahameti	üzerine	17	Mart	2011	tarihin-
de	 bir	 kez	 daha	 bir	 araya	 gelen	 BMGK’da,	 oy	
çokluğu ile işgale varmayacak şekilde gerekli 
tüm önlemler alınarak sivillerin korunmasını, 
uçuşa yasak bölge ilanını, silah ambargosunu 
ve Kaddafi ve yakın çevresinin mal varlığının 
dondurulmasını içeren 1973 sayılı karar kabul 
edilmiştir. Kararın üzerinden 48 saat geçmeden 
Paris	toplantısını	düzenleyen	Fransa’nın	öncü-
lüğünde ABD, İngiltere, İtalya ve Kanada’nın 
katıldığı	bir	koalisyon	Libya’ya	operasyon	baş-
latmışlardır.
Koalisyon güçlerinin yürüttüğü operasyonun 
BM	kararını	 aştığı	 ve	 kontrolsüzlüğüne	 yöne-
lik	 eleştiriler	 sonrasında	 27	 Mart’tan	 itibaren	

SETA		RAPOR

Isyan, Müdahale ve Sonrası: 
Libya’da Dönüşümün Sancıları
Libya’da tarihsel olarak hem ordu içindeki hem de ülke genelindeki güç dengelerin-
de, kabile yapısı ve bağlılıkları büyük rol oynamaktadır. Bu durumun farkında olan 
Kaddafi, ülkede güç dengelerindeki kabile faktörünü her zaman gözetmiş ve maddi 
mükâfatlarla kendisine bağlı kıldığı kabilelerle birlikte bir ittifak içerisine girmiştir. 

SELIN M. BÖLME, UFUK ULUTAŞ, TAHA ÖZHAN, MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ
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BMGK’nın	 Libya	 hakkında	 aldığı	 kararların	
bütün	unsurlarıyla	NATO	 tarafından	üstlenil-
mesine karar verilmiştir. Başlangıçta planla-
ma, koordinasyon ve isyan güçlerinin askeri 
alandaki yetersizlikleri nedeniyle etkili sonuç 
veremeyen	 NATO	 operasyonu,	 ilerleyen	 dö-
nemde bombardımanın yoğunlaştırılması ve 
muhalif güçlerin eğitilmesiyle ilk zamanlarda 
yaşanan tıkanıklığın üstesinden gelmiştir. 22 
Ağustos’ta başkent Trablus’un ele geçirilmesi ve 
daha sonra Kaddafi’nin öldürülmesinin ardın-
dan	 NATO,	 operasyonlarını	 31	 Ekim’de	 sona	
erdirmiştir. 
Libya,	Tunus	ve	Mısır’dan	farklı	olarak	Türkiye	
için	zorlu	bir	sınav	olmuştur.	Mısır	ve	Tunus’ta	
güçlü bir kurum olarak toplumsal desteğe sahip 
ordunun varlığı ve halkın yanında yer alması, 
Türkiye’nin kararını netleştirmesini kolaylaştır-
mış ve mevcut rejimlerin yıkılması sonrasında 
doğabilecek istikrarsızlığa karşı endişelerini 
nispeten	gidermiştir.	Libya’da	 ise	böyle	bir	or-
dunun yokluğu, karar verme sürecinin uzama-
sına ve Ankara’nın gelişmeleri daha uzun süre 
izlemeyi ve ona göre adımlar atmayı tercih et-
mesine	neden	olmuştur.	Türkiye,	Libya’da	yaşa-
nan gelişmeleri iki perspektiften ele alan bir dış 
politika	izlemiştir.	Birincisi,	Libya’nın	bağımsız	
bir	ülke	olarak,	geçmişte	Irak’ın	ve	Afganistan’ın	
içine düştüğü ve yıllarca süren savaş ortamı-
na girmesini engelleyecek bir çözüm üretmek. 
İkincisi ise Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da ya-
şanan değişim ve demokrasi sürecini sekteye 
uğratacak bir görüntünün ortaya çıkmasını en-
gelleyecek	bir	yol	bulmak.		Libya’da	çatışmalar	

başladıktan sonra sürüncemeli bir iç savaş veya 
bir bölünme olmak üzere iki potansiyel felake-
ti önlemek için yoğun bir diplomasi kullanan 
Türkiye,	Libya’daki	savaşın	içinden	çıkılmaz	bir	
hal almaya başlaması ile birlikte gayretlerini ta-
raflar arası görüşmeleri mümkün kılacak kısmi 
bir ateşkes üzerine yoğunlaştırmıştır. 

Bu nedenle Türkiye, askeri müdahalenin pa-
sif bir üyesi olarak, sivillerin korunması, silah 
ambargosunun sağlanması ve insani yardımın 
Libya’ya	ulaştırılması	yönünde	operasyona	des-
tek verirken, asıl çabalarını çatışmaların sona 
erdirilmesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu sırada 
gerek rejimle gerekse muhalefetle konuşmaya 
devam edebilen tek aktör olması ile ön plana 
çıkan Türkiye, taraflarla görüşerek sonuç alma-
ya çalışmıştır. Türkiye, Kaddafi’nin var olduğu 
bütün senaryoların tüketildiğinin kesinleşmesi 
üzerine	yeni	bir	yol	haritası	oluşturmuştur.	Ulu-
sal	Geçiş	Konseyi’ni	Libya’nın	meşru	temsilcisi	
olarak	 tanıyan	 Türkiye,	 daha	 sonra	 UGK’ya	
Libya’daki	krizi	aşmak	ve	halkının	sorunlarının	
çözümüne katkıda bulunmak için 300 milyon 
dolarlık bir yardım yapmıştır. Önce Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, daha sonra Baş-
bakan	 Recep	 T.	 Erdoğan’ın	 Libya	 gezilerinde	
UGK	ve	Libya	halkı	tarafından	coşku	ile	karşı-
lanması, 15 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenen 
Libya	 Temas	 Grubu	 toplantısında	 görüşülen	
ateşkes	sonrası	Libya’ya	dair	raporda	Türkiye’ye	
merkezi bir rol biçilmiş olması Türkiye’nin sü-
reçteki başarısını ortaya koymaktadır.
Kaddafi’nin	 20	 Ekim’de	 öldürülmesi	 ile	 Libya	
için yeni bir süreç başlamıştır. Ancak eski kor-
kuların	 bertaraf	 edilmesi,	 Libya’nın	 yeni	 kor-

“ Libya’nın 2000’li yıllarda izlediği 
dış politika anlayışının daha önceki dö-
nemlerle kıyaslandığında süreklilik ve 
değişimi aynı anda temsil ettiği görü-
lecektir. Uluslararası konjonktürün ge-
reklerine göre ulusal çıkarlarını yeniden 
tanımlayan Libya, bu çıkarlar doğrultu-
sunda sadece daha pragmatik ve ideo-
lojinin eskisi gibi keskin olmadığı bir dış 
politika uyarlamasına gitmiştir. 
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kularını yadsımaya yetmemektedir. Bunların 
başında ise siyasi istikrarı sağlama sürecinde, 
iç çatışmaya varma ihtimali dahi taşıyan güç 
paylaşımındaki	 rekabet	 gelmektedir.	 Libya’da-
ki	 zaferin	 siyasi	 yüzü	hiç	 şüphesiz	Ulusal	Ge-
çiş Konseyi’dir. Ancak Kaddafi döneminde 
bürokraside yer almış isimlerin yanısıra yeni 
muhalif isimlerin de konseyde yer alması güç 
paylaşımında ortaya çıkabilecek çatlakların ilk 
sebebi olarak varlığını korumaktadır. Bütün bu 
paylaşımda hesaba katılması gereken bir diğer 
unsur ise muhaliflerin silahlı kanadıdır. Siyasi 
ve askeri kanat arasında varolan ayrılıklar, özel-
likle milislerin silahsızlandırılması sürecinde ve 
zaferin asıl sahibi olarak kendini gören muhalif 
komutanların beklentilerinin karşılanmaması 
halinde	daha	da	keskinleşecektir.		Libya’da	sava-
şın	siyasi	ve	askeri	galiplerinin	yanısıra	NATO	
bünyesindeki devletlerin zaferdeki paylarından 
yola çıkarak bütün bu güç paylaşımına müdahil 
olmaları	 ihtimali	 ise	Libya	açısından	hesapları	
daha karmaşık hale getirirken, siyasi istikrarın 
sağlanmasını güçleştirecektir.
Kısacası	 Libya’da	mağlup	 tek	 olmasına	 karşın,	
galibiyeti elde edenlerin çok parçalı bir yapı 
sergilemesi en temel sorunlardan birini oluş-
turmaktadır.	Bu	mücadelenin	içinde,	Libya’nın,	
isyanın çıkış noktasını teşkil eden siyasi talep-
lere cevap vermesi, demokrasiyi oturtması, 
ekonomiyi düzeltip, gelir dağılımındaki eşitsiz-
likleri gidermesi ve bu arada bir arada kalmayı 

başarabilmesi gerekmektedir. Siyasi anlamda 
atılacak adımların başında yeni bir anayasa-
nın yazılması, siyasi partilerin kurulması, ser-
best seçimlerin yapılması ve insan hakları re-
formlarının uygulamaya konması gelmektedir. 
NATO’nun	 operasyonunu	 sona	 erdirdiği	 31	
Ekim	günü	Abdel	Rahim	el-Kib	yeni	başbakan	
olarak seçilmiş ve sekiz ay içinde düzenlenecek 
meclis seçimlerine kadar geçici hükümet görevi 
görecek	yeni	kabinenin	ilanı	 ile	Libya	yeni	bir	
döneme girmiştir. Bununla birlikte kabinenin 
kurulması sorunların aşıldığı anlamına gelme-
mektedir. 
Libya’da	 siyasi	 sorunlarla	 birlikte	 acil	 olarak	
çözüm bekleyen konulardan biri ekonomik ya-
pılanmadır. Bu sorun, eski yönetimin yarattığı 
ve revizyon girişimlerinin kısmi uygulamaları 
ile çarpışıklaşmış ekonomik sistemin geride bı-
raktığı sorunların ötesinde bir nitelik taşımak-
tadır.	 Libya	 nüfusunun	 %60’ını	 iş	 beklentisi	
içinde olan 30 yaş altı gençler oluşturmaktadır. 
İş beklentisi içinde olan genç nüfusun, gelir da-
ğılımındaki eşitsizliğin giderilmesi yönündeki 
taleplerinin	Libya’da	isyanı	tetiklediği	de	hatır-
da tutulmalıdır. 
Bütün	bu	tartışmalar	içinde	Libya’nın	geleceğin	
yine de umut taşıdığını söylemek gerekir. 42 
yıllık	bir	diktatörü	deviren	Libya	halkının	bun-
dan sonraki süreçte haklarına daha çok sahip 
çıkacak olması ve reform yönünde gösterdiği 
irade bu umudu beslemektedir. 
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Salih rejimini devirmek amacıyla birleşen halk, 
Salih’e perde arkasından ülkeyi yönetme hakkı 
veren yetki devri anlaşması ile devrimlerinin 
ellerinden çalındığına inanıyor.
Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 23 
Kasım’da 33 yıllık iktidarına son veren yetki 
devri anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın imza-
lanması,	 Salih’in,	Tunus,	Mısır	 ve	 Libya	 lider-
lerinin ardından devrilen dördüncü diktatör 
olduğu yorumlarını gündeme getirse de sonra-
sında yaşanan gelişmeler Salih devrinin henüz 
kapanmadığına işaret ediyor. İmza töreninin 
ardından Salih’in kendinden emin bir tavırla 
“ülkeyi kaosa sürükleyen” isyancıları affettiğini 
açıklaması “hangi sıfatla?” sorusunu akla geti-
rirken, anlaşmayı protesto eden on binlerce Ye-
menlinin sokağa dökülmesi ise Yemen’de sula-
rın daha uzun süre durulmayacağını gösteriyor.
Arap Ayaklanması rüzgarına kapılmış küçük 
bir ülke olarak resmedilen Yemen, iç ve dış di-
namikler hesaba katıldığında, önemi azımsan-
mayacak bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. 
Arap Denizi ve Kızıldeniz’e olan sınırı, komşu 
Körfez ülkelerinin dünyaya petrol transferi 

yaptığı rota üzerindeki Aden Körfezi ve Afri-
ka Boynuzu’na olan dirsek temasıyla Yemen’in 
jeostratejik önemi, ülkenin isyan dalgasındaki 
rolünü küresel ölçekte artırmakta. Bunun yanı 
sıra Yemen’in nüfusunun %45’ini oluşturan Şi-
iliğin Zeydi mezhebine bağlı nüfusa karşı %55 
Sünni nüfus Suudi Arabistan ve İran denkle-
minde bölgesel güvenliği etkileyecek yapıda. 
Ülkenin	 güneyinde	 konuşlanan	 El-Kaide’nin	
varlığı ise başta ABD olmak üzere Batı dünyası-
nın ilgisini Yemen’de tutmaya yetiyor.

Çatışmalar neden kaynaklanıyor?
Bugün Yemen’deki çatışmalar tek bir eksen-
de görünse de, aslında pek çok farklı grubun 
rejimle çatışması söz konusu. Bunların başın-
da muhalif halk geliyor. Başkent Sana ve Taiz 
başta olmak üzere ülke genelinde rejimin kötü 
yönetimine, yoksulluğa ve işsizliğe karşı bir ara-
ya gelen Yemenliler, Salih’in devrilmesi için 10 
aydır gösteriler düzenliyor. Hükümet güçleri 
ise bu gösterileri şiddet kullanarak bastırmaya 
çalışıyor. Ancak Salih karşıtı muhalefet sadece 

SETA		YORUM

Yemen Devrimi: Yetki Devri mi, 
Salih Devri mi?
Yemen’de artan şiddetin komşu Körfez ülkelerini tedirgin etmesiyle Nisan ayında 
ABD himayesinde Körfez İşbirliği Konseyi’nin uzlaşı girişimleri başladı.

SALIHA ZIYA
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protestoculardan ibaret değil. İktidarı boyunca 
Salih’le işbirliği yapmış bazı aşiretler, sokaktaki 
protestoların	şiddetlendiği	Mart	ayından	itiba-
ren hükümete verdikleri desteği çekerek muha-
lefetin yanında yer almaya başlamış durumda. 
Bu rakip aşiretlerin lideri konumunda olan 
Ahmar Ailesi, Salih’le işbirliğini bozmasının 
ardından kendisine bağlı güçleri devreye soka-
rak Salih’in silahlı güçleri ile çatışmaya başladı. 
Bunun yanı sıra, Salih’in yakın kurmaylarından 
General	Ali	Muhsin,	orduda	kendine	bağlı	bir-
likleri yanına çekerek muhalif kampına katıldı. 
Böylelikle Yemen’de rejim ile aynı anda çatış-
makta olan çok parçalı yeni bir muhalif yapı 
ortaya çıktı. 
Bu yeni muhaliflere, halihazırda rejimle çatış-
ma halinde olan ayrılıkçı yapıların eklenmesi 
ile Yemen’deki çatışma daha da içinden çıkıl-
maz bir hal aldı. Kuzeyde Sa’ada eyaleti merkez 
olmak üzere, fiili bir yönetim kuran Şii Huti-
ler, sınır komşuları Suudi Arabistan’ın kendi-
lerine	 Vahhabiliği	 dayatmasına	 ve	 Salih’in	 bu	
konuda Suudi Arabistan’a destek vermesine 
karşı çıkmaktaydılar. İsyan rüzgarından aldık-
ları ivmeyle hükümetle ve bölgedeki Selefilerle 
çatışmalarını şiddetlendiren Hutiler, ülkenin 
bugünkü kaos ortamını kontrolleri altındaki 
bölgeleri genişletmek için bir fırsat olarak gö-
rüyorlar. Şii Hutilerin hükümetle girdiği bu 
çatışma, bölgesel güçler açısından da önem 
taşımakta.	 Nitekim	 Suudi	 Arabistan,	 İran’ın	
güdümünde olduğunu ileri sürerek tehdit algı-
ladığı Hutilere karşı Yemen hükümetini destek-
lerken, İran Hizbullah kadar etkin olmasa da, 
bölgedeki Şii yükselişine ivme kazandırmak 
için Hutilere destek vermekte. 
Yemen’de kökleri isyan öncesine dayanan ayrı-
lıkçı hareketler Hutiler ile sınırlı değil. Bu an-
lamda güneyli ayrılıkçılar diğer önemli grubu 
oluşturuyor. Kuzey ve güneyin 1990’da birleş-
mesinin ardından, kuzeyin üstünlüğüne dayalı 
rejimi kabul etmek istemeyen güneyli ayrılıkçı 
hareket, 1994 iç savaşıyla bastırılmasına rağ-
men 2009’dan itibaren tekrar aktive olmaya 
başladı. İsyan dalgası ile birlikte Salih rejiminin 
ülke genelinde kontrolü kaybetmesini takiben 
manevra kabiliyeti kazanan güneyli hareket, 
Hirak grubu liderliğinde federasyon taleplerini 
gerçekleştirmek için hükümetle çatışma içerisi-
ne girdi. 
Güneyde, güneyli ayrılıkçı hareketin dışında 
fakat çatışmaların içinde yer alan bir grup daha 

mevcut. Bu da, ABD’nin Afganistan’ı işgalinin 
ardından Yemen’e yerleşen el-Kaide’nin böl-
gede oluşturduğu Arap Yarımadası el Kaidesi 
(AQAP).	ABD	başta	olmak	üzere	Batı	dünya-
sı tarafından tehdit unsuru olarak görülen el-
Kaide’ye karşı hükümet güçleri ABD ile birlikte 
uzun bir süredir operasyonlar düzenliyor. Buna 
karşın Salih için el- Kaide’nin varlığı iktidarı-
na destek bulmak ve devamını sağlamak için 
ABD’ye karşı önemli bir koz olma niteliği de 
taşıyor. El-Kaide’nin Kuzey Afrika ve Afrika 
Boynuzu’na yayılmasından endişe eden ABD, 
terörizme karşı işbirliği amacıyla Salih rejimi-
ne destek vermeye devam ediyor. Bu nedenle 
protestolar ve şiddet olayları artınca ilk başta 
ABD tarafından köklü bir değişiklik istenmedi, 
bunun yerine Salih yerine oğlu Ahmet’in dev-
let başkanlığına getirilmesi formülü geliştirildi. 
Ancak bu ismin de muhalifler tarafından yo-
ğun tepkiyle karşılanması sebebiyle yeni çözüm 
önerileri gündeme geldi. 

