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21. yüzyılın ilk çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde, Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi, 
ekonomik ve toplumsal gelişmeler önümüzdeki on yılların kaderini de etkileyecek dönüşüm-
leri beraberinde getiriyor. 

2012 yılı da, bu anlamda oldukça hareketli geçti. Türkiye’de özellikle son on yılda hız kazanan 
demokratikleşme çabaları, yeni Anayasa yapım süreci, Kürt meselesinin çözümü için atılan 
adımlar, darbeler ve askeri vesayet ile hesaplaşma, MİT Krizi, Özel Yetkili Mahkemelerin kal-
dırılması, ilk ve orta öğretimde 4+4+4 modeline geçilmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler 
içeride öne çıkan başlıklar olurken, dış politikada ise Avrupa Birliği müzakere süreci, Suri-
ye’deki Baas rejimiyle yaşanan gerilim, bölge ülkeleriyle ilişkiler, bölgesel ve küresel aktörlük 
için atılan adımlar dikkat çekiciydi. 

Dünya siyasetinde ise Asya-Pasifik bölgesine kayan ABD-Çin mücadelesi, ABD Başkanlık Se-
çimleri, AB’de yaşanan iç siyasi çekişmeler ile Euro Bölgesi’nde süren ekonomik kriz ve Suriye 
başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında Arap Baharı’nın meydana getir-
diği değişim dalgası karşısında yerel, bölgesel ve küresel güç odaklarının belirleyici olabilmek 
adına yaptıkları politik hamleler yine 2012’nin öne çıkan başlıkları arasındaydı. 

Bu anlamda, 2012 yılı gerek Türkiye, gerekse dünya siyasetinin ajandasının hayli kabarık 
olduğu bir yıldı. Bu yoğun ajandayı tutabilmek adına SETA, yıl boyunca yayımladığı analiz, 
rapor, kitap formatında birçok basılı metnin yanı sıra gazete ve dergi yazıları, televizyon 
programları, saha araştırmaları, çalıştaylar ve yurtiçi ve dışında düzenlediği panel, kon-
ferans ve sempozyumlar vasıtasıyla gelişmeleri anlama, yorumlama ve kayıt altına alma 
çabasında oldu. 

Böylece ortaya, geleceğin sosyal bilimcilerinin projektörlerini en yoğun odaklayacakları dö-
nemlerden biri olacağını söylemenin abartı olmayacağı 2012’nin önemli satırbaşlarından 
oluşan SETA 2012 Yıllığı çıktı. Önemli bir yılın notlarını tarihe düşmemize vesile olan bu 
çalışmanın, ilgililere faydalı olması temennisiyle…

Yeni Türkiye’ye Adım Adım
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OCAK 2012

01 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Istanbul’un Üsküdar ilçesindeki ikametinde Gazze’deki Filistin hükûmetinin Başbakanı Ismail 
Haniye’yi kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak’ın Uludere ilçesi sınır kesiminde yapılan bombardıman sonucu yaşamını yitiren 34 sivil 
yurttaşın ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi. 

02 Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TIM), 2011 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin 2011 yılı ihracatı, bir önceki yıla 
kıyasla yüzde 18,17 artışla 134 milyar 571 milyon 338 bin dolar olarak gerçekleşti. 

03 Yunanistan, ikinci kurtarma paketi üzerinde bir anlaşmaya varılamaması halinde Euro’yu terk etmek zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

04 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile ayrı ayrı görüştü. 
Cumhurbaşkanı’nın MIT Müsteşarı Hakan Fidan’ı da Köşk’e çağırarak bilgi aldığı, görüşmelerin ana gündeminin, Uludere’de 34 sivilin 
öldüğü olayın oluşturduğu bildirildi.
12 Eylül darbe soruşturmasında kapsamında “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası istemiyle hakkında dava açılan 7. Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren, “Verilmeyecek hesabım yok.” dedi.

05 Eski Genelkurmay Başkanı Ilker Başbuğ, Istanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, “örgüt yöneticiliği” ve “hükümeti ortadan 
kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Ilker Başbuğ’un tutuk-
lanmasını “vahim” olarak nitelendirerek, “Artık iyice şirazesinden çıkan darbe soruşturma ve iddialarının nerede duracağı ve kimleri 
kapsamına alacağı belirsiz ve şaibeli bir duruma gelmiştir.” iddiasında bulundu.

07 ABD Temsilciler Meclisi (TM) Çoğunluk Lideri Eric Cantor, beraberinde Dışişleri Komitesi Başkanı Ileana Ros-Lehtinen ve TM üyelerin-
den oluşan bir heyetle Türkiye’yi ziyaret etti. 

08 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MÜSIAD tarafından düzenlenen “Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye” konulu toplantıda 
yaptığı konuşmada, Ortadoğu’da yeni bir Soğuk Savaş ortaya çıkarılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Sünni-Şii, Arap-Iran, 
statüko yanlıları, statüko karşıtları gibi kutuplaşmalarla bölgemizde yeniden büyük gerginlikler yaşanmasını istemiyoruz.” dedi. 
Ayrıca Bakan Davutoğlu, Japon gazetesi Nikkei’ye verdiği mülakatta, Tahran ziyareti sırasında Iran ile nükleer müzakerelerin yeniden 
başlaması konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı.
Irak’ta, Bağdat’taki merkezi hükümet, hakkında tutuklama kararı çıkartılan Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi’nin, 
sığındığı Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından teslim edilmesini istedi.

09 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns Türkiye’yi ziyaret etti ve ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafın-
dan kabul edildi. 
Avrupa Insan Hakları Mahkemesi (AIHM), Yukarı Karabağ sorunu ile ilgili Ermenistan ve Azerbaycan vatandaşları tarafından yapılan 
iki başvurunun dava olarak görüşülmesini kabul etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, NATO’nun yeni Askeri Komite Başkanı Orgeneral Knud Bartels’i kabul etti. Görüşmede, 
Malatya’da kurulacak NATO’ya ait füze kalkanı değerlendirildi.

10 12 Eylül Iddianamesi kabul edildi.
Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki’yi telefonla arayarak, Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi hakkında teröre destek 
iddiasıyla tutuklatma kararı çıkartan Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’ye “etnik ve mezhepsel çatışma” uyarısında bulundu.
Iran’ın dini lideri Ali Hamaney’in temsilcisi Hasan Ruhani, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ile yaptığı görüşmede, Malatya’da 
kurulması planlanan NATO füze radarı sisteminin hedefinin Iran olduğunu savunarak, Türkiye’den projenin kaldırılmasını istedi.
Danimarka’da Roj TV aleyhine açılan kapatma davası 29 duruşma sonunda karara bağlandı. Mahkeme ROJ TV ve yayıncı şirketlerine, 
terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan toplam 5 milyon 200 bin Kron (700 bin euro) para cezası verilmesine hükmetti.
Tunus Dışişleri Bakanı Rafik Abdessalem, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine 10-11 Ocak tarihlerinde Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’de ziyaret etti.