Yetki devri anlaşması: hayal kırıklığı
Yemen’de artan şiddetin komşu Körfez ülkele-
rini	 tedirgin	 etmesiyle	Nisan	 ayında	ABD	hi-
mayesinde Körfez İşbirliği Konseyi’nin uzlaşı 
girişimleri başladı. Ancak aylarca süren görüş-
melere ve tüm iç ve dış baskılara rağmen Salih 
bir türlü koltuğunu terk etmeye ikna olmadı. 
Defalarca istifa sözü vermesine karşın her sefe-
rinde	son	dakikada	vazgeçen	Salih,	BM	arabu-
lucusunun iki hafta süren çalışmaları ve Batılı 
güçlerin Salih’in yurt dışındaki mal varlığını 
dondurma tehditleri sonucunda anlaşmayı im-
zalamayı kabul etti. Salih’in 23 Kasım’da Suudi 
Kralı Abdullah’ın sarayında muhalefetle yaptı-
ğı yetki devri anlaşması, Yemen’deki isyanları 
el-Kaide odaklı güvenlik sorununa indirgeyen 
Batılı ülkelerce de desteklendi. Ancak anlaşma-
nın imzalanmasının hemen ardından sokakları 
dolduran on binlerce Yemenli, aylardır verdik-
leri mücadelenin bir kalemde silinmesinin ha-
yal kırıklığını yaşamakta. Halkın öfkesi, yetki 
devri anlaşmasının köklü bir değişimden ziya-
de rejimin ömrünün bir süre daha uzatılması 
için başvurulan bir taktik olduğu kanaatini 
doğrular nitelikte.
Anlaşma uyarınca Salih, yetkilerini devlet baş-
kan	 yardımcısı	 Abdurrabu	 Mansur	 Hadi’ye	
devredecek. Salih ailesine yakınlığı ile bilinen 
Hadi, Salih’in tedavi için Suudi Arabistan’da 
bulunduğu dönemde başkanlığa vekalet etmiş, 
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bu süreçte Salih’in oğlu Ahmet başta olmak 
üzere kilit kurumların başındaki aile üyelerinin 
sözünden çıkmayarak “güvenilirliğini” kanıtla-
mıştır. Hadi, anlaşmaya göre 21 Şubat’ta yapıla-
cak devlet başkanlığı seçimleri için de tek aday 
olarak görülüyor. Bununla birlikte, Salih’in 
seçimlere kadar onursal başkan sıfatıyla sa-
rayda	oturmaya	ve	 lideri	olduğu	Cumhuriyet-
çi	 Kongre	 Partisi’nin	 başında	 kalmaya	 devam	
edeceği de hatırlatılmalı. Salih’in akrabalarının 
kontrolünde bulunan istihbaratta, ordunun ki-
lit birimlerinde ve diğer stratejik kurumlarda 
önemli bir yapısal değişime gidilmemesi de 
anlaşmanın, rejimin bekasının garantisi ola-
rak görülmesine neden oluyor. Tüm bunların 
ötesinde, aylarca sivillerin üstüne ateş açarak 
insanlığa karşı suç işleyen Salih’in anlaşmayla 
yargı dokunulmazlığı kazanacak olması protes-
toların şiddetini artıran en büyük etken.

Yeni hükümet yeni umut mu?
Anlaşmaya karşı ülke genelinde protestolar 
devam	 ederken	 Mansur	 Hadi,	 Muhammed	
Basindva’yı başbakan olarak atadı. Bir dönem 
Salih’in Dışişleri Bakanlığını yapan ancak ça-
tışmaların şiddetlenmesinin ardından muha-
lif safa geçen Basindva, yetki devri anlaşması 
doğrultusunda, muhalefet koalisyonu ve ikti-
dardan	eşit	 sayıda	bakanın	yer	aldığı	bir	Ulu-
sal Birlik Hükümeti kurdu. Kabinedeki görev 
paylaşımına göre muhalefete içişleri, maliye ve 
enformasyon bakanlıkları verilirken savunma, 
dışişleri ve petrol bakanlıkları Salih’in partisi 

Cumhuriyetçi	 Kongre’de	 kaldı.	 Muhalefet	 ko-
alisyonu, Ahmar Ailesi’nin başını çektiği çok 
sayıda partiden oluşuyor. Ancak, köklü değişim 
hedefleyen protestocular için muhalefet koalis-
yonu, mevcut rejimin pasif unsuru olmaktan 
başka bir şey ifade etmiyor. Ayrıca, yetki devri 
anlaşmasına en başından beri karşı olan genç-
ler, ayrılıkçı Hutiler ve Güney hareketi yeni 
hükümette temsil edilmiyor. Bu nedenle isyan-
cılar, yeni kurulan hükümetin ülkedeki elitler 
arasında rol paylaşımı olduğunu öne sürerek 
rejimin kurumları ve aktörleriyle birlikte tüm-
den değişimini istiyor. 
Devam eden protesto gösterileri ve ayrılıkçı 
isyancıların silahlı eylemleri göz önüne alındı-
ğında, yeni kurulan hükümetin ülke genelinde 
egemenliği sağlaması güç görünüyor. Bunun 
yanı sıra, tükenen petrol ve su kaynakları ve 
çöken ekonomisiyle Arap dünyasının en yoksul 
ülkesi olan Yemen’de insani kriz yaşanıyor. 25 
milyon Yemenlinin yarısı açlık sınırının altın-
da, günlük 2 doların altında gelire sahip halkın 
%35’i ise işsiz. Yeni hükümet hem ülkede istik-
rarı sağlamak hem de ekonomiyi düzeltmek 
ve alt yapı hizmetlerini yeniden tesis etmek 
durumunda. Ancak halkın desteğini alamayan 
hükümetin tüm bu sorunlarla başa çıkmasının 
uzak bir ihtimal olduğunu iddia etmek müm-
kün. 
Arap isyan dalgasının domino taşlarından biri 
olmaktan öte görülmeyen Yemen, isyan rüz-
garından önce de rakip aşiretlerin iktidar mü-
cadeleleri, bölgesel aktörlerin güç savaşları ve 
ayrılıkçı grupların çatışmalarıyla boğuşuyor-
du. İsyan kıvılcımı ilk yandığında mezhepsel, 
kabilesel ve bölgesel tüm ayrılıklara rağmen, 
Salih rejimini devirmek amacıyla birleşen halk, 
Salih’e perde arkasından ülkeyi yönetme hakkı 
veren yetki devri anlaşması ile devrimlerinin 
ellerinden çalındığına inanıyor. İktidardan pay 
alamayan isyancılar şimdilik kaybederken, Sa-
lih giderken yeniden kazanıyor.

www.setav.org, 12.12.2011 

“ Arap Ayaklanması rüzgarına ka-
pılmış küçük bir ülke olarak resmedilen 
Yemen, iç ve dış dinamikler hesaba ka-
tıldığında, önemi azımsanmayacak bir 
unsur olarak karşımıza çıkıyor.
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The wave of revolt and change that has deeply 
influenced	the	Middle	East	and	North	Africa	is	
spawning conspiracy theories. From a global 
perspective,	we	witnessed	 the	most	 recent	ex-
amples of conspiracy theories after the Sept. 11 
attacks. 
The Sept. 11 attacks provided conspiracy theory 
literature with mystery, surrealism, global rela-
tions, manipulation and cinematographical re-
ality.	Moreover,	neoconservative	reactions	and	
projects in the wake of Sept. 11 paved the way 
for the most refined conspiracy theories analy-
ses.	“The	probability	of	what	exactly	happened	
may really happen” became such a small detail 
that no one took it seriously.
Conspiracy	theories	are	instruments	of	creative	
thinking. Yet, there is a huge difference between 
creative thinking and insisting on selective facts 
that only align with a theory. Similarly, Arab 
uprisings are at the center of dozens of con-
spiracy	analyses.	Currently	 fashionable	 theory	
claims that the Arab uprisings are the work of 

the	United	States	and	the	West.	The	great	pow-
ers	 are	 reshaping	 the	Middle	 East	 and	North	
Africa.	 If	 you	have	 a	 good,	 or	maybe	 perfect,	
understanding of all of the dynamics of what 
has happened, a posteriori analysis is a difficult 
but applicable method.
This analysis concludes that most or all of the 
results of the uprisings have aligned with Amer-
ican and Western interests. However, the theory 
ignores	the	fact	that	the	unexpected	revolutions	
ruined	global	expectations	regarding	our	region	
in	both	the	near	and	long	term.	Proponents	of	
this view also ignore the fact that Western coun-
tries are enduring an economic crisis, which has 
been	exacerbated	by	this	unexpected	mobiliza-
tion. We witnessed the last planned Western in-
terventions and their results. 
Neocons	–	who	occupied	Iraq	and	Afghanistan	
based on a conspiracy theory before the eyes of 
the world that even astounded conspirators – 
were devastated and lost their power to Demo-
crats	in	the	U.S.	

SETA		YORUM

Arab Uprisings and 
Conspiracy Theories
Conspiracy theories are instruments of creative thinking. Yet, there is a huge 
difference between creative thinking and insisting on selective facts that only align 
with a theory.

TAHA ÖZHAN
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ligence services, or their intelligence services 
lost their meaning as each of these events was 
only an organic civil rebellion. 
The two conspiracy theories discussed here 
shape perceptions of the Arab uprisings. These 
two headings also shape analyses and pos-
sible	roles	for	Turkey.	If	conspiracy	theories	are	
mere pastimes or creative contributions to push 
deeper analyses, this causes no problem. 

However, if these theories become central to 
the analysis, then they support the percep-
tion	 that	 change	 is	 impossible.	 Particularly	 in	
our region, it is impossible that a demand for 
change or local political decisions be realized 
on	its	own.	People	who	courageously	supported	
the	uprisings	at	the	expense	of	their	lives	are	the	
best answer to this domestic Orientalism. 

Hurriyet Daily News, 08.12.2011

The second conspiracy theory is that global and 
regional powers knew or foresaw the uprisings. 
This means that the dictatorships, the dynas-
ties,	 Israel,	 the	 U.S.,	 Saudi	 leadership,	 Hosni	
Mubarak,	Moammar	Gadhafi,	Bashar	al-Assad,	
and Zine El Abidine Ben Ali administrations 
that suffered the most from the uprisings have 
hundreds of thousands of people working in in-
telligence agencies. 
In	 other	words,	 considering	 they	were	 poorly	
prepared for the uprisings kills the possibility 
of following: perhaps they failed to foresee what 
happened! Either these actors that suffered se-
riously from the uprisings don’t have any intel-

“ We witnessed the last 
planned Western interventions and 
their results. 



591

d e r s i m  i ç i n  d e v l e t  ö z r ü

SETA		YORUM

Dersim Tartışmasının Siyasi 
Yansımaları
Başbakan’ın devlet adına Dersim mağdurlarından özür dilemesiyle mesele CHP pa-
rantezinden çıkıp bütün bir Kemalist modernleşme sürecinin sorgulanmasına yol 
açtı. 

HATEM ETE

dersim için devlet özrü

ARALIK 2011 -  CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün 10 Kasım 2011 tarihli Zaman ga-
zetesinde yayımlanan röportajında Dersim İsyanı’nın bastırılmasında uygulanan şiddetin CHP 
gözetiminde ve Atatürk’ün bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etmesi, ana muhalefet partisinin 
içindeki mücadeleyi açığa çıkardı ve tek parti döneminin de tartışılmasına vesile oldu. Kemal 
Kılıçdaroğlu yönetiminin Aygün’ün ifadeleri karşısında sessiz kalmasını eleştiren muhalif vekil-
ler, bir basın açıklamasıyla durumu protesto etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dersim’de 
yaşananlar için devlet adına özür dilemesi üzerine CHP liderinin benzer bir tavır sergileyeme-
mesi, partiyi destekleyen kitlede hayalkırıklığı yarattı. Ancak tek parti döneminin açıkça eleşti-
rilebilmesinin yolunu açan Aygün’ün açıklamaları önemli rol oynadı.

Türkiye, birkaç yıldır farklı başlıklar üzerinden 
aynı şeyi tartışmak durumunda kalıyor. Özel-
likle 2007’den beri siyasal gündemi meşgul eden 
her konu başlığı, kısa sürede bağlamını aşan 
bir anlam yükünü sırtlanarak, değişim-statü-
ko, demokrasi-vesayet, militarizm-sivilleşme 
geriliminin	 merkezine	 yerleşiyor.	 CHP	 Tun-
celi	Milletvekili	Hüseyin	Aygün’ün	 1937-1938	
Dersim	harekâtlarında	CHP’nin	ve	Atatürk’ün	
rolü olduğuna yönelik ifadeleri de aynı bağlama 
oturdu. Tartışma kısa sürede Dersim bağlamı-
nı aşarak, tarihle yüzleşme, ulus-inşa sürecinin 
maliyetleri, tek parti dönemi, Atatürk’ün lider-
liği gibi birçok konunun ele alınmasına yol açtı. 
Üç	haftaya	yakın	bir	süredir,	birçok	farklı	bağ-
lam üzerinden yürüyen tartışmaları, kabaca iki 
eksene indirgemek mümkün. Tartışmanın kısa 
vadeli	ve	küçük	çaplı	ilk	ekseni,	CHP	içi	iktidar	
mücadelesi bağlamında yol alıyor. Bu da gayet 

normal;	çünkü	harekât,	CHP’nin	tek	parti	ikti-
darında	 oldu,	 siyasi	 gündeme	CHP’li	 bir	mil-
letvekili	 tarafından	 taşındı,	 CHP’nin	 başında	
gençliğinden beri meseleye duyarlı ve ailesi de 
bu olaylardan mağdur olmuş bir Dersimli var 
ve son olarak da Dersim olaylarının birinci de-
receden muhatabı olan kitleler neredeyse blok 
halinde	CHP’ye	oy	veriyor.
Bütün bu dinamikler dolayısıyla, Dersim tar-
tışması	 ilk	 olarak	 CHP’nin	 içinde	 yankılandı.	
Bir	 grup	 CHP	 milletvekili,	 Aygün’ün	 açıkla-
malarından rahatsızlıklarını dile getirerek parti 
yönetimini göreve çağıran bir bildiri yayımladı. 
Tek parti dönemindeki olaylara sahip çıkma 
refleksini parti içi iktidar mücadelesine bağla-
yan bu hamle, Kılıçdaroğlu’nun arada kalan/ 
kararsız tutumu dolayısıyla karşılıksız bırakıldı. 
Parti	 sözcülerinin	Dersim	 tartışmasıyla	 başla-
yan sorgulamayı bastırmak üzere başvurdukla-
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rı argümanlar ise, harekâtın meşrulaştırılması 
bağlamında tek parti zihniyetinin nasıl güncel-
lenebileceğinin örnekleri olarak kayda geçti. 