11 Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik uygulanan asimilasyon politikası Bulgaristan hükümeti tarafından ilk defa 
kabul edilerek kınandı.
Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Senato’daki Sosyalist Grup’ta yaptığı konuşmada, Meclis’te kabul edilen 1915 olay-
larıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin, Senato’da da kabul edilerek onaylanmasının ikili ilişkilere yönelik 
sonuçlarının “çok ağır olacağı” uyarısında bulundu.
Iran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bombalı suikastta, nükleer fizikçi Mustafa Ahmedi Roşan öldürüldü. Patlamada iki kişi de yaralandı.
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12 Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde farklı etkinliklere yer verilmemesi, kutlamaların sadece okullarda yapılması talebinde bulundu.
Başbakan Erdoğan, Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile bir araya geldi.

13 17 ilde 123 adreste PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya yönelik operasyonlar gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya’da Iran Meclis Başkanı Ali Laricani ile temaslarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü temsilen Yasemin Devrimi’nin birinci yıl kutlamalarına katılmak 
üzere 13-15 Ocak tarihlerinde Tunus’u ziyaret etti ve ziyareti sırasında siyasi liderler ile de görüştü.

15 Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed genel af ilan etti.

16 Kazakistan’da pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinde, başkanlığını Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yaptığı iktidardaki 
Nur Otan Partisi, oyların yüzde 80’ini aldı.

17 HAS Parti, 28 Şubat süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Israil Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Londra’da bir konferansta Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, bölgede 
vazgeçilmez bir ülke olduğunu belirterek, “Bu özel statüsü doğrultusunda hareket etmesini bekliyoruz. Israil, Türkiye ile ilişkilerin 
yeniden normalleşmesini çok istiyor. Ayrıca, Mavi Marmara olayının sonuçlanmasını ve kapatılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

18 Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ‘Yeni Yargı Reformu’nu açıkladı.
Bağdat’ta Türk Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendi.
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Iran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Istanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Iran’ın 
nükleer programıyla ilgili Batılı ülkelerle yapılacak müzakerelerin büyük olasılıkla Istanbul’da yapılacağını belirtti.

19 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin 7 yıl olduğuna ilişkin yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Iran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ve “ABD gemisi Hürmüz’e gelirse vururuz” tehdidine yönelik 
özel bir düzenlemeye gitmediklerini belirterek, böyle bir girişime karşı koymaya zaten hazırlıklı olduklarını bildirdi.

20 Başbakan Yardımcısı Babacan, “G-20 ülkelerinin Türkiye ve Avusturalya’yı Uluslararası finansal mimari yapıyı kurmakla görevlendir-
diğini ve bu görevin verilmesinde Türkiye’nin ekonomik başarısının etkili olduğunu” belirtti.
Afganistan’da görev yapan dört Fransız askerinin öldürülmesinden sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 
Fransız ordusunun, Afganistan’daki muharebe ve eğitim amaçlı tüm askeri operasyonlarını bugünden itibaren askıya alma emri 
verdi.

21 Avrupa’nın dört bir yanından Paris’e giden 40 bin kadar Türk, sözde Ermeni soykırımını inkâra hapis ve para cezası getiren teklifi 
protesto etmek için 4800 metre yürüdü.

22 Arap Birliği, Suriye’deki gözlemcilerin hazırladığı raporu görüşerek, incelemelerin bir ay daha devam edeceğini duyurdu. Suudi 
Arabistan ise sürenin uzatılmasına karşı çıkarak gözlemcilerini Suriye’den çekeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’deki durumla ilgili olarak, “Arap Birliği ve bölgesel inisiyatifler buna bir çözüm üretemezse 
ve hâlâ Suriye’de her gün yüzlerce insanın ölüm haberlerini alırsak ve sınırımıza dönük olarak da son 6-7 aydır sayıları artan sığınma 
talepleri olursa, tabii konu uluslararası nitelik kazanır.” dedi.

23 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkârını suç sayan yasa tasarısı, Fransa Milli Meclisi’nin ardından Senato’da 86’ya karşı 127 
oyla kabul edildi.

24 Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, 25 Ocak’tan itibaren düzenli döviz satım ihalelerine son verilmesine, ancak gerek 
görülen günlerde gün içi döviz satım ihaleleri açılmasına karar verildi.
2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bazı pilot illerde uygulamaya başlanacak FATIH Projesi’nin tanıtımı, Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

25 Irak’taki en büyük Şii grubun lideri Irak Yüksek Islam Konseyi Başkanı El Hekim, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. El Hekim, Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül’ün yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 
görüştü.

26 Türkiye – KIK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı 26-28 Ocak tarihlerinde Istanbul’da gerçekleştirildi.

29 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir ziyaret gerçekleştirdi ve Türkiye-BAE Iş 
Forumu’na katıldı. 
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2010 yılının son aylarında Arap dünyasın-
da gecikmiş bir öfke patlamasının sonucu 
başlayan değişim hareketi kadim dinlerin, 
kültürlerin ve medeniyetlerin beşiği olan bu 
coğrafyayı yeniden gündemin üst sıralarına 
taşımıştır. Etki ve nüfuz bakımından Arap 
dünyasının kıyısındaki bir ülke olan Tunus, 
beklenmedik şekilde öfke birikiminin önün-
deki korku ve endişe duvarlarını parçalaya-
rak dalga dalga büyüyen halk hareketleri-
nin ilham kaynağı ve dinamosu olmuştur. 
Muhammed Buazizi’nin kendisini yakması 
üzerine Tunus’ta başlayan olayların ardından 
Zeynelabidin Bin Ali’nin sessiz sedasız ülke-
sini terk etmesi Arap Baharı olarak isimlen-
dirilen süreci başlatmıştır.

25 Ocak 2011 tarihinde Mısır’a sıçrayan is-
yan dalgası, 18 gün boyunca Tahrir’de ger-

çekleştirilen protestolar sonucunda 1952 
yılından beri ülkeyi yöneten asker kökenli 4. 
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’i devirmiş 
ve Mübarek görevini Yüksek Askeri Konsey’e 
devretmek zorunda kalmıştır. Askeri Kon-
sey başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin 
Tantavî, Cumhurbaşkanlığının yetkilerini 
devraldıktan sonra Tahrir Meydanına sıcak 
mesajlar vererek halkın sempatisini kazan-
mayı başarmıştır. Kısa bir süre içerisinde re-
feranduma giden halk %77’lik bir çoğunluk-
la anayasa değişiklik paketini onaylayarak, 
siyasi partiler önündeki engelleri kaldırmış-
tır. Ancak bir süre sonra ülke içinde yeniden 
sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Askeri 
Konsey’in Hüsnü Mübarek ve rejiminin ak-
törlerini yargılamada isteksiz ve yavaş dav-
ranması, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne 
zaman yapılacağı konusunda bir tarih be-

Mısır’da Siyasi Aktörler, 
Partiler, Dini Hareketler 
ve Medya
Kim Kimdir  |  RAMAZAN YILDIRIM, TARIK ABDULCELIL  |  Ocak 2012 

25 Ocak 2011’de başlayan ve sadece 18 gün içerisinde Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan Tahrir eylemlerinin 
üzerinden bir yıl geçti. Bu süre zarfında Anayasa Referandumu ve 3. aşaması Ocak ayı içeresinde sonuçlanan Parlamento Seçim-
leri gerçekleştirildi. Seçimlerin iki galibi, oyların % 47’sini alan Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Hürriyet ve Adalet Partisi 
ile oyların %24’ünü alan selefi Nur Partisi oldu. Mısır’da her ne kadar demokratikleşme yolunda önemli adımlar atılıyor olsa da, 
siyasi belirsizlikler istikrarın sağlanması açısından engel teşkil etmeye devam etti. 