Tarihle yüzleşme 
Dersim tartışması, geçen sürede, Kılıç-
daroğlu’nun genel başkanlığıyla sembolize 
edilen	CHP’deki	değişim	dinamiğinin	çapı,	yö-
nelimi ve imkânı hakkında dört dörtlük bir im-
tihana	 dönüşmüş	 durumda.	 Yıllardır,	 CHP’ye	
blok olarak destek vererek ana muhalefet olma-
sına imkân sağlayan Alevi tabanının yüz yıllık 
mağduriyetini	bile	tartışamayan	bir	CHP	yöne-
timinin değişim sancısı ve sınırları bu vesileyle 
gün yüzüne çıktı. Böylece, değişim niyetinde 
olan	bir	CHP	için	muazzam	bir	ahlâki	ve	vic-
dani	zemin	sağlayan	Dersim	harekâtı,	CHP’nin	
yenilenmesine imkân sağlamak yerine, statü-
koculuğunu tescilleyen bir işlev gördü. 
Dersim	 tartışmasının,	 CHP	 içi	 iktidar	 mü-
cadelesini aşan daha önemli ikinci ekseni, 
Başbakan’ın devlet adına özür dilemesiyle aç-
tığı düzlem üzerinden yol alıyor. Başbakan’ın 
devlet adına Dersim harekâtının mağdurların-
dan özür dileyerek tartışmaya yaptığı müdaha-
le,	meseleyi	CHP	parantezinden	çıkarıp	bütün	
bir Kemalist modernleşme sürecinin sorgulan-
masına yol açtı. 
CHP	yönetiminin	Başbakan’ın	özrünü,	CHP’yi	
sıkıştırmaya matuf taktiksel bir hamle olarak 
yorumlayarak özrün sembolik değerini azalt-
maya yönelik çabaları, ne bu değeri azaltacak 
ne de eski Türkiye’nin kabahatlerini sorgulama-
yı	 engelleyecektir.	Başbakan’ın	özrünü	CHP’yi	
sıkıştırma parantezine hapsetmek, siyasetin 
matematiğinden habersiz olmayı gerektirir. 
Siyasi faaliyeti bilimsel veya felsefi faaliyetten 
ayıran en önemli zemin pragmatik güdüdür. 
Burada önemli olan, pragmatizmin doğruluk 
ve ahlâkla kurduğu ilişkidir. Başarılı siyasetçi, 
siyaset pratiğinin gerektirdiği pragmatik so-
nuçları, doğruluk ve ahlaki zeminle örtüştürür. 
Başbakan’ın özrü, etkili bir siyasi hamle olduğu 
kadar, tarihsel doğruluğa ve ahlâki duruşa da 
sahiptir.	 Nitekim	 son	 on	 yıldır,	 AK	 Partili	 si-
yasi aktörlerin alan genişletme mücadelelerini 
demokratik siyasetin güçlenmesiyle örtüştür-
me becerileri dolayısıyla Türkiye siyaseti nor-
malleşmektedir.	CHP	Dersim	üzerinden,	BDP	
Kürt sorunu üzerinden aynı siyasi mahareti 
gösterdiğinde, Türkiye daha da normalleşecek, 
demokratik siyaset daha da güçlenecektir. An-

cak her iki parti de, henüz bu mahareti göste-
rebilmiş değil. Dolayısıyla, burada dikkat edil-
mesi gereken nokta, siyasi aktörlerin pragmatik 
öncelikleri değil bu önceliklerini siyasetin nor-
malleşmesine işletme becerileri olmalıdır. 
Bu hatırlatmadan sonra, Başbakan’ın özrünün 
tarihle yüzleşmeye yaptığı katkının üzerin-
de durmakta yarar var. Başbakan’ın özrü, her 
şeyden önce, tek parti üzerindeki örtüyü kal-
dırmış, tarihsel tabuları yıkmıştır. Bugün Der-
sim üzerinden yapılan tartışmanın ve dilenen 
özrün diğer mağduriyetleri de kapsaması mu-
kadderdir. Türkiye, normalleştikçe, teker teker 
diğer başlıklar da tartışmaya açılacak ve tabular 
üzerinden kabuklaşan küskünlerin giderilmesi-
nin yolu aranacaktır. Türkiye’de ulus inşa süreci 
çok sancılı geçmiştir. Bu sancıyı, her ulus-dev-
letin geçmesi zorunlu bir evresi veya dönemin 
otoriter zihniyeti ile meşrulaştırmak mümkün 
değildir. Bu iki unsur, yaşatılan acıların neden-
lerini açıklamaya yardımcı olabilir ama yürütü-
len politikaları meşrulaştırmaya yetmez. Kaldı 
ki, aynı dönemde, bu her iki ‘hafifletici’ unsura 
rağmen, daha az sancılı bir siyasal programa sa-
hip gruplar ve iktidar alternatifleri mevcuttur. 
Tek parti yönetiminin ulus-inşa sürecinde uy-
gulamaya koyduğu siyasal program, bir mec-
buriyet veya zorunluluk gereği değil, iradi bir 
tercihin ürünüdür. Bu tercih, siyasi aktörlerin 
siyasi ve ideolojik dinamiklerinden beslen-
miştir.	 Uygulanan	 program,	 birçok	 toplumsal	
kesimi mağdur etmiş, toplumsal barışı zedele-
miştir. Çok partili süreçte, iktidarlar, bir kısım 
küskünleri telafi etme imkânı bulmuş, bir kısım 
küskünlükler de telafi edilmemiştir. Çok parti-
li hayata kesintiye uğratan askeri darbeler ve 
ardından tesis edilen vesayet sistemi hem eski 
mağduriyetlerin dillendirilmesini engellemiş, 
hem de yeni mağduriyetler üretmiştir. Devle-
tin işlediği kabahatler, Atatürk, tek parti veya 
devletin çıkarı gibi kutsallık kodları üzerinden 
koruma altına alınmış ve tartışmadan uzak tu-
tulmuştur. 
Eski Türkiye kavramsallaştırmasıyla kastedilen 
siyasal düzen bu mağduriyetler üzerinden te-
sis edilmiştir. Yeni Türkiye’nin inşası, bu mağ-
duriyetleri giderme, devlet-toplum ilişkilerini 
yeniden yapılandırma ile mümkün olacaktır. 
Bunun en önemli dinamiklerinden biri, tarihle 
yüzleşmedir ve Dersim üzerinden Türkiye bu 
yola girmiştir.
Sabah, 03.12.2011



593

a r a p  b a h a r ı  v e  a b d

SETA		YORUM

Turkish-American 
Partnership 2.0?
The new paradigm in relations seems to be working so far in critical issue areas, 
including Syria and NATO’s missile shield.

KILIÇ BUĞRA KANAT

arap baharı ve abd

ARALIK 2011 -  ABD Başkanı Barack Obama, yönetime gelmesinin ardından Ortadoğu’nun 
en kronik sorunlarından Arap-İsrail sorununa el attı, ancak İsrail’in uzlaşmaz tavrı nedeniyle 
taraflar herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Öte yandan Başkan Obama döneminde ABD-İsrail 
ilişkilerinde özellikle de Ortadoğu politikaları bağlamında sıkıntılar yaşandı. İkili ilişkilerdeki sı-
kıntılar iki ülkenin iç politikasında da ciddi yankılanmalara sebep oldu. Ayrıca, ABD’nin Asya 
stratejisi ve Ortadoğu’daki gelişmelerden sonra yaşanabilecek stratejik ve jeopolitik revizyon-
ların ABD-İsrail ilişkisini etkileyebileceği konuşulmaya başlandı. Bu noktada Türkiye’nin konu-
munun da yeniden ele alınabileceğine dair beklentiler de arttı. 

The new paradigm in relations seems to be 
working so far in critical issue areas, includ-
ing	Syria	and	NATO’s	missile	shield.	However,	
the endurance of this partnership has yet to be 
seen. The future of cooperation in bilateral rela-
tions depends on multiple conditions, includ-
ing preventing misperceptions and misunder-
standings on both sides, respecting individual 
interests and concerns and diversifying the ar-
eas	 of	 cooperation.	 In	 addition	 to	 its	 current	
level, the partnership also needs a more com-
plex	 bilateral	 engagement	with	 economic,	 so-
cial and political ties on multiple levels in order 
to become resistant to crises and conflicts of 
interests in current issue areas.
The state of Turkish-American relations in the 
last eight years has become a subject of contro-
versy, debate and in some instances polarization 

among pundits from different political and ide-
ological backgrounds. The “Who lost Turkey?” 
debate in the early 2000s evolved into a “shift of 
axis”	argument	in	the	last	years	of	the	decade,	
and for a considerable number of these pundits 
this period marked the end of a half-century-
long alliance. Although in the first months of 
the Obama administration, the parties tried 
to reconcile the differences between them and 
put forward the concept of “model partnership” 
in order to create a new form of cooperation, 
these efforts failed to come to fruition.
The final nails in the coffin were considered to 
be when the two parties confronted each other 
at	the	UN	Security	Council	regarding	sanctions	
against	 Iran	and	when	a	 trilateral	 relationship	
between	 the	US,	 Israel	 and	 Turkey	was	 dam-
aged	due	to	the	flotilla	incident.	In	fact,	the	last	
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decade was a “crisis period” for bilateral rela-
tionship	after	the	dominance	of	 the	Cold	War	
alliance paradigm that had somewhat survived 
after	the	fall	of	the	Soviet	Union.	In	this	period	
of crisis, both parties were trying to redefine 
the relationship while each in itself was recali-
brating their foreign and security priorities and 
evaluating their strategic environment.

Jumpstarting decades-old partnership
With	major	changes	facing	the	Middle	East,	the	
two countries finally found a common ground 
to jumpstart their decades-old partnership. 
Throughout 2011 and especially during signifi-
cant periods of the Arab Spring, the two coun-
tries followed parallel policies in the manage-
ment	of	events	in	Egypt	and	Libya	and	showed	
similar strong reactions against the Syrian 
government.	 In	 the	meantime,	 Turkey	 agreed	
to	 host	 radar	 systems	 for	 the	 NATO	 missile	
shields,	and	the	US	showed	strong	support	for	
Turkey in its war against the Kurdistan Work-
ers’	 Party	 (PKK),	 both	 verbally	 through	 con-
demnation	of	PKK	terror	and	militarily	by	sell-
ing	Turkey	three	SuperCobra	attack	helicopters	
and	 four	 Predator	 unmanned	 aerial	 vehicles	
(UAV).	The	increasing	rapport	between	Prime	
Minister	Recep	Tayyip	Erdoğan	and	President	
Barack Obama, and their constant communica-
tion to evaluate regional developments, helped 
to revive their mutual trust.
In	 recent	 days,	 in	 both	 capitals	 the	 debate	 on	
Turkish-American relations is taking place on 
the premise of an emerging partnership. Some 
pundits	who	used	the	“shift	of	axis”	framework	
in describing the relationship became ardent 
optimists of the future of bilateral relations. 
Even analogies started to be drawn with the al-
liance	between	 the	US	and	Turkey	during	 the	
Cold	War.
However, one needs to be cautious about this 
new partnership. The emerging paradigm of 
cooperation and partnership is different than 
previous	Turkish-US	engagements.	First	of	all,	
there is neither a systemic source of partner-
ship, such as a bipolar world, nor is there a solid 
common threat or threat perception which can 
bring these two countries together in a secu-
rity-oriented	 partnership.	 Moreover,	 the	 US	
does not have the same clout in international 

relations that it had enjoyed in the formative 
years of	the	Cold	War,	and	Turkey	is	no	longer	
a country paralyzed by constant military inter-
vention into the political realm, chronic infla-
tion and a totalitarian enemy spreading across 
its	borders.	In	particular,	the	disputes	between	
the two countries have demonstrated that Tur-
key aims to follow a more multidimensional 
policy with involvement in different regions 
and a more multilayered strategy in its rela-
tions with individual countries. Thus this new 
partnership needs to be less hierarchical, more 
horizontal and considerate of mutual interests 
and concerns.
In	order	to	revive	or	revitalize	this	new	partner-
ship and consolidate it in a way that will cause 
it to not fluctuate in the coming years, the re-
lationship needs to broaden and deepen at the 
same time. The partnership should not be con-
strained by current levels of cooperation and 
engagement but spread to other issue areas in 
the	Middle	East,	as	well	as	to	other	geographi-
cal	regions.	For	example,	the	bilateral	coopera-
tion will be critical in the period following the 
pullout	 of	 US	 troops	 from	 Afghanistan	 and	
Iraq.	Turkey	and	the	United	States	share	similar	
concerns about the future of Afghanistan, and 
many of Turkey’s diplomatic initiatives in the 
region	 have	 similar	 goals	 with	 US	 objectives,	
which include improving relations between Af-
ghanistan	and	Pakistan,	stability	and	coopera-
tion in the region and economic integration.
They also have rightful concerns about the fu-
ture	 of	 Iraq.	 Turkey	 is	 particularly	 concerned	
about	the	security	of	northern	Iraq,	cross-bor-
der	infiltration	of	PKK	forces	into	Turkey	in	the	
absence	of	US	forces	and	the	overall	stability	of	
Iraq.	The	US	is	vigilant	about	a	possible	increase	
in	Iranian	influence	in	the	region	which	would	
be	at	 the	expense	of	 the	US	as	well	as	Turkey.	
When	 combined	 with	 the	 US	 apprehension	
over	the	Iranian	nuclear	dilemma	and	last	year’s	
rift between the two countries over the Tehran 
Declaration	and	the	related	UN	Security	Coun-
cil vote, the issue becomes even more sensitive 
on both sides. Although the parties partially 
resolved this impasse when Turkey allowed 
NATO	radar	systems	 to	be	hosted	on	Turkish	
territory, and came to a consensus on the issue 
of Syria, despite a considerable amount of up-
roar	on	 the	 Iranian	 side,	 the	 issue	 is	 still	 “too	
nuclear to underestimate.”
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New venues of cooperation
The	new	era,	and	especially	the	shift	in	US	for-
eign	policy	towards	Asia-Pacific,	may	also	pave	
the way for new venues of cooperation between 
the two countries in different regions, such as 
in	 Africa	 and	 Central	 Asia,	 which	 had	 been	
left unattended for the last decade and where 
other countries have become important power 
players.	In	recent	years,	both	countries	have	re-
calibrated their foreign policies towards these 
regions	 and	 initiated	 a	new	 set	 of	 policies.	 In	
Central	Asia,	both	are	balancing	relations	with	
other regional powers, cooperating to facili-
tate energy transfer from the region and trying 
to coordinate the stability and security of the 
region	 in	 the	 aftermath	of	 the	US	withdrawal	
from	Afghanistan.	In	addition	to	Central	Asia,	
another region of possible future cooperation 
is Africa, where in the last decade each country 
followed independent humanitarian and devel-
opment initiatives. Turkey’s Africa opening fol-
lowing the “Africa Year” in Turkish diplomacy 
and	the	increasing	proactivity	of	the	US	in	the	
region, especially during the Bush 
administration, may pave the way 
for new grounds for cooperation on 
that continent.
Finally, the economic interactions 
between these two countries, which 
have been considered as the weakest 
link in relations, need to be strength-
ened in the coming years to consoli-
date the relations. An increase in 
the volume of trade and economic 
interdependence that does not harm 
foreign policy independence can 
create more grounds for partnership 
and stability, and a more business-
oriented base in relations may be 
vital to support the smooth function-
ing	of	 the	relationship.	 In	 this	 sense,	
the	 establishment	 of	 the	 US-Turkey	
Framework for Strategic Economic 
and	 Commercial	 Cooperation,	 and	

regular	 meetings	 of	 the	 Turkey	 and	 United	
States	Economic	Partnership	Commission	 are	
important steps to raise the level of economic 
relations to political dialogue.
The revival of the Turkish-American partner-
ship last year has been a result of mutual respect 
and understanding, and if both actors want to 
pursue the relationship in the coming decades, 
these delicate principles need to be observed by 
both parties, and attempts need to be made to 
diversify	the	extent	of	cooperation.	To	reinforce	
binary dialogue and a horizontal relationship, 
while precluding the possible clash of ideas 
from	 transforming	 into	 crisis	 and	 expanding	
into	 other	 realms,	 is	 a	 key	 requirement.	 Ul-
timately,	Turkey	 and	 the	US	 should	now	pre-
pare for the possible opportunities, problems 
and troubles in this new international system 
and take strategic revisions into consideration 
by understanding new dynamics of domestic 
policy, elements of power and regional realities.
Sunday’s Zaman, 25.12.2011
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If	we	are	to	talk	about	a	model,	it	must	be	the	
Camp	David	model	which	was	imposed	in	our	
region	for	decades.	It	is	a	model	that	captured	
people’s will and gave it to dictators by force.
In	the	wake	of	the	Arab	uprisings	and	awaken-
ing, two questions rose to the top of Western 
agenda:	“Will	Turkey	become	a	model?”	and	“Is	
the	 Islamist	 threat	 re-emerging	 in	 the	Middle	
East?” 
In	general,	 these	questions	aren’t	 asked	out	of	
curiosity. First of all, the question “whether or 
not Turkey will be a model” is a tired question. 
Those who know a little about Turkey’s history 
and its region also know that there is no sense 
in asking this question. 
Turkey	has	had	a	unique	experience	in	moving	
from	 the	Ottoman	 past	 to	 the	 Republic.	This	
experience	 differs	 from	 the	 Middle	 East	 but	
it also shares some common aspects with the 
Middle	East.	The	Western	approach	only	draws	
attention to the different aspects of Turkey from 
Muslim	 countries	 and	 begins	 debates	 on	 the	
model	 accordingly.	The	majority	 of	 the	 Islam	
vs.	 secularism,	 Islam	 and	 democracy	 debates	

regarding Turkey tries to compare the Turkish 
experience	 with	 the	Western	 one	 rather	 than	
trying	to	understand	the	Turkish	experience	on	
its own. 
The ones who carry out these debates neither 
grasp the history of the transition from the Ot-
toman	era	to	the	Republic	nor	interpret	the	his-
torical roots of the deep transformation Turkey 
has undergone in the last decade. They consider 
naive positivist Western readings of Turkey as 
sound analyses. These approaches not only pre-
vent them from understanding Turkey but also 
cause them to adopt ambiguous approaches to-
ward	the	Middle	East.	
Similarly,	 the	 “Islamist	 threat”	 discourse	 is	
based on an ordinary conception of history 
and politics. They prefer to consider the terror-
ism	issue	within	the	Islamist	threat	rather	than	
dealing with it alone. The ones who didn’t hesi-
tate to protect the dictators who clearly fought 
against democracy in our region for a half cen-
tury think that they can suppress or tame the 
first	democratization	wave	with	their	“Islamist	
threat” discourse.