Birinci Yılında Mısır Devrimi
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lirlemeyerek derin bir sessizliğe bürünmesi, 
İsam Şeref başbakanlığındaki hükümetin 
gözle görülür bir başarı sağlayamaması ve 
Askeri Konseyin vesayet rejimini sürdürme 
niyetinde olması gibi konular halk arasında 
rahatsızlık yaratırken, Tahrir’de yeni protes-
tolar zinciri başlamıştır. 

Sağ, sol, liberal ve İslamcı tüm çevrelerin hızlı 
bir şekilde partileşerek seçimlere hazırlandı-
ğı, seçimler için ittifaklar kurduğu, seçim tak-
viminin kesinleşmesinden sonra da adaylık 
başvurularında bulunduğu ve tüm bu siyasi 
çevrelerin sahaya inerek seçim propaganda-
larına başladığı bir dönemde, Geçici Hükü-
metin Başbakan Yardımcısı Ali Silmi öncülü-
ğünde hazırlanan Anayasal İlkeler Bildirgesi 
askerin, idareyi sivil bir iktidara devretme ni-
yetinde olmadığı ve Mısır halkını oyaladığı 
konusundaki kanaatleri güçlendirmiştir. As-
keri Konseye birçok imtiyaz tanıyarak ona 
ülkedeki tek mutlak belirleyici bir konum 
veren bu belge, yeni yapılacak bir anayasanın 

üzerinde kabul edilerek değiştirilmesi dahi 
teklif edilemeyen bağlayıcı bazı hükümler de 
içermektedir. Toplumsal destekten yoksun 
olan bazı siyasi partiler ile çevreler bu belgeye 
imza atarak muhtemel bir İslamcı iktidarın 
önüne geçmeyi hedeflemiştir. 

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 28 Ka-
sım 2011 tarihinde Mısır’da üç aşamalı seçim 
süreci başlamıştır. Mısır seçim sistemine göre 
Mısır üç seçim bölgesine ayrılmış durum-
dadır. Her seçim bölgesinde iki hafta arayla 
parlamento, ardından yine iki hafta arayla 
senato seçimleri yapılacaktır. Seçimlerin ilk 
etabında halkın %60’ı sandık başına gitmiştir. 
Bu seçim sürecinin 2012 yılının Mart ayında 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

Mısır’da meydana gelen bu hızlı değişim 
Türkiye’deki kamuoyu tarafından da yakın-
dan takip edilmektedir. Bu durum, yeni dö-
nemdeki Mısır’ın daha yakından tanınması 
isteği doğururken yapılacak olan yorum ve 
değerlendirmelerin sağlıklı olabilmesi için 
doğru bilgiye duyulan ihtiyaç da artmıştır. 
Söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere hazır-
lanan, “Mısır’da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini 
Hareketler ve Medya” başlıklı bu çalışmada, 
Mısır’daki siyasi partiler, siyasal aktörler, 
dini kurumlar, dini cemaatler, medya organ-
ları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Kendi 
alanında bir ilk olan bu çalışma, başta Mısır 
olmak üzere Arap dünyası üzerine yapılacak 
araştırma ve yorumlarda ihtiyaç duyulan te-
mel bilginin sağlanmasında bir rehber niteli-
ği taşımaktadır.

Isyan dalgası, 18 gün boyunca 
Tahrir’de gerçekleştirilen 
protestolar sonucunda 
1952 yılından beri ülkeyi 
yöneten asker kökenli 4. 
Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek’i devirmiştir.
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Yaklaşık on gün sonra, Tahrir’de başlayan 
Mısır devriminin birinci yıldönümüne gire-
ceğiz. Mübareksiz bir yılın ardından Mısır’da 
değişenler ve değişmesi ümit edilenler üze-
rine kafa yormak gerekiyor. Lakin Mısır 
buna pek fırsat da bulamadı. Devrim sonrası 
şaşkınlığın geçmesinin hemen ardından re-
ferandum, son iki aydır seçimler, ardından 
yerel seçimler ve ondan sonra da cumhur-
başkanlığı seçimleri var. “Mübarek sonrası 
Mısır’da ne oldu?” diye sorduğunuzda aldı-
ğınız cevap hep aynı; “intihabat! intihabat!” 
yani seçimler. 

Seçim sistemini anlayan var mı? 
Bu yazıya yukarıdaki başlıktan farklı pek 
çok başlık konulabilirdi. Ancak hiçbiri 
Mısır’ın mevcut durumunu bu mecazdan 
daha iyi özetleyemezdi. Evet, Mısır seçim-
leri gibi! Mübarek döneminde, Mısır seçim-
lerini, sadece fıkralara mevzu olmasından 
ve neredeyse sandıkları patlatırcasına hep 
Mübarek’in kazanmasından dolayı detaylıca 
incelemek hiç aklımıza gelmemişti. Anlaşı-
lan bugünlerde kıran kırana iktidar olmak 
için uğraşan Mısırlı siyasi aktörlerin de pek 
aklına gelmemiş. Sürekli aynı ismin kazan-
masına göre ayarlanmış olan bütün sistem, 

kazananın kim ya da kimler olacağının bel-
li olmadığı bir senaryo karşısında trajik bir 
tablo ortaya çıkarmış durumda. 

Bu nedenle Mısır’da ne olduğu, nasıl oldu-
ğu ve neler olacağı şeklindeki sorulara ve-
rilen cevaplar, “durun anlatayım” ile başlasa 
da hemen herkes sözlerini “benden buraya 
kadar”la bitiriyor. Genellikle sıraladıkları 
ihtimaller deryasından bir tahmini seçmeniz 
ve fazla uzatmamanızı söylüyorlar aslında. 
Haftalar hatta aylar süren Mısır seçimleri oy 
pusulasında yer alan taraktan avizeye, hor-
tumdan musluğa binlerce amblemli adayla-
rın ortaya çıkardığı renkli ama bir o kadar da 
karmaşık yapı ülkenin halini anlamak için 
iktifa edeceğimiz bir metafor sunuyor bize. 
Mübarek rejiminin geriye bıraktığı enkazın 
fotoğrafı tam da bu. 

Ama kimsenin de acelesi yok gibi gözüküyor. 
Seçimlere katılan partilerin büyük bir kısmı-
nın an itibariyle enkazın tam anlamıyla idra-
kinde olduklarını da söylemek mümkün değil. 
Bununla birlikte İhvan’ın bu enkazı kaldırmak 
için niyet beyan etmiş ve sorumluluğun büyük 
ölçüde farkında olan aktörlerin başında geldi-
ği gerçeğini de teslim etmemiz gerekiyor. 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  14 Ocak 2012  |  Sabah Perspektif

Mısır Seçimleri (Gibi!)
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Seçimin iki galibi 
Mısır seçimlerinin açık ara iki galibi bulunu-
yor: Hürriyet ve Adalet Partisi ile Nur Par-
tisi. Her iki partinin toplam oylarının %70 
civarında olması, Batılı analistlerin Hürriyet 
ve Adalet Partisi ile Nur Partisini aynı siya-
sal torbaya doldurup “Mısır’da siyasi İslam 
seçimleri kazandı” yorumlarına neden olu-
yor. Bu yüzeysel değerlendirmeler, iki parti 
arasındaki derin kırılmaları görmemekten 
kaynaklıyor. Hürriyet ve Adalet Partisi İh-
van hareketinin partileşmiş hali iken, Nur 
Partisi ise farklı Selefi oluşumların vücuda 
getirdikleri bir parti. İhvan yüzyıla yakın bir 
zamandır var olan ve duruşunu büyük ölçü-
de siyasi bir zemin üzerinden tarif eden bir 
siyasi hareket. Selefiliğin müstakil bir hare-
kete dönüşmesi Mübarek iktidarından biraz 
daha kısa bir süreye tekabül ederken, seçim-
lere katılacakları belli olana kadar siyasi bir 
yapı olmadıkları yönünde yaygın bir kanaat 
bulunmaktaydı. İhvan, Mısır devriminde 
sürükleyici bir rol üslenirken, Selefilik devri-
min bir parçası değildi. İhvan büyük ölçüde 
Mısır dışını etkilemiş bir hareket iken, Sele-
filik büyük ölçüde Mısır dışından etkilenmiş 
bir hareket konumunda. İhvan Tahrir’de Mü-
barek yıkılsın diye çabalarken; Selefi hareket 
“ulul emre itaat” açıklamaları yapmaktaydı.
İhvan’ın siyasi sahneye dönüşünün pek ori-
jinal bir tarafı bulunmuyor. Ancak, Nur 
Partisi’nin %20’leri geçen düzeyde bir oy 
alması seçimlerin tartışmasız en ilginç di-
namiğine işaret ediyor. Bu sadece Mısır’ı 
dışarıdan takip edenler açısından değil, İh-
van açısından da sürpriz ve önemli gelişme. 
İhvan, Selefi hareketin önce seçimlere katıl-
mayacağını, ardından da %5’ler civarında 
bir oy alacağını tahmin ederken, karşısında 
seçimlerde ikinci parti olarak Nur Partisi’ni 
buluverdi. İhvan, “Demokratik İttifak” çatısı 
altında seçimlere katıldıkları farklı partiler-
le ne gibi koalisyon ve pazarlıklar yapmak 
zorunda kalacağını hesaplarken; doğrudan 
İhvan tabanından da beslenen Nur Partisi 

ile karşı karşıya kalmış oldu. Düne kadar her 
türlü siyasi oluşum, faaliyet ve süreci tekfir 
eden bir hareketin, kongresini bile yapmadı-
ğı bir parti ile 5-6 ay içinde Mısır büyüklü-
ğünde bir ülkede girdiği ilk seçimlerde %20
’ler civarında oy alması açıklanması kolay bir 
vakıa değildir. 

Selefi hareketin varoluş hikâyesi büyük ölçü-
de Mısır rejiminin oldukça başarılı olmuş bir 
operasyonu şeklinde de okunabilir. Özellikle 
İhvan’a siyasal sistem içinde kesinlikle alan 
açmayan Mübarek yönetimi taktik değiştire-
rek sendikal örgütlenmeler, odalar, birlikler 
gibi yarı sivil örgütler içinde hareketin de-
rinlik kazanmasına engel olmamıştır. İhvan 
bu alanlarda oldukça yoğun bir şekilde ör-
gütlenirken, asıl tabanını kazandığı ve koru-
duğu camileri zaman içinde yavaş yavaş terk 
etti. 1970’lerde etkinleşmeye başlayan Selefi 
söylem, 1980’lerde İhvan’ın boşalttığı alanda 
sadece söylem düzeyinde değil, bir hareket 
olarak da örgütlenmeye başladı. Aynı dö-
nem Körfez Selefiliğinin hem söylem hem 
de ekonomi-politik olarak Mısır’a uzanmaya 
başladığı döneme denk gelmektedir. Körfe-
zin sağladığı imkânlar ve Mısır rejiminin göz 
yummasıyla beraber, apolitik bir dinamik 
üzerinden kendisini tarif eden ve İhvan’dan 
da bu yönüyle ayrıştıran Selefi hareket güç-
lenmeyi başardı. Bu güç temerküzü sadece 

Seçimlerden “Yeni Mısır”ın 
çıkmasını beklemek naiflik. 
Seçimler, hangi aktörlerin 
Yeni Mısır’ı kuracağını, 
hangi aktörlerinse bu rolü 
üstlenemeyeceğini ortaya 
koyacak.
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söylem düzeyinde kalmadı aynı zamanda 
toplumun en alt tabakalarında sosyal so-
rumluluklar alabilen bir harekete dönüştü. 
Bugün seçimlerde Nur Partisi’nin, bilinen 
bir siyasi parti olmamasına rağmen, yılların 
siyasi partisi gibi örgütlü olmasının temelin-
de de yukarıdaki geçmiş yatmaktadır. 