SETA		YORUM

Overused Questions on 
Model and Threat
The old order in the Middle East was really a model. It turned countries into a dum-
ping ground for dictators, who were copied and pasted despite each country’s nu-
ances and diversity. 

TAHA ÖZHAN

arap baharı ve türk dış politikası
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In	 fact	 the	 debates about models and threats 
provide	us	with	good	examples	in	order	to	un-
derstand the patterns of the Western political 
mind.	It	has	two	main	axes:	“monotypism”	and	
injustice. A model is by definition something 
designed	to	imitate	or	copy.	Models	ignore	dif-
ferences	or	 identities.	Models	are	 soulless	and	
unconscious. When a model is copied, the will 
of both the one who invented this model and 
the one who will use this model is meaningless. 
To	invent,	export	and	copy	a	model	for	societies	
is typical positivist social engineering. Turkey – 
thanks to the deep transformation it has under-
gone	–	and	Muslim	countries	–	thanks	to	their	
uprisings and awakening – have already proved 
that they are conscious and strong-willed. The 
Western debates regarding models date back to 

the	Cold	War	period.	The	West	that	failed	to	re-
linquish	 the	Soviet	 or	U.S.	model	of	 the	Cold	
War	mindset	today	looks	at	the	Muslim	world	
from the same perspective. 
If	we	are	to	talk	about	a	model,	it	must	be	the	
Camp	David	model	which	was	imposed	in	our	
region	for	decades.	It	is	a	model	that	captured	
people’s will and gave it to dictators by force. 
The	old	order	 in	 the	Middle	East	was	 really	a	
model.	 It	 turned	 countries	 into	 a	 dumping	
ground for dictators, who were copied and 
pasted despite each country’s nuances and di-
versity. The awakening we witness today throws 
the models of the old order into history’s grave-
yard. That’s the real issue worthy of discussion.
Hurriyet Daily News, 16.12.2011

arap baharı ve türk dış politikası

ARALIK 2011 -  İsyanın ve etkilerinin sürdüğü Arap coğrafyasında Aralık ayı boyunca yoğun 
gelişmeler devam etti. Mübarek sonrasında Yüksek Askeri Konsey’in yönettiği Mısır’da ikinci 
geçiş hükümeti El Ganzuri liderliğinde kuruldu. Yemen’de Körfez Planı doğrultusunda Salih’in 
yetkilerini devretmesine ve yeni hükümetin kurulmasına karşın, sorunlarına köklü çözüm bek-
leyen halkın protestoları hız kesmedi. Libya’da ise istikrarı sağlamaya çalışan geçiş hükümeti, 
hem silah bırakmayan eski isyancılarla, hem de dondurulan malvarlığının neden olduğu eko-
nomik sıkıntılarla mücadele etti. Tunus’ta seçimler sonrasında kurulan yeni hükümet Hamadi 
Cibali liderliğinde göreve başladı. Türkiye’nin bölgeyle olan teması da devam etti. Başbakan 
Erdoğan, 17 Aralık’ta Libya UGK lideri Abdülcelil’i kabul ederken, 23 Aralık’ta Tunus Ennahda 
Partisi lideri Gannuşi ile görüştü.
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Arap Baharı’nın getirdiği değişim rüzgârının 
Türk dış politikasını hangi sulara götürdüğü 
bugünlerde yoğun olarak tartışılmakta. Başta 
Washington olmak üzere Batı başkentlerinde 
Türkiye’nin	 Libya	 müdahalesindeki	 işbirliği,	
NATO	füze	radar	sisteminin	yerleştirilmesinin	
kabulü ve Suriye’ye baskı uygulaması “eksen 
kayması” tartışmasının üstünü örttü. Aynı za-
manda, birçok uzman komşularla sıfır sorun 
arayışının bittiğine ve Türkiye’nin etrafında 
güvenlik ve istikrar açısından daha sorunlu bir 
bölgenin ortaya çıktığına işaret etmekte. 
İlginç	olan,	farklı	siyasal	pozisyonların	AK	Par-
ti Hükümetinin son dönem Suriye ve İran dış 
politikasının yönü noktasında ortak bir kanaat-
te birleşmeleridir. Bu bağlamda Arap devrimle-
rinin yeniden şekillendirdiği Ortadoğu’da Tür-
kiye ve ABD’nin perspektiflerinin örtüştüğü ve 
ilişkilerin “altın çağını” yaşadığı tespiti sıklıkla 
gündeme	 gelmektedir.	 2011	 sonunda	 Irak’tan	
çekilecek ABD’nin Başkan yardımcısı Biden’ın 

Başbakan Erdoğan’ı ziyareti ve görüşmeden ak-
tardığı samimi izlenimler bu ilişkinin mahiyeti-
ni gösteren birçok örnekten sadece biri. 

Türkiye-ABD yakınlaşması
Arap devrimlerinin getirdiği Türkiye-ABD ya-
kınlaşmasını ele alan ilk pozisyon, İran’a karşı 
güçlenmesi arzu edilen bölgesel güç olarak 
Türkiye’nin “meta bir tercih” yaparak geleneksel 
Batı ittifakı limanına demirlemesi gerektiğini 
iddia etmektedir. Bu iddia Türkiye’nin yeni dö-
nemdeki kazanımlarının akacağı mecrayı ga-
ranti altına almaya dönük bir iddiadır. Bu yak-
laşıma göre, Türkiye nasıl ki 1950’lerin ikinci 
yarısından	sonra	DP	öncülüğünde	Ortadoğu’da	
aktivitist bir tutum takınmış ve bu aktivizmini 
de Batı ittifakının menfaatlerine endekslemişse, 
şimdi de benzer bir politika ortaya konmalıdır. 
Bu çerçevede Türkiye’nin komşularındaki çatış-
ma, istikrarsızlık ve güvenlik sorunlarını Batı 

SETA		YORUM

Dış Politikada Örtüşen 
Gündemler ve Özerklik 
Sorunu
Ortadoğu’daki düzeninin bizzat bölge ülkeleri tarafından kurulmasını isteyen Türki-
ye, kendi özerkliğini artıracak yeni bir dengenin peşinde.

BURHANETTIN DURAN
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ittifakı menfaatleri doğrultusunda ele alması 
yapısal bir zorunluluk olarak sunulmaktadır. 
Bununla birlikte, bu pozisyonun dikkat çeken 
bir özelliği de dönemin ruhuna uygun olarak 
bölge	 halkı	 ile	 organik	 bağları	 olan	 AK	 Parti	
yönetimine Türkiye modelinin ve özgüveninin 
sınırlarını hatırlatması, bu özgüvenin açmazla-
rını göstermeye çalışmasıdır. Bu süreçte en faz-
la altı çizilen iki nokta, Arap Dünyasının tabii 
liderinin	Mısır	olduğu	ve	Türkiye’nin	çevresin-
deki “sorunlu ülkeler” için demokratikleşmeyi 
teşvik eden bir dış politika vizyonunu ABD ve 
Avrupa olmadan hayata geçiremeyeceğidir. 

Bu pozisyonun, ilk etapta karşısında konuş-
landırılabilecek bir diğer pozisyon ise, ABD 
ve İngiltere’nin Türkiye’ye gösterdiği teveccü-
hü “yeni emperyal oyun”un bir uzantısı olarak 
görmekte ve Türkiye’nin bu oyunun parçası 
olmaması gerektiği uyarısını yapmaktadır. Bu 
çerçevede mezkûr ülkelerle yapılacak bir iş-
birliğinin Türkiye’yi bölgeye yabancılaştıracağı 
uyarısında bulunulmakta ve bunun maliyetinin 
taşınamaz olacağı hatırlatılmaktadır. Yine İsra-
il sorunu etrafında bölgedeki adaletsiz yapıya 
dikkat	çeken	AK	Parti	Hükümetinin	bölgedeki	
ideolojik yumuşak gücünü zayıflatmasından 
korkulmaktadır. 
Birbirine ters bu iki pozisyonun buluştuğu 
nokta, her ikisinin de Türkiye’nin yeni Ortado-
ğu politikasının özerkliğini ve dış politika ya-
pıcılarının kimlik tercihlerini gündeme taşıyor 
oluşlarıdır. Bu meyanda cevabı aranan soru, 
“Yeni Türkiye”nin yeni Ortadoğu’da kimin sesi 
olacağı, bir başka deyişle kazanımların kimin 
hanesine yazılacağıdır? 
Arap Baharı öncesinde dış politikanın kuru-
cu söylemlerinden biri olarak karşımıza çıkan 
“komşularla sıfır sorun politikası” öncelikle 
özerklik	 iddiası	 taşımaktaydı.	 2003	 Irak	 işgali	
öncesi	 Irak’a	 komşu	 ülkeler	 toplantıları	 ile	 ilk	
emareleri görülen bu tercih son 9 yılda gide-
rek güçlendi. Oysa Tunus’la başlayan değişim 

hareketinin Suriye durağında yaşananlar son 
aylarda Türkiye’nin dış politikasında yeni bir 
eğilimi ortaya çıkardı. Bölgedeki demokratik-
leşme perspektifine sahip çıkan bu yeni eğilimi 
kontrollü gerilim politikası şeklinde isimlendi-
rebilmek mümkündür. Suriye örneğinde görü-
lebileceği gibi otoriter komşu yönetimlere sert 
tavırlar koyarak risk alan bu “gerilim siyaseti” 
özerk dış politika arayışının yeni bir yansıma-
sıdır. 
Tam da bu nedenle, Türkiye’nin ABD’nin böl-
gedeki planlarına uygun olarak Suriye’deki re-
jime karşı kampanya yürüttüğü tezinin, son on 
yılın dış politikasının ilkelerini ve pratiklerini 
gözden kaçırdığını iddia etmek mümkündür. 
Aynı şekilde İran ile yakın bir gelecekte bu 
yüzden sorun ve çatışma ortamına sürükleni-
leceği tezi de isabetli değildir. Bununla birlikte 
İsrail’le olduğu gibi, İran’la da bahsettiğimiz 
özerk dış politika menfaatleri bağlamında 
kontrollü gerilimlerin yaşanması da kuvvetle 
muhtemeldir. Füze radar sisteminin kurulma-
sı ve Suriye’ye uygulanan yaptırımlar İran’ı ra-
hatsız etse de Türkiye ve İran arasındaki derin 
ekonomik ilişkiler ve karmaşık stratejik denge-
ler bu gerilimlerin kontrol altında tutulacağını 
düşündürmektedir. 
Türkiye’nin Ortadoğu politikasındaki yeni 
eğilimin yaratacağı kazanımların kimin hane-
sine yazılacağı kaygı uyandırmakta ve bu da 
dış politikada özerkliğin yitirileceği korkusu 
üretmektedir. Hâlbuki daha önce de ABD’nin 
Büyük Ortadoğu politikasına hizmet etmekle 
suçlanan	AK	Parti	Hükümeti,	Türkiye’nin	milli	
menfaatleri çerçevesinde Batı ile ters düşebildi-
ğini göstermiştir. 
Arap Baharı ile birlikte, bölgemizde Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin ye-
rinden oynadığı gün gibi aşikârdır. Bu yeni or-
tamda Türkiye’nin İran’ın Şii siyasetinin karşı-
sında “Sünni dünyanın sekter koruyuculuğu”nu 
üstlenmesinin getireceği kutuplaşmanın tehli-
keleri ortadadır ve bu durum hükümet çevrele-
ri tarafından gayet iyi bilinmektedir. Söz konu-
su kutuplaşmanın derinleşmesi ve Türkiye’nin 
“Sünni dünyanın sekter koruyuculuğu”na so-
yunması eski-yeni sömürgeci güçleri ve İsrail’i 
ziyadesiyle memnun edecektir. Ortadoğu’daki 
düzeninin bizzat bölge ülkeleri tarafından ku-
rulmasını isteyen Türkiye, kendi özerkliğini ar-
tıracak yeni bir dengenin peşindedir ve denk-

“ Arap Birliği ile koordineli olarak 
Suriye’ye ekonomik yaptırım uygula-
yan Türkiye uzun süredir ilk defa sert 
gücünü göstermekte.
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leme eklenen yeni unsur demokratikleşme 
perspektifidir 

Asıl meydan okuma
Bu noktada asıl kritik olan Türkiye’nin bu yeni 
demokratikleştirme misyonu ile birlikte ortaya 
çıkacak sıkıntıları nasıl yöneteceğidir. Demok-
ratikleşme bölgede zamanın ruhudur, bu doğ-
ru. Ancak otoriter yönetimlerin dönüşmesinin 
ne kadar kanlı olduğu da bir diğer doğru tespit. 
Arap Birliği ile koordineli olarak Suriye’ye eko-
nomik yaptırım uygulayan Türkiye uzun süre-
dir	ilk	defa	sert	gücünü	göstermektedir.	Ne	var	
ki Arap Baharı öncesinde Türk dış politika-
sında demokratikleşme konusuna gerekli ilgi-
nin gösterilmediği, bölgeye yönelik ekonomik 

entegrasyon arayışının ve yumuşak bir reform 
çağrısının ötesine geçilemediği belirtilmelidir. 
Gelinen noktada, demokratikleştirme gündemi 
Türk dış politikasında Amerikan dış politika-
sından bile daha öncelikli bir konuma sahiptir. 
Kritik soru, hegemon bir aktör olarak ABD’nin 
sert ve yumuşak gücüne rağmen başaramadığı 
hedefi Türkiye’nin gerçekleştirip, gerçekleştire-
meyeceğidir. Sorunun cevabını Esed rejiminin 
düşüş hikâyesinin yazılacağı günlerde alacağız. 
İki muhtemel durum var: Ya Türkiye, bölgede 
farklı kesimlere aynı anda ilham veren model-
lik konumunun yumuşak gücünü, büyüsünü 
kaybedecek ya da ekonomik kalkınma ve yer-
leşik demokrasi performansıyla bu konumu 
pekiştirebilir. 

Sabah, 10.2.2011
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SETA		YORUM

Fransa, Yitirdiği Zemini 
Kazanmaya Çalışıyor
Fransa, Ermenilerin acıları ve hatıraları üzerinden politikalar inşa etmeye ve 
Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

TALIP KÜÇÜKCAN

fransa’dan soykırım kararı

ARALIK 2011 -  Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin başkanı olduğu Halk Hareketi 
Birliği’nin (UMP) genel başkan yardımcılarından Valérie Boyer’in sunduğu Ermeni soykırımının 
inkârını suç sayan yasa taslağı 22 Aralık’ta Fransa Ulusal Meclisi tarafından kabul edildi. Taslağa 
göre 1915 olaylarını açıkça inkâr edenler 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılacak. 
Meclisin kabulünün ardından senatoya gidecek olan yasa tasarısı, Türkiye-Fransa ilişkilerinin 
yeniden gerilmesine neden oldu. Oylamanın ardından Paris Büyükelçisini geri çağıran ve bazı 
yaptırımlar uygulama kararı alan Türkiye, Fransa’yı bireylerin ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve 
Ermenileri iç politikalarına alet etmekle suçladı.

Fransa	Ulusal	Meclisi	Genel	Kurulu,	1879	Fran-
sız Devrimi’nin ruhunu sızlatan bir karar aldı. 
2001, 2006 ve 2010’da da gündeme gelen, 1915 
olaylarının Ermeni soykırımı olmadığını ifade 
etmeyi yasaklayan tasarı, meclis üyelerinin sa-
dece 40’ının oyu ile geçti. Ermeni soykırım id-
dialarının reddi, hafife alınması ve alay edilme-
sine yasak getiren ve bu fiilleri işleyenlere bir 
yıl hapis, 45 bin Euro para cezası öngören yasa 
meclisin üst kanadı Senatoda da kabul edildiği 
takdirde birçok açıdan Türkiye’yi etkileyebile-
cek sonuçlar doğuracaktır.
Her	ne	kadar	yasa	Fransız	Ulusal	Meclisi’nden	
geçmiş olsa da Fransız kamuoyunun bu yasa-
nın arkasındaki yasakçı zihniyeti bütünüyle 
desteklediğini söylemek güç. Zira oylamaya 
577 üyeden sadece 46’sı katılmış ve bunların da 
40’ı tasarının geçmesi için oy kullanmıştır. Bu 
oran belki meclisin çalışma tekniği açısından 

bu ülkede kabul edilen bir durum olabilir an-
cak Fransız kamuoyunun iradesini yansıttığını 
söylemek mümkün değil. Ayrıca yasa, bütün 
dünyada ilham kaynağı olan ve pek çok yerde 
özgürlük ateşini tetikleyen Fransız Devrimi ve 
bu devrimden büyük ölçüde etkilenen Avru-
pa değerleri ile de çelişiyor. “Eşitlik, özgürlük 
ve adalet” sloganı ile köklü değişimlere neden 
olan	 devrimin	 ruhu	 Fransa	 Ulusal	 Meclisi’ni	
esir alan 40 kişi tarafından heba edildi. 