Seçimlerden ‘Yeni Mısır’ çıkar mı? 
Seçimlerden “Yeni Mısır”ın çıkmasını bek-
lemek naiflik olur. Lakin seçimler, hangi 
aktörlerin Yeni Mısır’ı kuracağını, hangi ak-
törlerinse bu rolü üstlenemeyeceğini ortaya 
koyacaktır. Mısır’ın istikrara kavuşma süre-
cinin kısa olmayacağı aşikârdır. Bu sürecin 
uzayacağına dair her işaret, sorumluluktan 
kaçmayacak aktörleri daha da güçlendirmek-

tedir. Bu noktada Hürriyet ve Adalet partisi-
nin şansı yüksek görünmektedir. Bu sadece 
İhvan’ın yıllardır sürdürdüğü mücadeleden 
de kaynaklanmamaktadır. Mısır ölçeğindeki 
bir ülkede kitlelerin ilk baktıkları adres is-
tikrar ve sorumluluk alabilecek aktörlerdir. 
Mısır ağır ekonomik kriz ve vesayet rejimi 
altında demokratikleşmeye çalışmak zo-
rundadır ve Yüksek Askeri Konseyin (YAK) 
bütün “azametine” rağmen Mısır’ın bugün 
içine düştüğü siyasi ve ekonomik girdap kar-
şısında ne kadar zayıf bir aktör olduğunun 
herkes farkındadır. Bütün bu faktörler göz 
önüne alındığında yeni Mısır’ı inşa etmeye-
cek olsa da ilk adım olan seçimlerin kazasız 
belasız atlatılması bile şu an için önemli bir 
başarıya dönüşmüş durumdadır.
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SUMMARY  |  Since the first day the govern-
ments in the Middle East and North Africa 
began to tremble, the region has become 
the focus point for the world, as well as Tur-
key. Without a doubt, Egypt has played an 
important part in this. After having ruled 
the country with autocracy for thirty years, 
Hosni Mubarak was forced to leave office 
on February 11, 2011 after two weeks of in-
tense public pressure. It was surprising that 
Mubarak, whose power and authoritarian 
rule—supported by the U.S. and the Egyp-
tian Army—was thought to be indestructi-
ble, was overthrown in only 18 days. In fact, 
the revolution process in Egypt had begun 
long before Ben Ali was forced to leave office 
in Tunisia and protesters gathered in Tahrir 
square. This process was shaped to a great 
extent by the opposition, notably the Muslim 
Brotherhood who started getting organized 
in the 2000s; the youth movements that used 
technological savvy to get organized and the 
Egyptian army who refused to suppress the 
numerous worker strikes and protests be-
tween 2004 and 2008. 

The three fundamental factors of the Arab 
revolution processes, “bread,” “freedom,” 
and “dignity”, also constituted the funda-

mental demands of the protesters in Egypt. 
Structural problems that hindered the eco-
nomic development of the country and the 
“closed circuit” structure of wealth distribu-
tion caused by the autocratic regime pre-
pared the platform for the people of Egypt 
to revolt for “bread.” Therefore, it is not a 
coincidence that the workers and the youth 
assumed leading roles in the change process 
in Egypt. The oppressive order of the state of 
exception and the anti-democratic Mubarak 
regime incapable of meeting the public’s de-
mands and tendencies proved the justness 
of the protesters’ cause and their slogans for 
“freedom” in Tahrir Square. The Egyptian 
administration’s silence on the invasion of 
Iraq was the last straw in its blatant disregard 
of people’s dissatisfaction of the moderate re-
lationship it maintained with Israel on Camp 
David platform. Meanwhile, the youth who 
have bonded in the increasing numbers of 
protests and made effective use of the social 
media constituted the grounds for the grand 
demonstrations in the recent months. 

As the idea of a “New Egypt” is taking shape, 
each group has envisions a future for Egypt 
from their own perspective. In this processes 
of envisioning, the factors that will be deter-

The Anatomy of 
Egyptian Revolution: 
From 25th of January to 
the New Constitution
Policy Report  |  SELIN M. BÖLME, MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ, UFUK ULUTAŞ, TAHA ÖZHAN, NUH YILMAZ, YILMAZ ENSAROĞLU  |  Ocak 2012
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minative of Egypt’s future seem to be at the 
foremost the Army, the Muslim Brotherhood 
which is the most organized representative 
of the Islamist faction, Kefaya which brings 
different sections of the society together, 
the youth movements such as the April 6th 
movement, and the representatives of the 
working class. The reflections of this new 
landscape will reflect the shifts in the process 
of constructing the new political makeup of 
Egypt in relation to the positions political ac-
tors will take and the type of relations they 
will maintain with the Army. 

Having failed to anticipate Egypt’s transfor-
mation, the United States now tries to influ-
ence the formation of the “New Egypt” from 
outside. The U.S. priority is to have a new po-
litical regime in Egypt which is as compatible 
with American interests in the region as pos-
sible and which allays Israeli concerns about 
security as possible. It would be unrealistic 
to expect the army which maintained close 
relations with the U.S. for years to suddenly 
abandon politics completely. One must also 
note that the Egyptian army is well-liked by 
the Egyptian people and the army refused to 
intervene in the protests with violence. The 
Egyptian army will seek to maintain its ef-
fectiveness in the new political regime both 
because of its respected and powerful posi-
tion within the Egyptian system and its sig-
nificant role in the economy In this vein, the 
“New Egypt” will be shaped to a great extent 
by a “negotiation” process between the army 
and the political actors in opposition. In this 
negotiation process, the U.S. is expected to 
exert its influence in order to shape the pro-
cess according to its own interests. Therefore, 
it is likely that Egypt’s transition to democ-
racy will be a long and difficult process. 

The temporary constitution in Egypt was 
approved in the referendum held on March 
19, 2011 with 77 percent yes vote. Parliamen-

tary elections and presidential elections are 
expected to be held in June and September 
respectively. Although the Muslim Brother-
hood will not nominate a candidate to run in 
the presidential elections, it seems that it has 
begun to exert its influence in the parliamen-
tary elections and will draw significant sup-
port. Reports claiming that U.S. policy may 
establish a “moderate” relationship with the 
Muslim Brotherhood reveal the likely Amer-
ican approaches to the  potential “Islamist” 
actors in the post-revolutionary political re-
gime. It is evident that the U.S.—which has, 
to date, worked with autocratic leaders in 
many Middle Eastern countries—must now 
negotiate with multi-lateral political struc-
tures with multi-actors. Egypt is a typical 
example of this.

While the initially ambiguous American po-
sition has become increasingly clear, the EU 
did nothing other than stating the necessity 
to meet protesters’ demands. It must also be 
noted that the UK, made tangible efforts to 
carve a space for itself in the post-Mubarak 
Egypt. It can also be stated that while the 
Arab League and Iran are playing a waiting 
game regarding the change in Egypt, crucial 
actors such as China and Russia wait “cau-

The “New Egypt” will be 
shaped to a great extent by a 
“negotiation” process between 
the army and the political 
actors in opposition. It is likely 
that Egypt’s transition to 
democracy will be a long and 
difficult process.
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tiously and anxiously.” Because the results of 
the Arab revolutions are uncertain, China, 
concerned with the success of its economic 
investments especially in Africa, supports 
the status quo. Russia, which has had limited 
influence in the region under the Camp Da-
vid order, similar to China, supports the sta-
tus quo both because its wariness of the di-
rection the change process in Egypt is taking 

and its suspicion that U.S may become the 
external determinative factor of that change.
On the other hand, Turkey, which has been 
considered a “source of inspiration” for the 
demands that triggered the revolutions in 
the Middle East, believed from the begin-
ning that governments must pay attention to 
the social demands of their people. Turkey 
has taken a principled stance in this change 
process in the Middle East by becoming the 
first to advise Hosni Mubarak to pay atten-
tion to the public’s demands. Emphasizing 
that every Arab and African community de-
serves a constitutional state which respects 
human rights on the basis of justice and 
democracy and that the inevitable change 
process must be managed peacefully, Turkey 
reiterates at every turn that it will give any 
necessary support. That Turkey did not sup-
port the 2003 American invasion of Iraq has 
increased its diplomatic influence. Moreover, 
Turkey’s positive, constructive attitude dur-
ing the Arab revolutions and its bold initia-
tive signify that it will play an effective role in 
the “new Middle East”.