Fransa özgürlük ateşini söndürdü 
Refah	devletinin	gerilemeye	başlaması,	ekono-
mik krizler ve aşırı sağın yükselişi ile birlikte 
Fransa’da eşitlik ve adalet ilkelerinden zaten 
ciddi	boyutlarda	ödün	verilmişti.	Ülkede	yaşa-
yan göçmen kökenli topluluklar ile eski sömür-
gelerden gelerek Fransa’ya yerleşenlerin eğitim, 
istihdam ve siyaset alanlarından dışlanmışlıkla-
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rı ve perişan halleri eşitlik ve adalet temini ko-
nusunda ciddi sorunların olduğunu gösteriyor. 
Şimdi buna bir de ifade hürriyetini engelleme 
eklenmiş oldu.
Fransa	Ulusal	Meclisi’nin	aldığı	kararın	başlıca	
üç boyutu var. Birinci boyutu, iç kamuoyuna 
yönelik bir tüketim olmasıyla ilişkilidir. Yak-
laşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ermeni 
oyalarına bel bağlayan Sarkozy’nin popülist 
siyasi manevralar ile koltuğunu koruma gay-
retinde	 olduğu	 biliniyor.	 Meclisin,	 bir	 başka	
ülkenin tarihini yazarak, yorumlayarak ve Er-
meni soykırım iddialarını ret suçu gibi yeni suç 
yaratarak Sarkozy liderliğinde itibar ve zemin 
yitiren Fransa’nın iç dinamikleri açısından kısa 
süreli de olsa tekabül ettiği bir karşılık var ki 
olayın bu boyutu Türkiye açısından kayada de-
ğer bir önem taşımamaktadır. 
Yasanın kabulünün ikinci önemli boyutu Fran-
sa dış politikası ile ilgilidir. Fransa eski hinter-
landı da dahil olmak üzere etkili olduğu pek 
ülkede ağırlığını kaybediyor. Özellikle Orta-
doğu ve Kuzey Afrika’da en büyük rakip olarak 
Türkiye’yi görüyor. Fransa’nın ayakları altından 
kayan zemin her yıl biraz daha genişliyor. Tu-
nus,	 Mısır	 ve	 Libya	 başta	 olmak	 üzere	 bölge	
ülkeleri yeni siyasi yapılanma ve kendi gele-
ceklerini planlama süreçlerinde Fransa’ya değil 
Türkiye’ye bakıyor. “Eşitlik, özgürlük ve adalet” 
inşası konusunda artık Fransa değil Türkiye il-
ham kaynağı pek çok ülke halkları için. Fransa 
bu yasayı geçirerek Ermenilerin acıları ve ha-
tıraları üzerinden politikalar inşa etmeye ve 
Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 

Kaybeden Fransa, kazanan Türkiye
Fransız	Meclisi’nin	aldığı	karar	bir	dış	politika	
enstrümanı olarak kullanılma potansiyeline 
sahip olmasına karşın Türkiye’de yorumcu-
lar işin bu yönünü görmezden geliyor. Fransa, 
Türkiye’nin sahip olduğu ince gücün, bölge 
ülkeleri ile başlattığı ekonomik entegrasyonun 
derinleştiğinin	 ve	 geçmişte	 Paris’e	 bakanların	
artık Ankara’ya baktıklarının farkında. Türkiye 
kazanan, kendisi ise kaybeden ülke konumun-
da olduğu için, Fransa elindeki tüm kozları 

kullanarak mevziini korumaya, kaybettiği ze-
mini de geri kazanmaya çalışıyor. Bunu da 1915 
olayları üzerinden yapmaya çalışıyor. Türkiye 
bu noktada Fransa’nın manevrasını iyi okumak 
ve rasyonel tartışmalar başlatmak durumun-
dadır. Fransa kendi tarih kitaplarında sömürge 
dönemi politikalarını görmezden geliyor, kirli 
tarihini unutturmaya çalışıyor türünden söy-
lemler ile karşı pozisyon almak yerine bölgesel 
ve küresel dengelerin Fransa aleyhine gelişti-
ğini, Fransa’nın bunu hazmedemediğini, ifade 
hürriyetini kısıtlayarak uluslararası kayıplarını 
kapatmaya çalıştığını gündeme taşımak daha 
etkili ve ikna edici olacaktır. 

Türkiye’nin kınadığı ve ilk aşamada sekiz mad-
delik bir yaptırım ile tepki gösterdiği yasanın 
üçüncü ve en önemli boyutu ise 1915 olayla-
rının yüzüncü yılına tekabül eden 2015’e ha-
zırlıktır. 1915 olaylarını Türkiye kendi içinde 
ortak bir acı ve adil bir hafıza çizgisinde ko-
nuşamadığı için, öte yandan resmi tarih bu 
topraklarda yaşananları homojenleştirici ulus 
devleti meşrulaştırmanın ideolojik aygıtı olarak 
işlev gördüğü için ve son tahlilde biz Türkler 
(Türkiyeliler)	ve	Ermeniler	olarak	kendi	tarihi-
mizi tartışamadığımız için üçüncü ülkelerin ve 
aktörlerin insafına kalmış görüntüsü içindeyiz.
Fransa’da başlayan Türkiye’yi, Türk halkını ve 
Türkiyelileri itibarsızlaştırma, bölgesel ve kü-
resel yükselişini engelleme ve kolektif suçluluk 
psikolojisi yaratma girişimleri artarak devam 
edecektir. Finali 2015’te yapmak isteyenlerin 
girişimleri öz eleştiri ve yüzleşme başta olmak 
üzere, geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmeli, 
duygusal tepkiler yerine rasyonel argümanlar 
üretilmelidir. 
Sabah, 24.12.2011

“ Türkiye, Fransa’nın manevrasını 
iyi okumak ve rasyonel tartışmalar baş-
latmak durumundadır.
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ÖZET Doğu Afrika’da yaşanan kıtlık, en ka-
dim sorunlardan birinin yeniden gündemimize 
gelmesine yol açtı. İnsanlığın kayıtlı tarihi bo-
yunca dönem dönem yaşanmasına rağmen son 
yüzyılın neredeyse rutini olan açlık ve kıtlık 
felaketi Afrika Boynuzu’nda soğuk yüzünü ye-
niden gösterdi. İletişim teknolojileri sayesinde 
tüm dünyanın detaylarına matuf olduğu ancak 
çok az şeyin yapıldığı bu felaketin, önlemi alın-
madığında ne tür yıkımlara yol açabileceğini de 
tüm acımasızlığıyla görmüş olduk. İnsanların 
besine ve suya ulaşabilme umuduyla sığınma 
kamplarına yaptıkları ölümüne yolculuk, kalıcı 
bir çözüm ile sonuçlanmıyor üstelik. Kamplar-
daki yetersiz besin, su, barınak ve hijyen, bu-
laşıcı salgın hastalık tehlikesini de beraberinde 
getirmektedir. Henüz kitlesel boyuta ulaşma-
mış olsa da birçok salgın hastalık başlamış du-

rumdadır. Felaket gün yüzüne çıktığı andan 
itibaren Türkiye, bu felaketin bertaraf edilmesi 
için önemli adımlar atmıştır. Türkiye’nin çaba-
sı, bölgede yaşayanlar kadar tüm dünyada da 
izlenmekte ve takdir edilmektedir. Şu an bölge-
deki en akut ihtiyaç olan besin, su ve ilaç temini 
çok önemli olmakla beraber sorunun uzun va-
dede kökten çözümü sağlanmadıkça belli ara-
lıklarla benzer felaketlerin yaşanması kaçınıl-
mazdır. Sorunun kökten çözümü ise probleme 
yol açan, onun derinleşmesine katkıda bulunan 
ve sorunu tetikleyen tüm sebeplerin anlaşılma-
sı ve bertaraf edilmesine bağlıdır. Kıtlığı tetikle-
yen sebepler ile sorunu derinleştiren sebeplerin 
oldukça karmaşık ve iç içe geçmiş politik, sos-
yal, ekonomik ve çevresel boyutları vardır. Bu 
analiz, Doğu Afrika’da yaşanan kıtlık felaketi ile 
beraber felaketi doğuran sebeplerin bütüncül 
bir fotoğrafını çekmeyi hedeflemektedir. 

SETA		ANALİZ

Somali’deki Kıtlık Felaketi
Somali’de arka arkaya iki yağmur sezonunda yaşanan kuraklık bitkisel üretimle be-
raber mevcut çayır ve meralardaki otların büyümesini de sınırlamış ve evcil hayvan 
stokunu tahrip ederek zaten oldukça sıkıntılı olan besin üretme kapasitesine büyük 
bir darbe vurmuştur. 

MUHAMMET ŞAKIROĞLU

somali’de kıtlık

ARALIK 2011 - Birleşmiş Milletler, Afrika’nın doğusunu etkileyen son 50 yılın en ağır kuraklığın-
dan etkilenen Somali’nin Bakool ve Aşağı Shabele bölgelerinde “kuraklık, yoksulluk ve çatışmala-
rın” da etkisiyle resmen “kıtlık” ilan etti. Bölgede, günde her 10 bin çocuktan dördü ya da 10 bin 
yetişkinden ikisi hayatını kaybediyor, halk günde 2100 kaloriden az besleniyor.  Tüm bu sayılanlar 
“kıtlık” ilanı için gerekli koşullar olarak görüldü. BM, Somali’de nüfusun yaklaşık yarısının sıkıntı 
içinde olduğunu duyurdu. Somali’deki kıtlığa dikkat çekmek amacıyla gezi düzenleyen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki hastane ve mülteci kamplarını ziyaret etti.  Erdoğan, ailesi ve 4 
bakanının eşlik ettiği ziyaretinde büyük bir hastane, 6 bölge hastanesi ve havaalanından başkent 
Mogadishu’ya ulaşan bir yol yapımı çalışmalarına yardım sözü verdi. Erdoğan’ın ziyareti yaklaşık 
20 yıldır Afrika dışından Somali’ye ziyarette bulunan bir liderin ilk ziyareti oldu.
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GIDA	GÜVENLİĞİ	PERSPEKTİFİ	İLE	
ALINABİLECEK	TEDBİRLER
Geçen asır dünyada açlık ve kıtlık felaketlerinin 
yeryüzünün her parçasında çok sık yaşandı-
ğı bir zaman dilimi oldu. Yirmi birinci yüzyıl 
ise gıda güvenliğinin giderek arttığı ve kıtlık 
felaketinin daha seyrekleştiği bir dönem görü-
nümü vermektedir. Buna rağmen yoğunlukla 
Sahra altı Afrika’da olmak üzere hala bazı böl-
gelerde kıtlık felaketi yaşanmakta ya da yaşan-
ma riski devam etmektedir. Gıda güvenliğinin 
sağlanamadığı bu bölgelerin en tipik özelliği, 
sel ve kuraklık gibi tabii felaketlerin kıtlığı çok 
kolay tetiklemesidir.
Sosyal, ekonomik ve politik şartlar kıtlık ve aç-
lık felaketlerinin yaşanmasına neden olan asıl 
sebeplerin başında gelmektedir. Bundan dola-
yı gıda güvenliği bakımından riskli bölgelerde 
kıtlık felaketinin yaşanmasının önünü almak 
için bu sebeplerin tarihi arka planları ile bera-
ber değerlendirilerek çözüm üretme arayışına 
girişilmelidir. 
Afrika Boynuzu olarak adlandırılan Etiyopya, 
Somali,	 Kenya	 ve	 Cibuti’yi	 kapsayan	 bölgede	
yaşanan kuraklık ile ortaya çıkan gıda güven-
liği sorunu, politik açıdan en zayıf halka olan 
Somali’de dramatik bir kıtlık felaketine dönüş-
mekte gecikmedi. Besin ve su kaynaklarına ula-
şım için yapılan ölümüne yolculuklar ve sığın-
ma kamplarında yaşanan trajedi tüm dünyanın 
gözü önünde yaşanmasına rağmen, bölgeye 
uluslararası yardım yetiştirilemedi. Felakete 
müdahale ve yardım katkısı sunma konusun-

da tüm dünyada en etkin çaba Türkiye’nin ça-
bası oldu. Türkiye uluslararası platformlarda 
yardım çağrısı yaparken, aynı zamanda bilfiil 
problemle müdahalede edildi. Kıtlık problemi-
nin uzun dönemde çözümü hedefi ile atılacak 
adımlar için aşağıdaki öneriler göz önünde bu-
lundurulabilir:
•	 Doğu Afrika gibi besin sorunu çeken bölge-

lerdeki temel politik sorunlar aşılmadan ve 
bu bölgeler güvenli ve istikrarlı hale gelme-
den bu kıtlık sorunun çözümü mümkün de-
ğildir. Bu politik sorunların çözümünde kat-
kı çoğu zaman adil bir hakem pozisyonunu 
dolduracak lider bir gücün varlığına bağlıdır. 
Mevcut	global	politik	güçlerin	büyük	çoğun-
luğu gerek stratejik çıkarlar uğruna geçmişte 
aldıkları politik kararlar gerekse emperyalist 
sömürge bagajları nedeniyle bu pozisyonu 
dolduracak güçten yoksun durumdadırlar. 
Türkiye’nin tarihi ve ‘değer eksenli’ olarak 
tanımladığı dış politik pozisyonu, politik so-
runların çözümüne katkı sunmak için geniş 
bir alan açmıştır ve bu alanın doldurulması 
gereklidir. Türkiye açlık sorunu ile yüz yüze 
kalan bölgelerdeki politik sorunların çözü-
müne daha fazla çaba sarf etmelidir. 

•	 Afrika’ya tarımsal altyapı desteği sunacak 
resmi kurumların/sivil toplum örgütleri sö-
mürge dönemi ve askeri diktatörlük yöneti-
cileri ile aynı hatalara düşmemek için Afri-
ka’daki mevcut yerel tarım pratiklerini ve bu 
uygulamaların modern tarım ile ilişkisini iyi 
irdelemeli ve katkı sağlamak için bu verileri 
iyi kullanmalıdır. 

•	 Türkiye’nin resmi kurumlar ve sivil toplum 
örgütleri aracılığı ile yaptığı yardımlar ol-
dukça	önemlidir	ve	devamı	gereklidir.	Ne	var	
ki, bu yardımlar sorunu temelden çözmeye 
matuf değildir. Açlık sorununun çözümünün 
en önemli basamaklarından biri tarımsal alt-
yapının kurulmasıdır. Tarımsal üretim için 
tohuma, gübreye, akaryakıta ulaşımın kolay-
laştırılacağı altyapının kurulması için çaba 
sağlanmalıdır. 

•	 Ülkemizde	 oldukça	 gelimiş	 Ziraat	 ve	 Vete-
riner Fakülteleri mevcuttur. Bu fakültelerde 
ciddi düzeyde araştırmacı da yetiştirilmek-
tedir. Bu fakültelerin bir kısmı Afrika ile be-
raber tarımsal araştırma konusunda sınırlı 
imkânlara sahip bölgelerden getirtilecek 
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araştırmacıların yetiştirileceği şekilde mo-
dernize edilmesi ayrıca bu ülkelerden lisans 
düzeyindeki öğrencilerin üniversitelerde eği-
tim görmesinin sağlanması için gerekli dü-
zenlemeler yapılmalıdır. 

•	 Uydu	 teknolojilerindeki	 gelişmeler	 saye-
sinde ileriye dönük yağış dinamikleri ile 
ilgili oldukça isabetli öngörüler yapmak 
mümkündür. Bölgesel yağış miktarlarında-
ki değişimlerin tarımsal üretimde meydana 
getireceği dalgalanmaların öngörülmesi ve 
olası kuraklık periyotlarının öngörüsü çoğu 
zaman sorunun büyümeden kontrol altına 
alınabilmesine katkı sağlar. Bu amaçla global 
yağış dinamiklerini analiz için altyapı kurul-
malıdır.

•	 Küresel ısınmanın, küresel kuraklık üzerine 
olası etkileri araştırıcılar tarafından ortaya 
konmuştur. Bu etkilerin başında tarım böl-
gelerinde suyun ulaşımının sınırlanması 
gelmektedir. Bu durumda bitkisel ve hay-
vansal üretimin azalması kaçınılmazdır. Bu 
durumun önüne geçilmesi için mevcut eki-

len bitki çeşitlerinin kuraklığa dayanıklı hale 
getirilmesi gerekmektedir. Suya ulaşımın 
sınırlandığı koşullarda verimli tarım yapa-
bilmek için genetik ve tarımsal çalışmalar 
tüm hızı ile devam etmektedir. Hâlihazırda 
Doğu Afrika’da ve dünyada gıda güvenliği 
konusunda sorunlu bölgelerin birçoğunda 
yerel şartlara uyumlu aynı zamanda kuraklı-
ğa dayanıklı bitkiler geliştirecek altyapı mev-
cut değildir. Dünyanın başka bölgelerinde 
geliştirilecek bitkileri, Afrika şartlarına göre 
yeniden geliştirmek için yerel ve uluslararası 
araştırıcılar için bilimsel destek programları 
açılmalıdır. 

“ Türkiye akut ihtiyaçların yanın-
da sorunun uzun vadede çözümüne 
katkı sağlayacak altyapı çalışmaları 
noktasında da yatırım faaliyetleri yü-
rütmektedir.

A
A
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SETA		ANALİZ

2011’de Türkiye
2011 gündeminin belirlenmesinde 12 Haziran seçimleri ve sonuçları ne kadar rol oy-
nadıysa dış politikada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler de bir o kadar rol oynadılar. 