Despite all deficiencies 
the fact that the Muslim 
Brotherhood supported 
constitutional amendments 
must be interpreted as its 
effort towards paving the way 
for democratic means and 
change.
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SETA tarafından çıkarılan Insight Turkey der-
gisinin yıllık konferanslarının ikincisi bu yıl 30 
Ocak 2012 tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de 
gerçekleşti. “Arap ve Türk Perspektifinden 
Ortadoğu’yu Tartışmak” konulu konferans-
ta devrim sonrası Ortadoğu, Türkiye ve Mısır 
anayasalarının hazırlanma süreci, Türkiye ve 
Mısır’da demokratikleşme ve Ortadoğu devrim-
lerinin bölgesel ve küresel sonuçları gibi farklı 
konular Türk ve Mısırlı akademisyenler ve fikir 
adamları tarafından masaya yatırıldı.

DAĞI: “MISIR ÇOK KRITIK BIR NOKTADA”
Konferansın açılışını yapan Insight Turkey der-
gisi editörü Prof. Dr. İhsan Dağı, Mısır’da askerin 
hem ekonomi hem siyaset üzerinde bir etkin rol 
oynadığına dikkat çekerek, “Mısır çok kritik bir 
noktada. Ya demokratik ve çoğulcu bir yapıya 
doğru evirilecek ya da devrimin üzerine ordu 
oturacak. Buna Mısır halkının müsaade edeceği-
ni düşünmüyorum.” diye konuştu.

DEVRIM SONRASI MISIR
Mısırlı ünlü yazar Fehmi Hüveydi’nin başkanlık 
yaptığı ilk oturumda anayasa yapımının ilkeleri, 
Mısır ve Türkiye’nin anayasa gelenekleri ve Mısır 
için nasıl bir anayasa yapılacağı konuları tartışıl-
dı. Fehmi Hüveydi konuşmasında 20. yüzyıldaki 
değil, 21. yüzyıldaki Türkiye’nin tecrübelerinden 
faydalanmak istediklerini belirtirken ABD ve 
İsrail’in Mısır’ın tam bir demokrasiye geçmesini 
istemediklerini iddia etti.

Ayn Şems Üniversitesi’nden Ramadan Batikh, 
evrensel değerler olan hürriyet, hukuk gibi temel 
hakların zaten Mısır Anayasası’nda yer aldığını, 
asıl anlaşmazlık konularının askerin rolü ve dinin 
nasıl konumlanacağı olduğunun altını çizdi.

İkinci oturumda ise, Türkiye demokratikleşme 
sürecinde siyasi partilerin rolü, Mısır’da seçimler, 
siyasi partiler ve demokratikleşme, Türkiye’de as-
ker-sivil İlişkilerinin dönüşümü ve devrim süre-
cinde Mısır’da asker ve siyaset konuları müzake-
re edildi. Kahire Üniversitesi’nden Amal Hamada 
ülkeyi idare etmek ve hükmetmek isteyen asker-
lerin hâlâ köşe başlarını tuttuğunu vurguladı. 
Aynı üniversiteden Ahmet Abd Rabbo ise ana-
yasa sürecinin çok uzun olduğunu, halkta tam 
bir siyasi bilincin oluşmasından sonra gerçek 
anlamda bir anayasa hazırlanacağını öne sürdü.

Üçüncü ve son oturumda ise, devrim sonrası 
Ortadoğu siyaseti, yeni Ortadoğu’da Türkiye’nin 
rolü, devrimler sonrası Ortadoğu’da Mısır’ın rolü 
ve değişen bölgesel dinamikler ışığında yeni Or-
tadoğu konuları ele alındı.

Arap ve Türk Perspektifinden 
Devrim Sonrası Ortadoğu

Insight Turkey 2. Yıllık Konferansı |  IHSAN DAĞI, FEHMI HÜVEYDI, LEVENT KÖKER, GAMAL GEBRIL, FAZIL HÜSNÜ ERDEM, RAMADAN 
BATTIKH, LEILA EL BARADEI, HATEM ETE, AHMED MOHAMED ABD RABOU, TANEL DEMIREL, AMAL HAMADA, YILMAZ ENSAROĞLU, 
CENGIZ ÇANDAR, TALIP KÜÇÜKCAN, NADIA MUSTAFA, ABDUL RAHMAN HOSSAM, ŞABAN KARDAŞ  | 30 Ocak 2012, Kahire
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ÖZHAN: “ARAP DÜNYASINDAN ENTELEKTÜELLERIN DE 
YER ALACAĞI ORTAK BIR DERGI”
SETA Başkanı Taha Özhan programda, “Kahire’de 
devrimin 1’nci yıldönümünde Insight Turkey 
dergisinin Arapça versiyonu olan Ru’iye Turkiy-
ye dergisinin açılış konferansındayız. Öncelikle 
Mısır devriminin 1’nci yıldönümünde burada 
olmak hakikaten mutluluk verici. Mısır’ın geçmiş 
dönemlerinde de Kahire’yi ziyaret ederken ya-
şananları hatırlayınca etraftaki atmosfer, sevinç 
ve geleceğe dair yaşanan tartışmaların hareket-
liliği bizi umutlandırdı. Insight Turkey dergisi, 
SETA’nın uluslararası yayınlarından birisi. Geçti-
ğimiz sene yıllık konferansımızı Washington’da 
yapmıştık. Ama 2008 senesinin sonundan itiba-
ren Arapça uluslararası akademik bir dergi çıkar-
mayı planlıyorduk. Nasip, derginin devrimin 1’nci 
yıldönümüne yetişmesiymiş. Arapça versiyonu 
olan dergi, Insight Turkey’in birebir tercümesi 
olmayacak. Arap dünyasından entelektüellerin, 
akademisyenlerin yazılarının yer alacağı ortak 
bir dergiye dönüşecek. Ama en önemli özelliği 
de uzunca yıllar sonra Türkiye’den siyasi ve dış 
politika alanlarında yayın yapacak Arapça aka-
demik bir derginin çıkıyor olması” diye konuştu.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni 
Botsalı’nın büyükelçilik ikametgahında akşam 
verdiği resepsiyonla sona eren konferansa 
Türkiye’den 20’den fazla gazeteci ve akademis-
yen katıldı. Konferansa Mısır tarafından ise Hürri-
yet ve Adalet partisi milletvekilleri, Nur Partisi yö-
neticileri, Vefd ve Vasat Partisi’nin temsilcileri ve 
devrimci gençlerden oluşan bir grup iştirak etti.

1. OTURUM: TÜRKIYE VE MISIR’DA YENI ANAYASA 
YAPMAK : ILKELER VE SÜREÇ
Birinci oturum’da iki ülkenin anayasa tecrübe-
si ve anayasal gelenekleri tarihsel arka planları 
da göz önüne alınarak derinlemesine ele alındı. 
Oturumun moderatörü Gazeteci Fehmi Huvey-
di Türkiye’nin yaşadığı tecrübenin önemini vur-
guladıktan sonra Türkiye’de iktidarda bulunan 
partinin laiklik ve İslami değerleri bağdaştırma-
sının önemini anlattı. Türkiye’nin 1970’lerdeki 
resminin değil, 2000’li yıllardaki resminin Arap 
dünyası ve Mısır tarafından anlaşılması gereğini 

vurgulayarak Türkiye’nin Arap dünyasına vere-
bilecekleri olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, 
özellikle Türkiye’nin batılılaşmanın yanı sıra de-
mokratikleştiğinin de altını çizerek, “Türkiye’den 
askeri yönetim tecrübesi dışında her şeyi almaya 
hazırız” diyerek karşılıklı etkileşime olan açıklığı-
nı dile getirdi. Arap dünyasında demokrasinin 
ciddi sorunları olduğunu tekrar eden Hüveydi, 
İslami kimliğin değişmesi söz konusu olduğun-
da demokrasinin de dirençle karşılaşabileceği 
görüşünü ileri sürdü. Hüveydi ayrıca, İsrail gibi 
diğer bölgesel aktörlerin ve ABD gibi küresel ak-
törlerin Mısır’daki demokratik sürecin başarıya 
erişmesini istemediklerini belirtti. 

Oturumdaki sunuşunda Atılım Üniversitesi’nden 
Levent Köker, Türkiye örneğinden yola çıkarak 
anayasa yapımında gözetilecek temel ilkeler 
üzerinde durdu. Özellikle, anayasanın içeriği ve 
hangi aktörlerce ve nasıl yapılacağı soruları üze-
rine odaklanan Köker, günümüzde halkın seçtiği 
temsilcilerce hazırlanan anayasaların referandum 
yolu ile halkça onaylandığı bir sistemin cari oldu-
ğunu vurguladı. İdeal anayasa yapımı sürecin-
de a) toplum kesimlerinin birbirlerini eşit olarak 
görmesi; b) özgürlüklerin tam olarak sağlanması; 
c) hiçbir konunun tartışılması mümkün olmayan 
tabu olarak addedilmemesi gibi temel ilkelere 
uyulmasının gereğini vurguladı. İlginç bir şekilde 
bu ilkelerin bir ülkedeki siyasi hayatın demokratik 
bir ortamda yürütülmesi için gerekli koşulları da 
oluşturduğunu vurgulayan Köker ideal koşullar-
da bu ilkeler doğrultusunda halkın siyasi hayatı 
ve anayasa yapımını şekillendireceğini belirtti. 
Anayasaların üzerinde uluslararası insan hakları 
normlarının durduğunu hatırlatan Köker, Türkiye 
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örneğinde, halkın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan 
anayasa yapamayacağını ve Lozan Anlaşması, Av-
rupa Konseyi üyeliği ve AB üyelik sürecinin göze-
tilmesi gereken çerçeveler sunduğunu vurguladı.

Helvan Üniversitesi’nden Gamal Gebril ise ise 
Mısır’ın farklı anayasalarının üzerinde durarak 
bu anayasal gelişim sürecinde dinin rolü, parla-
menter sistemin yeri ve milliyetçilik gibi ilkelerin 
ne gibi değişimler geçirdiğini tartıştı. Gebril, Mısır 
anayasacılık geleneğinde hak ve özgürlüklerin 
anayasal garanti altına alınmasının yerleşik bir 
uygulama olduğunu ve bu anlamda 25 Ocak 
2011 devriminin aynı yöntemi takip ettiğini be-
lirtti. Anayasa yapımı açısından da Gebril, Mısır’da 
anayasaların hükümetçe oluşturulan komisyon-
larca hazırlandığını ve daha sonra referanduma 
sunulduğunu, fakat bu yöntemin bugün de sağ-
lıklı olarak işleyebilmesi için halkın bilgilendiril-
mesinin önemli olduğunu belirtti. Gebril laikliğin 
İslamla bağdaşmadığını vurgularken, kendisine 
cevaben oturumun moderatörü Huveydi laikliği 
nasıl tanımladığı sorusunu sordu ve Türkiye ör-
neğinde görüldüğü gibi laikliği dinle bağdaştıran 
bir yorumunun mümkün olduğunu söyledi. Geb-
ril gerçek demokrasinin hayata geçirilmesi için 
gerekli olan prensiplerin Mısır ve İslam dünyası-
nın geleneğinde mevcut olduğunu ve bir anaya-
sayı hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin anayasal geleneğine benzeri bir 
karşılaştırmalı bakış getiren Dicle Üniversitesi 
öğretim üyesi Fazıl Hüsnü Erdem ise Türk anaya-
sacılığının mümeyyiz vasıflarının Osmanlı-Türk 
modernleşmesi tecrübesinden etkilendiğini 
belirterek başladığı konuşmasında bu vasıfların 
tepeden aşağı, seçkinci, vesayetçi, otoriter ve 
merkeziyetçi olduğunu ve bireyden ziyade dev-
letin tahkimini hedeflediğini vurguladı. Daha 
sonra tarihsel süreçte Türk anayasalarını değer-
lendiren Erdem, 1876 tarihli Kanuni Esasi’nin 
fiili durumu hukukileştirdiğini, zayıf bir meşruti 
sisteme dayanmasına rağmen bireysel hakların 
korunması konusunda bir aşama ifade ettiği-
ni belirtti. 2. Meşrutiyet ve 1908-1909 çoğulcu 
siyasal yaşamın daha sonraki dönemde anaya-
sacılığa pozitif etki yaptığını ve 1923 Teşkilat-ı 
Esasiye’nin bu anlayışı yansıtan bir belge oldu-
ğunu ve toplumsal meşruiyetinin yüksek oldu-
ğunu ekledi. Daha sonraki 1924 Anayasasının 
temsili-demokratik niteliklerinin zayıflığını 
vurgulayan Erdem, 1960 sonrası belirginleşen 
vesayetçi anlayışın 1982 Anayasası ile tahkim 
edildiğini belirtti. Yaşanan on yedi değişikliğe 
rağmen mevcut anayasanın toplumdan gelen 
beklentileri, özellikle de kimlik talepleri ekse-
ninde, karşılamaktan uzak olduğunu belirten 
Erdem, yeni anayasa beklentisinin yüksek oldu-
ğunu vurguladı.
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Ayn Şems Üniversitesi’nden Ramadan Battikh 
ise bir siyasal sistem için gerekli olan temel de-
ğerlerin Mısırda mevcut olduğunu, bugün tar-
tışılması gerekenin askerin rolü, dinin konumu 
gibi meseleler ve özellikle de erkler arasındaki 
ilişkiler olduğunu belirtti. Devlet ve rejim ara-
sındaki farka dikkat çeken Battikh, devlet kim-
liğinin korunması, devlet üzerinde erk oluştu-
rulmamasının gereğini vurguladı. Bu anlamda 
parlamenter sistem olabileceği gibi başkanlık 
sisteminin veya daha başka bir çözümün de 
mümkün olduğunu vurgulayan Battikh devlet 
başkanını kenara iten bir yapının zorluğuna dik-
kat çekti. Mısır’daki siyasi partilerin durumuna 
da değinen Battikh, partilerin oluşumu bağla-
mında Mısır’ın henüz sürecin başlangıcında ol-
duğunu vurguladı.