EDITÖRLER: TAHA ÖZHAN, HATEM ETE, SELIN M. BÖLME

2011’de türkiye

ARALIK 2011 -  SETA’nın siyaset, hukuk ve insan hakları, dış politika, ekonomi ve eğitim 
alanında 2011 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendiren “2011’de Türkiye” analizi, Türkiye ka-
muoyunun yıl boyunca tartıştığı temel meselelere ışık tutuyor. Analizde genel seçim ve Kürt 
meselesi gibi tüm ülkeyi ilgilendiren başlıkların yanı sıra Arap Baharı gibi bölgesel ve küresel 
ölçekte ses getiren olaylara değiniliyor. Ayrıca ekonomik büyüme, Yeni Anayasa ve eğitim re-
formları gibi Yeni Türkiye’nin potansiyelini ortaya koyan göstergeler masaya yatırılıyor.

2011 senesi, 12 Eylül 2010 Anayasa referandum 
sonuçlarının siyasi ve sosyal yansımalarının 
hissedileceği bir yıl olacaktı. 12 Eylül referan-
dumunda eski Türkiye’ye veda ederken; yeni 
Türkiye’nin nasıl inşa edileceğini tartışır ol-
muştuk. Ana temamız “yeniydi”. Yeni Türkiye’yi 
bütün yönleriyle tartışmaya hazırlanırken, 
Tunus’ta başlayan, ardından bütün bölgemizi 
etkisi altına alan değişim ve devrim dalgası ile 
karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin “yeni tartışma-
larına” bir anda bölgemizdeki değişim rüzgârı 
da dâhil oluverdi. Kendi değişim ve dönüşü-
münde ciddi mesafeler almış bir Türkiye ola-
rak, “Arap Baharı” ile yüzleştik. Hali hazırda 
devam	 etmekte	 olan	Kürt	Meselesi	 üzerinden	
Türkiye’de yaşanan demokratikleşme ve sorun-
larına arzulanan katkıyı veremeyen kesimler; 
bölgemizdeki isyanlardan acemi roller de çı-
karmaya çalıştılar. 
2011, 12 Eylül referandumunda %58 gibi yük-
sek bir oranla güven tazelemesi yapan iktidarın 
üçüncü	dönem	için	seçimlere	gireceği	yıldı.	Re-

ferandumun hemen sonrasında ana muhalefet 
partisinde yaşanan karmaşık ve komplocu lider 
değişimi; demokratik açılım süreci ve referan-
dumu	boykot	kararı	ardından	BDP;	Kürt	Mese-
lesine dair verdiği tepkilerin halk oylamasında 
sınanmasından	 sonra	MHP,	 12	 Haziran	 2012	
seçimlerine iddialı bir şekilde girdiler. 12 Ha-
ziran seçimleri, muhalefet partilerinde oluşan 
rüzgârın	aksine	açık	ara	AK	Parti’nin	zaferiyle	
sonuçlandı. 
2011 senesinin en önemli gündemi olarak ka-
bul ettiğimiz 12 Haziran seçimleri bütün parti-
ler açısından farklı olaylar ve süreçler şeklinde 
karşımıza çıktı. Özellikle ana muhalefet partisi 
CHP,	 2010	 senesinden	 devrettiği	 parti	 içi	 tar-
tışmaları neredeyse kesintisiz şekilde sürdürdü. 
Baykal’ın görevini bırakmak zorunda kalma-
sıyla	 lider	 değişimine	 şahitlik	 ettiğimiz	 Cum-
huriyet	 Halk	 Partisi,	 siyasal	 bir	 gel	 git	 meka-
nizmasına dönen parti içi tartışmalar eşliğinde 
seçimlere girmiş oldu. Yeni liderleri Kemal Kı-
lıçdaroğlu ile Yeni Türkiye tartışmalarına “Yeni 
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CHP”	 söylemiyle	müdahil	 oldular.	 Lakin	 eski	
dinamiklerin ve aktörlerin büyük ölçüde ko-
runduğu	parti	yapısıyla	“Yeni	CHP”	tartışmala-
rı arzuladıkları bir dalga boyunda ilerleyemedi. 
AK	Parti	geleneğinin	açık	bir	şekilde	eski	siyasi	
kimliğiyle yüzleşerek yeni siyasi pozisyonunu 
ilan	etmesine	benzer	bir	 tavrı	CHP’den	bekle-
yenler büyük ölçüde hayal kırıklığına uğradılar. 
CHP,	2011	boyunca	eski	ile	yeni	söylemin	ara-
sında sıkışan bir siyasal parti görünümü verdi. 
Seçimlerde	 eski	CHP’yi	Türkiye’deki	 tartışma-
lardan ve seçmen tercihlerinden adeta bağım-
sız sayılabilecek bir şekilde destekleyen kemik-
leşmiş	tabanı	tatmin	ederek	yeni	bir	CHP	inşa	
etme	girişimi	büyük	ölçüde	akamete	uğradı.	Ne	
kemikleşmiş tabanını yeni söylemleriyle tatmin 
edebildi ne de yeni söylemin temsilcileri eski ile 
AK	Parti	 tarzı	 bir	 yüzleşmeyi	 göze	 alabildiler.	
Sonuçta daha fazla siyasal adanın ortaya çıktığı 
parçalı bir parti gövdesi ve siyasal söylemi ya-
rattılar.	CHP’ye	dair	değişim	tartışmaları	büyük	
ölçüde	önce	CHP	içerisinde	aktörlük	mücade-
lesini kimin kazanacağı sonucuna bağlanmış 
oldu. 2011’in son baharında Dersim üzerinden 
yaşanan tartışmalar ve Başbakan Erdoğan’ın 
devlet	 adına	 milletten	 özür	 dilemesiyle	 CHP	
başka ve malzemesi bol bir makasın içerisine 
girmiş	 oldu.	Yeni	CHP’nin	Eski	CHP’den	 ilan	
edilmiş ve tartışmaları büyük ölçüde bitirecek 
bir şekilde kopmadığı sürece tek parti dönemi 
“günahlarıyla” her seferinde benzer bir imtiha-
nı yaşayacağı ortaya çıktı. 
Milliyetçi	Hareket	Partisi,	12	Haziran	seçimle-
rine,	12	Eylül	referandumunda	Kürt	Meselesine	

ve Demokratik Açılım sürecine verdiği refleks-
lerin güçlü bir toplumsal karşılığı olmadığını 
görmüş olmanın baskısı altında girmeye ha-
zırlanıyordu. Halkoylaması sonuçlarının üze-
rine	 CHP’deki	 lider	 değişimini	 mecbur	 kılan	
komploya	benzer	bir	olay	da	MHP	için	ortaya	
çıktı. Hala aydınlatılmamış olan bir komplo 
üzerinden	MHP’nin	neredeyse	parti	yönetimi-
ni tasfiye eden olaylar silsilesi yaşandı. Bahçeli 
yönetimi seçim kampanyası boyunca partisine 
yapılan komployla meşgul oldu. Sonuçta ortaya 
çıkan	mağduriyet	algısının	da	katkısıyla,	MHP	
tarihinde ilk kez iki seçim üst üste meclise gir-
meyi	başarmış	oldu.	MHP’nin	mecliste	kalmayı	
başarmasının	arka	planında,	CHP	ile	arasında-
ki geçişken tabanın artık ciddiye alınacak bir 
orana ulaşmasının, şehirli ulusalcı kitlenin laik-
lik	hassasiyetlerini	MHP’de	de	koruyabildiğini	
düşünmesinin ciddi katkıları olduğunu da tes-
pit etmek gerekiyor. Yaşadığı komplo bir tarafa 
bırakılacak	olursa,	MHP,	yeni	Türkiye	tartışma-
larında kendine özgü bir pozisyon almaktan da 
imtina etmeye devam etmektedir. Seçim öncesi 
MHP’ye	dair	tartışmanın	ana	ekseni	haline	ge-
len “barajı aşıp/aşmama” sorunu partinin temel 
siyasal	hedefini	de	belirlemiş	oldu.	MHP	belli	
bir program dairesinde siyasi hedef ve önerile-
rine sahip olmasından ziyade; belli toplumsal 
tepkilerin ve hassasiyetlerin sadece barajı aşa-
rak mecliste temsil edilmesinin yeterli kabul 
edildiği denkleme hapsolmuş durumdadır. 
Barış	ve	Demokrasi	Partisi,	12	Haziran	seçim-
lerine hararetli bir siyasi gündem ve değişim 
rüzgârı eşliğinde girdi. Seçim öncesi dile getir-
dikleri “çatı partisi” konseptini parti şeklinde 
olmasa da adaylar nezdinde listesine yansıtan 
BDP	 seçimlerden	 hedeflerine	 ulaşarak	 çıkmış	
oldu.	 Kürt	Meselesi	 bakiyesiyle	 ve	maliyetiyle	
Cumhuriyet	 tarihi	 boyunca	 ilk	 kez	 yüzleşil-
mesinin ve ortaya çıkan görece demokratik 
ortamın	içerisinde	BDP,	geçmiş	Kürt	siyasi	ha-
reketlerinden daha farklı bir tecrübe yaşamak-
tadır. Demokratik Açılım tartışmalarının ve 
adımlarının, benzer şekilde toplamda yaşanan 
demokratikleşme ve ekonomik kalkınmanın 
BDP’ye	kısa	vadede	alan	açması	oldukça	doğal	
bir neticedir. Sorun kısa vadede ortaya çıkacak 
bu	sonuçların	BDP	tarafından	uzun	vadeli	bir	
siyasi kazanıma dönüştürülüp dönüştürüleme-
yeceğidir.	BDP,	MHP’ye	benzer	şekilde	belli	bir	
siyasi program ve gelecek vadinden ziyade Kürt 
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çıkma ihtimalini iyiden iyiye zayıflatmış oldu. 
Yakın bir gelecekte, merkez sağda siyaset yap-
manın başka bir adresinin görünmediği siyasal 
atmosferde,	 AK	 Parti’nin	 siyasi	 arenadaki	 be-
lirleyici rolünün tahkim edileceğini söylemek 
yanlış olmaz. Seçim zaferiyle beraber yeni bir 
anayasayı gündemine alan iktidar partisi, 2012 
başına kadar çok ciddi bir sorun olmaksızın 
mecliste devam eden süreci sene içerisinde ta-
mamlamaya gayret edecektir. 2011 yılı içerisin-
de	AK	Parti’yle	alakalı	bir	diğer	konu	ise	“Arap	
Baharı” tartışmaları içerisinde gelişti. Bölge-
mizde yaşanan derin değişimlerin tamamında 
AK	Parti	üzerine	neredeyse	siyasal	bir	literatür	
oluştu. Arap dünyasının değişimin sürecinde 
AK	Parti	tecrübesine	biçtiği	rol	hem	devrimle-
ri yaşayan ülkelerde hem de batıda yoğun bir 
şekilde tartışıldı. Bu tartışmalar neticesinde bir 
“Türkiye modeli” de gündemi yıl boyunca işgal 
etmiş oldu.

2011 gündeminin belirlenmesinde 12 Haziran 
seçimleri ve sonuçları ne kadar rol oynadıysa 
dış politikada ve bölgemizde yaşanan gelişme-
ler de bir o kadar rol oynadılar. 2010 sonunda 
hareketlenen Kuzey Afrika ve Ortadoğu, bir 
yıl içerisinde iktidarların yıkılmasına ve isyan 
dalgasının yayılmasına şahitlik etti. Türkiye’nin 
bölgesinde oynadığı rol 2010 senesindeki 
tartışma yoğunluğunu da aşarak devam etti. 
Tunus	 ve	 Mısır	 devrimlerine	 açık	 bir	 şekilde	
destek	veren	Türkiye;	Libya’da	Kaddafi’nin	dev-
rilmesi sürecinde tedrici bir şekilde aktif rol 
oynadı. İsyan dalgasının sınırlarımıza ulaştığı 
Suriye’de ise Ağustos ayına kadar müzakere ve 
diyalog sürecini destekledi. Suriye Baas yöne-
timinin, hız kesmeden katliamlarına devam 
etmesi, Türkiye’nin ve diğer aktörlerin uyarıla-
rına kulak tıkaması neticesinde Türkiye yöne-
time karşı açıktan tavır aldı. Suriye ile son 5-6 
yılda kurulan özel ilişki, Türkiye’nin geçmiş yıl-
larda uluslararası izolasyondan geçtiğimiz yılda 
ise içine düştüğü kaostan çıkması için uzattığı 
ipi Esad’ın boynuna dolamasıyla yeni bir evreye 

Meselesi	üzerinden	mecliste	var	olma	hedefine	
hapsolmuş	durumdadır.	Mezkûr	hedefin	BDP	
tarafından başarıyla hayata geçirilmesinin bü-
yük	 bir	 başarıdan	 ziyade,	 uzun	 vadede,	 PKK	
parantezinden çıkmayı daha da imkânsız hale 
getiren bir kısır döngüye denk geldiğini tespit 
etmemiz	gerekiyor.	Kürt	Meselesinin	çözümü-
ne	dair	tek	meşru	tartışma	çizgisini	BDP-PKK	
bakış açısı şeklinde dayatan sol-anakronik dil, 
BDP’nin	Türkiye’yi	kuşatan	hatta	Kürtleri	kuşa-
tan bir siyasal dünyaya sahip olmasını engelle-
mektedir. 
Kürt	 Meselesinin	 bir	 dinamiği	 olan	 PKK	 da,	
2011 senesi boyunca Yeni Türkiye tartışmaları 
karşısında içinden çıkması zor bir pozisyona 
kendisini hapsetti. 2010 yılında Demokratik 
Açılım	sürecine	negatif	tepki	veren	PKK;	Orta-
doğu isyanlarıyla beraber terör eylemlerini ar-
tırdı.	MİT-PKK	görüşmelerinin	sızdırılmasıyla,	
PKK’nın	 kamuoyunun	 tahmin	 ettiğinden	 çok	
daha barışçı yöntemlerle ikna edilmeye çalışıl-
dığı ortaya çıkmış oldu. Gerek yaşanan demok-
ratikleşme	gerekse	PKK	ile	yapılan	görüşmeler;	
Türkiye’nin	 sorunu	 çözmek	 isterken,	 PKK’nın	
ise kendisini çözümün değil aksine sorunun bir 
parçası olarak konumlandırdığını ortaya koy-
du. Benzer bir şekilde, demokratik kanalların 
eski Türkiye’ye göre hiç olmadığı kadar açık 
olduğu bir dönemde illegal örgütlenmede ısrar 
eden	PKK,	KCK	şehir	örgütlenmesi	marifetiyle	
bir	taraftan	Kürt	Meselesinin	normalleşmesini	
engellerken diğer yandan silahlı örgüt ile resmi 
yasal örgütlenme arasında Kürt siyasi hareke-
ti için aşılması zor bir alan inşa etti. Bu alana 
yargının belli ölçüde kaba kabul edilebilecek 
müdahalesine daha fazla terör eylemiyle cevap 
vererek bir başka kısır döngünün oluşmasına 
yol açmaktadır. 
Seçimlerin	açık	ara	galibi	olan	AK	Parti	sadece	
12 Eylül halkoylamasının kazanımlarıyla değil 
aynı zamanda yeni bir anayasa yapma umuduy-
la	2011	senesine	girmişti.	Referandum	neticesi-
nin özgüveniyle 12 Haziran seçimlerine giren 
AK	Parti,	12	Eylül’deki	%58’lik	başarısını	genel	
seçimlerde de üçüncü kez tekrarlamış oldu. AK 
Parti,	üçüncü	genel	seçimlerden	açık	ara	zafer-
le çıkarak “hâkim parti” algısının Türk siyasi 
hayatına yerleşmesini sağlamış oldu. Özellikle 
sağ seçmen tercihlerini bünyesinde konsolide 
etmeyi	başaran	AK	Parti,	sağ	cenah	içerisinde-
ki 1990’lara benzer farklı oluşumların ortaya 

“ Türkiye’nin bölgesinde oynadığı 
rol 2010 senesindeki tartışma yoğunlu-
ğunu da aşarak devam etti.
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ulaştı. Bölgemizdeki değişim dalgası karşısında 
meşru taleplerin karşılanması çizgisini benim-
seyen Türk dış politikası, sıcak süreçler içerisin-
de yaşanan kazanımlar ve kayıplardan bağımsız 
olarak, uzun vadede kaybetmeyeceği bir meş-
ruiyet adası olma özelliği kazanmış oldu. 
Devrimlerin	yaşandığı	Mısır,	Tunus	ve	Libya’ya	
ilk ziyaretleri gerçekleştiren Başbakan yoğun 
bir teveccüh ile karşılandı. Her üç ülkedeki 
muhalefet ve geçiş dönemi hükümetleriyle 
yoğun ilişkiler kurulmuş oldu. Aynı dönemde 
Somali’de yaşanan felakete özel bir ilgi gösteren 
Türkiye, dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi 
başardı. “Arap Baharı”nın yaşandığı ülkeler ve 
Somali’deki	felakete	dair	Türkiye	ilgisi	2011	BM	
toplantılarında gözlerin Türkiye’ye çevrilme-
sine yol açtı. Türk dış politikasının kapasitesi-
nin, araçlarının ve uzun vadeli yatırımlarının 
ilk kez bu denli yoğun test edildiği bir yıl oldu 
2011. Türkiye sadece aktif bir siyaset görün-
tüsü vermedi. 2011 senesi sadece aktif bir dış 
politika değil aynı zamanda çetin sorunlarla 
boğuşmanın da yılı oldu. 2010’da İsrail saldırısı, 
Tahran	anlaşması,	BMGK’da	Türkiye	vetosu	ile	
imtihandan geçen Türk dış politikası, 2011’de 
bölgesel sorunların zirve yaptığı bir dönemden 
geçti. 
2011	 sonunda	 Irak’tan	 çekilen	 muharip	 ABD	
askeri	 varlığı	 Irak’ı	 bölgesiyle	 beraber	 ciddi	
bir	 imtihana	 sokmuş	 oldu.	 Türkiye’nin	 Irak	
işgaline ortak olmayarak tavrını açıkça ortaya 
koyduğu	Irak’taki	gelişmeler	ve	işgal	süreci	her	
sene biraz daha vekâlet ve etnik-sekteryen sa-
vaşların yoğunlaştığı bir sorun alanı oldu. 2010 
Irak	seçimlerinin	sonuçlarına	göre	değil	etnik-
sekteryen	 şablona	 göre	 oluşan	 Irak	 yönetimi,	
ülke içerisinde görece istikrarı korumak ve yö-
netmekte derin sorunlar yaşamaya başlamıştı. 
ABD muharip askerlerinin çekilmesinin he-
men ardından bu sorunların daha da artacağı-
nın işaretleri acı bir şekilde ortaya çıktı. Türki-
ye	 Irak’la	yoğun	 ilişkilerini	Başbakan’ın	bütün	
aktörleri kapsayan Bağdat ziyaretiyle yeni bir 
düzeye taşımış oldu. Yapılan ziyaretin sonuçları 
hala	 Irak’ın	 istikrara	kavuşması	 için	 tek	reçete	
olma özelliğini koruyor. Geçen sene boyunca 

AB’de yaşanan ekonomik krizin zirve yapma-
sı, AB’nin Türkiye’ye karşı olumsuz tavrının 
sürmesi, Almanya ve Fransa’nın AB fikrini 
tartışamaya açacak adımlar atması, yılsonunda 
Fransa’nın özellikle Türkiye’nin Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu’daki etkinliğine Fransa iç siyase-
tini kullanarak cevap verme girişimleri neti-
cesinde AB süreci ismi konulmamış bir şekil-
de askıda kalmaya devam etti. 2010 senesinde 
İsrail’le	zirve	yapan	gerilim	2011’de	de	Palmer	
raporuyla beraber, “Arap Baharı”nın yaşandığı 
bir dönemde, Türkiye’nin İsrail’le ilişkilerini 
neredeyse sıfırlamasına yol açtı.
2011 boyunca dış politika gelişmelerinin bir 
diğer yansıması da Ortadoğu isyanlarının 
Türkiye’de sebep olduğu değişimlerdi. Katı ve 
pozitivist Türk modernleşmesi adına bugüne 
kadar inşa edildiği düşünülen birçok tavır, ku-
rumsal refleks, alışkanlık ve gelenek derinden 
sallandı veya yıkıldı. Arap alfabesini değiştiri-
lerek inşa edilen pozitivist ve jakoben modern-
leşme, Erdoğan ve Davutoğlu’nun Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerinde kitlelere Arapça 
hitabıyla yeni bir evreye girdi. 2011, modern 
Türkiye’nin Arap dünyasıyla ve Arapça ile ye-
niden buluşması olarak kayda geçti. 28 Şu-
bat döneminde darbe sebepleri arasına giren 
Erbakan’ın benzer ziyareti medya ve vesayet 
rejimi tarafından hedefe oturtulurken; Başba-
kan Erdoğan’ın üst düzey generaller eşliğinde 
yaptığı ziyaret medyada coşkulu bir şekilde yer 
aldı. Batıcı modernleşmenin yıllarca tabii taşe-
ronu rolü üslenen Türk medyası da hem uçakla 
bir iki saat uzaktaki başkentlere dair haberleri 
on binlerce km uzaktaki başkentlerde üretilen 
medyatik bilgiden tercüme etmenin ezikliği 
hem de korkularından kısmen kurtularak nor-
malleşmenin fırsatı olarak kullandılar. Yine 
bir ilk olarak, Türkiye, Suriye muhalefetine 
ev sahipliği yapmaya başladı. Genel anlamda, 
Türkiye’nin Ortadoğu ve gelişmelerle yakın-
dan kurduğu ilişkiler kamuoyunda ve devlet 
nezdinde şaşırılan değil aksine desteklenen bir 
olguya dönüştü. 2011’de başlayan bu yeni olgu 
ilerleyen yıllarda etkisini ve etkileşimi artırarak 
devam edecektir. 
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2011 yılı, eski Türkiye-yeni Türkiye mücadele-
sinin kristalleştiği, yeni Türkiye imkânının ne 
tür gündemlerle ve hangi enstrümanlar aracı-
lığıyla realize edilebileceğinin ilk işaretlerinin 
alındığı bir yıl oldu. 12 Eylül referandumu, Yeni 
Türkiye’nin en önemli önceliğinin, demokra-
tikleşme, sivilleşme ve normalleşme olduğunu 
ortaya koymuştu. 2011 bu her üç alandaki ge-
lişmelerle, yeni Türkiye’nin teşekkül sürecinin, 
elde edilen somut kazanımlarla, geri döndürül-
mesi zor bir mecraya aktığını ortaya koyan bir 
yıl oldu.

12 Haziran seçimleri
2011’in en önemli başlığı, hiç kuşkusuz, 12 
Haziran’da yapılan genel seçimlerdi. 12 Haziran 
seçimlerinin en önemli sonucu, 12 Eylül refe-
randumunun sembolize ettiği vesayeti gerilet-
me sürecini teyit etmesidir. Seçim, iki şekilde 
vesayeti gerileten bir işlev gördü: Öncelikle, 
kuruluşundan beri vesayetle mücadelenin söz-
cüsü olan ve bu uğurda 10 yıl boyunca sıkın-
tıları göze alarak vesayet sürecini geriletmeyi 
başaran	AK	Parti,	toplumsal	desteğini	artırarak	
(%50),	 sorgulanamayacak	 şekilde	 siyasal	 ve	
toplumsal merkeze yerleşti.

İkinci olarak da, 12 Haziran seçimleri, yeni 
Anayasa sürecinin gündeme taşınması bağla-
mında vesayeti geriletici bir misyon yüklendi. 
Anayasa’nın en önemli siyasal gündeminin 
özgürlüklerin genişletilmesi ve demokratik 
standartların yükseltilmesi olduğu göz önüne 
alındığında, seçimlerin bir diğer önemli siyasal 
sonucunun vesayet sistemini ortadan kaldır-
mak olduğu söylenebilir.
Bu çerçevede, siyasetteki yansımaları dolayı-
sıyla,	 12	Haziran	 seçimlerinin	 14	Mayıs	 1950	
seçimlerine benzediğini söylemek mümkün-
dür: 1950’deki seçimlerin tek parti döneminin 
siyasal vesayetini yıkıp, demokratik bir dönemi 
başlatması gibi 12 Haziran seçimleri de, işaret 
ettiği yeni Anayasa ile yarım asırlık kurumsal 
vesayeti tamamen sona erdirme imkânını do-
ğurmuş durumdadır. 

PKK’nın silahsızlandırılması
2011, Türkiye’nin Kürt sorununu çözme ve 
PKK	 ile	 mücadele	 stratejisinde	 bir	 muhasebe	
ve karar yılı oldu. Bu muhasebe fonksiyonu 
dolayısıyla,	2011’in	ilk	yarısı,	PKK	ile	mücadele	
tarihinin en etkili barış sürecinin yaşanması-

SETA		YORUM

2011’de Iç Politika
2011, muazzam bir toplumsal-siyasal dinamizmin statükocu siyaseti zorladığı 
1990’lardaki siyasal sürecin demokratikleşme ekseninde somut kazanımlara kavuş-
tuğu bir yıl oldu.

HATEM ETE
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na tanıklık ederken,	 ikinci	 yarısında,	 PKK	 ve	
KCK’nın	 başlattığı	 eylemler	 ve	 bu	 eylemlere	
yönelik sürdürülen operasyonlarla son yılların 
en yoğun çatışma sürecine girildi. 
BDP’nin	 sivil	 itaatsizlik	 eylemleri	 ve	 12	Hazi-
ran seçimlerindeki başarısı, İmralı ile yürü-
tülen	 görüşmeler	 ve	 MİT-Kandil	 arasındaki	
görüşme trafiği sorunun siyaset paradigması 
ekseninde çözülmesinin ana durakları olurken; 
PKK	saldırıları,	KCK’nın	 şiddetle	kol	kola	ge-
zen	eylemleri,	güvenlik	operasyonları,	KCK	tu-
tuklamaları, Devlet- Kandil-İmralı arasındaki 
görüşmelerin kesilmesi ve sızdırılması, çatışma 
sürecinin ana durakları oldu. 
Devletin	 PKK’yı	 silahsızlandırmak	 üzere	 baş-
lattığı	 diyalog	 sürecinin	 PKK’nın	 Silvan	 sal-
dırısıyla kesilmesi, devletin ve kamuoyunun 
PKK’yı	konumlandırmasında	bir	dönüm	nok-
tası oluşturdu. Siyasi iktidarın güvenlik politi-
kalarını terk ettiği, örgütle ve örgütün lideriyle 
çözüm	için	diyalog	kurduğu,	PKK’nın	dağdan	
indirilmesi ve Kürt sorununun çözümü için 
cesur ve riskli kararlar aldığı bir süreçten son-
ra,	 PKK’nın	 peş	 peşe	 gerçekleştirdiği	 saldırı-
lar, Kürt meselesi ile ilişkisini açığa düşürerek 
uluslararası dengeler içinde bir istikrarsızlık 
enstrümanına dönüştüğünü ortaya koydu. 
Arap dünyasında, toplumların sivil direnişlerle 
yüzyıllık otoriter rejimleri devirmeyi başardığı, 
Türkiye’nin zamanın ruhuna uygun bir şekilde, 
güvenlik paradigmasını terk ederek demokra-
tik süreçleri işlettiği, Kürt sorunun çözümü ve 
PKK’nın	silahsızlandırılması	için	cesur	kararlar	
aldığı	 bir	 süreçte,	 PKK’nın	 yanlış	 bir	 analize	
dayanarak verdiği anakronik çatışma kararı, 
2011’deki umutları boşa çıkardı. 
Bütün bu sonuçları itibariyle, 2011’de ortaya 
çıkan görüşme ve diyalog süreci, devletin soru-
nun çözümüne yönelik kararlılığını teyit eder-
ken,	PKK’nın	çözüme	henüz	hazır	olmadığını	
da ortaya koydu. 

Geçmişle yüzleşme
Türkiye’nin siyasal hafızası, devletin belli bir 
politika eşliğinde yaşattığı acılarla maluldür. 
Devletin ve ona muktedir olan kesimlerin mut-
lak hâkimiyetleri için toplumsal kesimlerdeki 
farklılığı ve dinamizmi tehlikeli gören devlet, 
Cumhuriyetin	 kuruluşundan	 beri,	 hemen	 he-
men her dönemde farklı toplumsal kesimleri 

baskı altına almıştır. Bu çerçevede, demokratik 
standartların yükseltilmesini ve devlet-toplum 
ilişkilerinin normalleşmesini temsil eden Yeni 
Türkiye umudunun geçmişle yüzleşilmeden 
inşa edilmesi mümkün değildir. 
AK	 Parti	 dönemindeki	 darbe	 teşebbüslerinin	
yargılanmaya başlanması, yüzleşme ve hesap 
sorma	kapısını	araladı.	Referandumda	12	Eylül	
darbesine yönelik yargılama sürecinin müm-
kün hale gelmesi de bu süreci tahkim etti. Bu 
çabalar, 28 Şubat, Susurluk, 1990’lardaki faili 
meçhul	cinayetler,	Çorum-Maraş	olayları	ve	tek	
parti dönemindeki hak ihlalleri ve katliamlar 
(Dersim,	 gayri	Müslimlere	 yönelik	 politikalar,	
İstiklal	 Mahkemeleri)	 ile	 ilgili	 tül	 perdesinin	
kaldırılmasıyla devam etti. Başbakan’ın Dersim 
katliamı için devlet adına özür dilemesi, bütün 
karanlık olayların aydınlatılma çabasını tetikle-
yen bir işlev gördü. 
Böylece,	 2011,	 Cumhuriyet	 tarihinin	 bütün	
günah defterlerinin açıldığı ve temize çekildiği 
bir yıl oldu. Hem siyasal gelenek hem de iktidar 
geçmişi olarak, bu günahlarla hiçbir ilişkisi ol-
mayan	AK	Parti’nin	iktidarda	oluşu,	yüzleşme	
sürecinin başarıyla gerçekleşmesi için bir şans 
olarak değerlendirilebilir. 

Anayasa
2011’in sembolik değeri en yüksek gelişmesi, 
yazım süreci devam eden yeni Anayasa oldu. 
Yeni Anayasa, eski Türkiye ile özdeşleşen her 
türlü aksaklığın geride bırakılacağı, yeni Türki-
ye ile sembolize edilen her türlü umudun haya-
ta geçirilebileceği mucizevi bir enstrümana dö-
nüşmüş durumdadır. Siyasal sistemin yeniden 
kurgulanması, siyasal kimliklerin özgürleşme-
si, toplumsal refahın artışı, Türkiye’nin gelecek 
ufku ve daha birçok umut, yeni Anayasa’nın 
hayata geçirilmesine bağlıdır. 
12 Haziran seçimleri, mevcut parlamentoya 
yeni Anayasa’yı yapma meşruiyeti sağlamıştır. 
Meclis’te	temsil	edilen	bütün	partilerin	eşit	bir	
katılımla oluşturdukları Anayasa uzlaşma ko-
misyonu kurulmuş, çalışma koşullarını netleş-
tirmiş, Anayasa yapımının yol haritasını belir-
lemiş durumdadır. 
Yeni Anayasa, Türkiye’nin 1990’lardan beri kri-
ze giren eski siyasal denkleminin yerine inşa 
edilecek yeni düzen arayışının en kritik eşiği 
haline gelmiştir. Bu arayışın, yeni Türkiye’nin 
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inşa edilmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, 
yeni Anayasa’nın içeriğine ve felsefesine bağlı 
olacaktır. Başka bir deyişle önümüzdeki soru, 
yeni Anayasa’nın eski Türkiye’nin son Anaya-
sası mı, yeni Türkiye’nin ilk Anayasası mı ola-
cağıdır. 

Sonuç
2011, muazzam bir toplumsal-siyasal dinamiz-
min statükocu siyaseti zorladığı 1990’lardaki 
siyasal sürecin, değişim ve demokratikleşme 
ekseninde somut kazanımlara kavuştuğu bir 
yıl oldu. Bu sürecin en önemli eşiği 12 Haziran 
seçimleri, en önemli sembolü de yeni Anayasa 
oldu. Seçimlerin siyasi istikrarı ve değişim dina-
miğini tahkim eden bir şekilde sonuçlanması, 
PKK’nın	silahsızlandırılmasında	ve	Kürt	soru-
nun çözümünde kapsamlı ve çoklu demokratik 
seçeneklerin	 tedavüle	 sokulması	 ve	Cumhuri-
yet tarihine ilişkin kapsamlı bir muhasebe süre-
cinin başlaması, 2011’in yeni Türkiye umuduna 
yönelik kazanımları olarak kayda geçirilebilir. 
Bütün bu yönleriyle, 2011, 2012’nin de siyasal 
gündemini belirlemiş durumdadır.

***
SEÇİM	KRONOLOJİSİ
18-21	 Nisan:	 YSK,	 12	 bağımsız	 adayın	 eski	
mahkûmiyetleri nedeniyle milletvekili seçilme ye-
terliliğine sahip olmadıklarına hükmetti. Yükselen 
tepkiler üzerine, YSK kararını geri aldı. 
10-21	Mayıs:	MHP’nin	üst	düzey	10	yöneticisi,	inter-
nette yayınlanan seks görüntüleri dolayısıyla, parti-
deki görevlerinden ve milletvekili adaylığından istifa 
etti. 

12 Haziran: Genel Seçimler yapıldı. 
21 Haziran: YSK, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ 
suçundan hapis cezası kesinleşen Hatip Dicle’nin 
milletvekilliğinin düşürülmesine karar verdi. 
22-28	 Haziran:	 CHP,	 MHP	 ve	 BDP	 listelerinden	
milletvekili seçilen tutuklu adayların, yargılandıkla-
rı mahkemelere yaptıkları tahliye talebi reddedildi. 
CHP	ve	BDP,	mahkemelerin	kararını	protesto	etmek	
üzere yemin etmeme kararı aldılar. 
11	Temmuz:	CHP,	yemin	boykotunu	sona	erdirdi.	
1	Ekim:	BDP	grubu	yemin	ve	Meclis	boykotunu	sona	
erdirdi.
***
	PKK	KRONOLOJİSİ
14 Temmuz: Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan ça-
tışmada 13 asker yanarak hayatını kaybetti. 
17	Ağustos:	PKK’nın	Çukurca’da	askeri	konvoya	kur-
duğu pusuda, 9 asker ve 1 korucu hayatını kaybetti, 
13 asker ve 1 korucu da yaralandı. 
17 Ağustos: Diyarbakır’dan kalkan F-16 savaş uçakla-
rı,	Kuzey	Irak’taki	PKK	üslerini	bombaladı.	
12	 Eylül:	 MİT-PKK	 görüşme	 kaydı,	 Dicle	 Haber	
ajansı aracılığıyla sızdırıldı. 
19	Ekim:	PKK’nın	Çukurca’ya	gerçekleştirdiği	saldı-
rıda, 24 asker hayatını kaybederken, 18 asker yara-
landı.
***
YENİ	ANAYASA	KRONOLOJİSİ:
03	 Ekim:	 TBMM	 Başkanı	 Cemil	 Çiçek,	 Meclis’te	
grubu bulunan 4 siyasi partiye yazı göndererek, yeni 
anayasa çalışmalarını yürütmek üzere kurulacak uz-
laşma komisyona 3’er üye bildirmelerini istedi.
05-10	Ekim:	TBMM’de	 temsil	 edilen	 siyasi	 partiler,	
Anayasa	Uzlaşma	Komisyonu’na	üye	verdi.	

19	Ekim:	Anayasa	Uzlaşma	Komisyonu,	 ilk	
toplantısını yaptı.
Çalışma ilkeleri ve maddelerin oylama usul-
leri tartışıldı.
01	 Kasım:	 Anayasa	 Uzlaşma	 Komisyonu	
“içtüzük” olarak nitelendirilen çalışma yön-
tem ve esaslarını belirledi. 
22	 Kasım:	 TBMM	 Anayasa	 Uzlaşma	 Ko-
misyonu bünyesinde, kamuoyundan gelen 
önerileri dinlemek ve derlemek üzere, 3 alt 
komisyon oluşturuldu.
Sabah, 31.12.2011 
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2011 gündeminin belirlenmesinde 12 Haziran 
seçimleri ve sonuçları ne kadar rol oynadıysa 
dış politikada ve bölgemizde yaşanan gelişme-
ler de bir o kadar rol oynadılar. 2011’de sadece 
Türkiye’yi değil, tüm dünyayı etkisi altına alan 
en önemli olay kuşkusuz Arap Baharı olarak 
anılan isyan dalgasıydı. 17 Aralık 2010’da 26 
yaşındaki	 Muhammed	 Buazizi	 isimli	 seyyar	
satıcının kendini yakması ile Tunus’ta başla-
yan isyan, 14 Ocak’ta 23 yıllık Bin Ali iktidarını 
sona erdirirken Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğ-
rafyasını saran bir isyan dalgasının da fitilini 
ateşledi.	Tunus’u,	Yemen,	Mısır,	Libya	ve	Suriye	
izledi.
Ortadoğu’yu saran ve birbirini izleyen isyan sü-
reci, hem izlediği etkin dış politika nedeniyle, 
hem de kendi demokrasi tecrübesini yaratabil-
miş, dünya ile entegre olurken bağımsız kal-
mayı başarabilmiş bir örnek olması niteliği ile 
Türkiye’yi küresel ve bölgesel anlamda ön plana 
çıkardı. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun yeni ya-
şamaya başladığı değişim sancılarının aslında 
Türkiye’de son on yıldır yoğun bir şekilde ya-
şanmakta olduğunu söylemek mümkün. Özel-
likle 2007 sonrası başlayan yapısal değişimler 
12 Eylül 2010 anayasa referandumu ile bir milat 

noktasına ulaşmıştı. Bu tarihten itibaren ‘Yeni 
Türkiye’ tartışmalarını sürdüren Türkiye, bir 
anda kendini ‘Yeni Ortadoğu’ tartışmalarının 
da içinde buldu.
Arap Baharı boyunca her ülkedeki dinamikle-
rin ortaya koyduğu farklı gelişmeler nedeniyle 
süreçler farklı ilerlediyse de Türkiye belirlediği 
temel prensipleri ilk andan itibaren korumaya 
özen gösterdi. Öncelikle Tunus’tan Suriye’ye 
kadar her ülkede isyanın başından itibaren hal-
kın demokratik reform taleplerini destekledi. 
Mevcut	iktidarlarla	irtibata	geçerek	reformların	
yapılması, değişimin önünün açılması ve silahlı 
bir çatışmaya varmadan dönüşümün yaşanması 
yönünde	telkinlerde	bulundu.	Muhalif	gruplar-
la da bu süreçte görüşmeye devam ederek siyasi 
çözüm için diplomatik bütün yolları zorladı. 
Ancak ilerleme kaydedilmediğini gördükten 
sonra liderlerin gitmesi yönünde açıklamaları 
ile iradesini ortaya koydu. Askeri müdahale-
nin ilk ve tek çözüm olarak sunulmasının kar-
şısında	 durarak,	 Libya	 örneğinde	 olduğu	 gibi,	
müdahalenin kaçınılmaz olduğu durumlarda 
ise sürece müdahale ederek, operasyonun sınır-
larının belirlenmesi yönündeki ısrarı ile halkın 
kıyımını ve sonrasında doğabilecek bir sömü-

SETA		YORUM

2011’de Dış Politika
Türkiye dış politikada yeni bir safhaya ulaşmış durumda. Mezkûr safhanın bir kırılma 
ya da sıçrama noktası olması kuvvetle muhtemel.

TAHA ÖZHAN
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rüyü engelleme yönünde çaba gösterdi. Bütün 
bu süreç içinde her ülkede halkların kendi ka-
derlerini kendilerinin tayin etmelerinin altını 
çizen Türkiye, ardı ardına yapılan açıklamalar 
ile demokratik yeni bir düzen için yola çıkan 
ülke halkının yanında olduğunu söyledi ve bu 
sayede bölge halkları tarafından da coşkuyla 
karşılanan ülke olarak ayrıcalıklı konumunu 
korudu. 
Dış politikamızın cumhuriyet tarihi boyunca en 
hareketli ve en görünür dönemine son on yıldır 
şahitlik	ediyoruz.	Irak	işgaline	ortak	olmayarak	
yarım asır sonra ilk derin kırılmasını yaşayan 
Türk dış politikası, 2010’da Gazze ve İran üze-
rinden ikinci derin kırılmasını yaşamıştı. Böl-
gemizde yaşanan isyan dalgası dış politikamızla 
beraber Batılılaşma projesini de yeni bir dina-
mikle karşı karşıya bıraktı. Türkiye’nin bölge-
deki isyanlara ve sonrasında kurulması muhte-
mel yeni düzene katkısı olduğu kadar yaşanan 
yapısal kırılmalar da Türkiye’nin dönüşümünde 
etkili olacaklardır. İsyanlar üzerinden bölge-
nin bütün dinamikleriyle yeniden buluşmak 
zorunda kalan Türkiye hem kendi yaralarını 
hem de tarihsel kopuşlarını yeniden tamir etme 
imkânı ve mecburiyetiyle karşı karşıya kalmış 
durumdadır. Bölgemiz için demokratikleşmeyi 
tam anlamıyla destekleyen Türkiye kendi nor-
malleşmesini bir an evvel hitama erdirmek zo-
runda olduğunu çok daha yoğun hissedecektir. 

Türkiye model mi? 
İsyan dalgasının başladığı Tunus’tan devam 
etmekte olan Suriye’ye kadar halklar ve yeni 
yönetimler belli düzeyde Türkiye’den bah-
setmektedir. Bu noktada Türkiye için ‘köprü 

ülke’ tanımları ne kadar anlam-
sız ise ‘model ülke’ tanımları da 
o kadar anlamsız durmaktadır. 
Çünkü hem ‘köprü’ olma hem de 
‘model’ olma pasif ve akletmeyen 
bir aktör tarifi için kullanılabilir.
Köprülük ve modellik sadece si-
yasi kullanım değerine işaret eder. 
Köprüler ve modeller inisiyatif 
alıp tarih yazamazlar. En fazla bü-
yük bir dizaynın aparatı, gerekli 
bir aracı olabilirler. Batılı Soğuk 
Savaş perspektifinin kes-yapıştır 
dünyasından beklenmesi gereken 

bu tarz okumaların yerli yansımaları da bulun-
maktadır. Oysa sahada yaşanan durum oldukça 
basittir. ‘Ekmek, Hürriyet, Haysiyet’ slogan-
larıyla iktidarları deviren isyan dalgasının bir 
başarı hikâyesi arayışı bulunmaktadır. Bu ara-
yışının başarılı bir örneğini Türkiye’de gördük-
lerini düşünmektedirler. Tam da bundan dolayı 
Başbakan	Erdoğan’ın	tarihi	sayılabilecek	Mısır,	
Tunus	ve	Libya	gezisi	güçlü	bir	teveccühle	kar-
şılanmıştır. 
Geldiğimiz nokta itibariyle, dış politika yeni 
bir	 safhaya	 ulaşmıştır.	 Mezkûr	 safhanın	 bir	
kırılma ya da sıçrama noktası olması kuvvetle 
muhtemeldir. Türkiye son yıllarda “sıfır sorun 
yaklaşımıyla” halkların gönüllerini kazanırken 
iktidarları Türkiye ile iyi ilişki kurmaya zorla-
mıştı. Denklemin iktidarlar ayağında sorunlar 
yaşamaya başladıkça, halklar ayağı Türkiye’ye 
daha fazla bakar oldular. Bu ise Türk dış poli-
tikasının yeni bir imtihanla yüzleşmesine se-
bep olmaktadır. Yeni dönemde, Türkiye, böl-
gemizdeki demokratik olmayan yönetimlerle 
halkların arasındaki sorunlu bölgede politika 
geliştirmek zorunda kalacaktır. Bu makasın en 
can yakıcı örneği olan Suriye, Türkiye’nin ba-
şat imtihanı olmaya adaydır. Türkiye konumu 
değiştirmediği sürece halkların hem desteğini 
almaya hem de talepleri karşısında zorlanmaya 
devam edecektir. 
Türkiye’nin Batı ile son yıllarda kurduğu iliş-
ki, bölgesinde kendisini konumlandırdığı nevi 
şahsına münhasır jeostratejik hat ile müstesna 
bir eksen haline gelmiş durumda. Başka bir 
ifade ile Soğuk Savaş yıllarında ne kadar bir 
kampın kanat ülkesi ise “yeni güçler dengesi-
nin” oluştuğu bir zaman diliminde o kadar bir 
kampın veya eksenin uzağında durmaktadır. 
Bu çizginin imkânları ve sorunları dış politika-
nın yeni imtihanına işaret ediyor. 
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Türk	 dış	 politikası	 aynı	 anda	 Irak	 ve	 Suriye	
imtihanından geçmek zorunda. Her ikisinin 
de ortak özellikleri var. Her ikisi de vekâlet sa-
vaşları ve etnik-sekteryen gerilimlerin yoğun 
yaşandığı örnekler. Türk dış politikası mezkûr 
provokatif eğilimlerden uzak duracağının işa-
retlerini	vermektedir.	Lakin	etnik-sekteryen	fay	
hattının tam da üzerine oturmaktan hiç imtina 
etmeyen bölgesel aktörler yeni dönemde daha 
da aktif hale gelmiştir. Türkiye, kendisiyle ısrar-
lı bir şekilde etnik-sekteryen bir dil kullanarak 
konuşmakta ısrar eden aktörlerle hangi politika 
araçlarıyla ve nasıl muhatap olacağının cevabı-
nı bulmak zorundadır. Bulduğu cevap oranında 
yeni dönemin başarılı bir aktörü olacaktır.
 ***
ARAP	BAHARI	KRONOLOJİSİ
17 Aralık 2010: Tunus’ta üniversite mezunu seyyar 
satıcı Buazizi’nin kendini yakmasıyla ayaklanmanın 
fitili ateşlendi. 
14 Ocak 2011: Tunus’ta, 23 yıldır iktidarda bulunan 
Zeynelabidin Bin Ali, S.Arabistan’a kaçtı. 
25	Ocak	2011:	Mısır’da	Hüsnü	Mübarek	rejimine	kar-
şı	Tahrir	Meydanı’nı	merkez	alan	gösteriler	başladı.	
27 Ocak 2011: İsyan Yemen’e sıçradı. Başkent Sana’da 
binlerce gösterici, Devlet Başkanı Ali Abdullah 
Salih’in iktidarı bırakması için gösteri düzenledi. 

“ 2011 gündeminin belirlenmesin-
de 12 Haziran seçimleri ve sonuçları ne 
kadar rol oynadıysa dış politikada ve 
bölgemizde yaşanan gelişmeler de bir 
o kadar rol oynadılar.

11	Şubat	2011:	Mısır	devlet	başkanı	Hüsnü	Mübarek	
görevi bıraktı. 
14 Şubat 2011: İsyan Körfez’e sıçradı. Bahreyn’de pro-
testo gösterileri düzenlendi. 
15	Şubat	 2011:	Libya’da	Muammer	Kaddafi’ye	karşı	
halk ayaklanması başladı. 
15	Mart	 2011:	 Suriye’de	 Esad	 rejimine	 karşı	 büyük	
çapta protesto gösterileri başladı. 
12-15	Eylül	2011:	Başbakan	Erdoğan	Mısır,	Tunus	ve	
Libya’yı	kapsayan	Kuzey	Afrika	ziyaretini	gerçekleş-
tirdi. 
20	Ekim	2011:	Muammer	Kaddafi	isyancılar	tarafın-
dan öldürüldü. 
23 Kasım 2011: Yemen Devlet Başkanı Salih yetki-
lerini yardımcısına devretmek üzere muhalefetle an-
laşma imzaladı.

Sabah, 31.12.2011



Son 10 yılda, 10 yıl önce tahayyül edilemeyecek değişimler geçiren Türkiye, eski 
yüklerinin çoğundan arınmak ve yeni bir tarihsel dinamizm sürecine girebilmek 
için büyük bir atılım içinde. Bu tarihî dönemeçte Türkiye, yaklaşık yüz yıl önce 
yaşadığı “imparatorluktan ulus-devlete geçiş süreci travmasının” uzantılarını 
temizlemek için siyasetten hukuka, eğitimden kültüre kadar hemen her alanda 
ciddi bir yüzleşmeyle yeniden tarih sahnesinde kendisini gösterdi.

“Yeni Türkiye” kavramsallaştırması, tam da bu değişim sürecinin yapısal hedefi 
olarak ortaya çıktı ve kabul gördü. Yeni bir durumdan bahsetmek için bir de eskinin 
olması gerekir. Eski Türkiye; içeride demokratikleşmeyi, halkın nüfuz edebildiği 
bir siyasal düzeni, insan haklarına saygılı bir hukuk devletini gerçekleştirememiş 
ve bizim gibi çok kültürlü toplumlarda ulus-devletin yol açtığı kalıtsal hastalıkları 
aşamamış bir profile sahipti. Aynı şekilde eski Türkiye, kendi dış politika tercihlerinin 
öznesi olmakta zorlanan, bölgesinde yarı-aktif ve küresel ölçekte ise pasif/bağımlı 
bir ülke konumunda idi.

Bu bakımdan yeni Türkiye hedefi, üzerindeki yüklerden önemli ölçüde kurtulmuş, 
devlet ile milleti karşıt değil bir arada gören, insanını tehdit değil değer olarak 
algılayan ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş bir gücün adıdır. 
Ancak 2012 yılının ilk aylarını geçiren Türkiye, bu hedefe hem çok yakın, hem 
de çok uzak olabileceğini gösteren tecrübeler yaşıyor; hâlâ aşılması gereken 
mesafeler, atılacak adımlar, gerçekleştirilecek reformlar ve “norm”alleştirilmesi 
gereken süreçler var. Toplumsal talepler ile siyasal süreçleri bir norma bağlamayı 
başarmak ya da başaramamak, aynı zamanda eski ile yeni Türkiye arasındaki eşiğin 
hangi tarafında yer alacağımızı da tayin edecektir. Bu bakımdan geride bıraktığımız 
2011 yılı ve sonrasında içinden geçtiğimiz kritik süreçte Türkiye’yi en iyi anlatan 
tasvirin “yeni Türkiye’nin eşiğinde” olduğunu düşünüyoruz.

SETA 2010 Yıllığı’nın girişinde 2010 yılını, “Türkiye’nin dönüşüm yılı” olarak 
tanımlamıştık. Ancak, 12 Eylül 2010’daki %58’lik Anayasa referandumundan dokuz 
ay sonra 12 Haziran’da yapılan genel seçimlerden iktidarın %50’lik bir sonuçla 
güçlenerek çıkması, 2011’i de Türkiye için yeni yüzyılın unutulmayacak bir başka 
yılı kıldı. Aynı zamanda 2011, değişim sürecinin halk tarafından bir kez daha 
onaylandığı bir yıl oldu.

Bu bakış açısıyla hazırlanan ve Türkiye’nin eşiğinde olduğu yeni Türkiye’ye dair 
birçok değerli analizi barındıran SETA 2011 Yıllığı, toplumun her kesiminden 
ilgilisine ufuk açıcı bir kaynak olmaya namzettir. Iki kapak arasında 2011 yılını 
kuşbakışı değerlendirme imkânı veren bu çalışma, umarız, Yeni Türkiye’nin 
temeline atılmış bir kürek harç misali, ülkeye faydalı ve hayırlı olur.
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