Soru-cevap kısmında ise özellikle Anayasanın 
toplumdaki farklı grupların çıkarlarını ve beklen-
tilerini yansıttığı ve mevcut olan güç dağılımına 
da dayanması gerektiği vurgulandı. Bu anlamda 
anayasanın bir nevi toplumun vicdanını temsil 
ettiği ve belli grupların görüşlerine dayanama-
yacağı, bilakis kapsayıcı ve azınlıkları da koruyan 
ve sisteme dahil eden bir yapıda şekillendirilme-
sinin gereği vurgulandı. Laikliğin her zaman de-
mokrasiyi doğurmadığı vurgusundan hareketle, 

önemli olan demokrasinin varlığı olduğu ifade 
edildi ve evrensel değerlerle yerel koşulları tep-
kiselliğe kaçmadan bağdaştırmanın yollarının 
aranması gerektiği üzerinde duruldu.

2. OTURUM: TÜRKIYE VE MISIR’DA DEMOKRATIKLEŞME : 
AKTÖRLER VE DINAMIKLER
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Hatem Ete 
sunuşunda Türk siyasal hayatının cumhuriyet 
dönemindeki evriminin temel dönemeçlerini 
ve dönüşümün aktörlerini ele aldı. Türkiye’de 
siyasal rejimin, asker, sivil bürokrat ve aydınlar-
dan oluşan Kemalist kadronun yeni bir ulus inşa 
etme iradesiyle şekillendiğini, Kemalist siyasi 
kadronun, tek parti dönemi boyunca alternatif 
kadroları tasfiye ettiğini ve toplumsal mühen-
dislik projeleriyle homojen, laik ve Türk bir ulus 
yaratmaya çalıştığını ifade etti. 

Ete, 1950’de iktidarı CHP’den devralan DP’nin 
toplumu devletle barıştırmaya yönelik politi-
kalarından rahatsız olan Kemalist elitlerin asker 
öncülüğünde 1960’ta darbe gerçekleştirdiğini 
ve yürürlüğe koyduğu anayasa ile yeni bir si-
yasal rejim kurguladığını anlattı. 1961 Anaya-
sasının tedavüle soktuğu anayasal kurumlar 
marifetiyle, bürokrasinin seçilmiş hükümetleri 
denetleme işlevi yüklendiğine dikkat çeken Ete, 
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Türkiye’de siyasal faaliyetin bürokrasi ve siyaset 
kurumu arasındaki ilişki ve mücadele ile yol al-
dığını söyledi. Ete’ye göre, yaklaşık yarım asır 
boyunca, iki tür siyasal parti birbirleriyle yarıştı: 
Merkez partiler ve kimlik partileri. Merkez sağ ve 
sol partiler, Kemalist paradigma içinde siyaset 
yaparak, Kemalist ideolojinin ve Kemalist kadro-
nun hakimiyetine dayanan siyasal sistemle barı-
şık bir siyaset üretirken; kimlik partileri Kemalist 
ideolojiye ve rejime köklü itirazlarda bulundu-
lar. Merkez partiler, kültürel bir muhalefet dili 
kullanırken, kimlik partileri siyasal bir muhalefet 
dili kullandı. Merkez partiler, siyasal faaliyetlerini 
kalkınma politikalarıyla sınırlarken, kimlik parti-
leri toplumun demokrasi talebine sözcülük etti. 
1990’larda, merkez partilerin zayıflamasının ve 
kimlik partilerin güçlenmesinin, siyasal sistemi 
ayakta tutan dengeyi bozduğunu ve 27 Mayıs 
rejiminin krize girdiğini ifade eden Ete, bozulan 
sistemi tamir etmeyi amaçlayan 28 Şubat dar-
besinin sistemi daha da işlemez kıldığını ve yeni 
bir siyasal sistemin kurulmasını acil hale getirdi-
ğini ifade etti. 

AK Partiyi bu arka plana oturtan Ete, partinin kal-
kınma ve adalet taleplerini bünyesinde birleşti-
rerek merkez-sağ ve kimlik partileri arasındaki 
farkı da anlamsız kıldığını vurguladı. Partinin 
açılımlarının daha çok Türkiye’de demokratik-
leşmeyi derinleştirme yönünde olduğunu vur-
gulayan Ete, bunun da vesayeti azaltacak ve sivil 
siyasetin alanını genişletecek ve homojen ulus 
inşası projesini tersine çevirecek özellikleri için-
de barındırdığı görüşünü savundu. Ete, analizini 
Arap Baharı’nı yaşayan ülkeler için anlamlı olan 
iki gözleme dayandırarak tamamladı: 1.Türkiye 
demokrasi tarihi otoriter rejimin kendini yeni-
den üretmesi örnekleriyle dolu; 2. demokrasi 
mücadelesinde kararlı adımlar şart.
Kahire Üniversitesi’nden Ahmed Mohamed Abd 
Rabou ise Mısırda başlayan demokratik dönü-
şüme ilişkin farklı görüşlerin Mısır toplumunda 
var olduğunu belirterek konuşmasına başladı. 
Devrimin geri gitmeye başladığını savunanla-
ra karşı devrimin makul hedeflerine ulaştığını 
savunan kesimlerin de olduğunu belirtti. Abd 
Rabou konuşmasında özellikle Mısırdaki dö-

nüşümün dört farklı boyutu üzerinde durdu: 
demokratikleşme; kurumsallaşma ve demok-
ratik müesseselerin oluşması; serbest seçimler; 
ve siyasi kültürün dönüşümü. Seçimlerde ve 
demokratikleşmede kısmi ilerlemelere rağmen 
siyasi kültürün dönüşümünün zamana ve siyasi 
olgunluğa ihtiyaç duyan meşakatli bir süreç ol-
duğunu vurgulayan Abd Rabou yine de halkın 
siyasi süreçlere katılımı, siyasete dair fikir sarf 
etmesini olumlu gelişmeler olarak değerlen-
dirdi. Askeri cuntanın eski anayasanın felsefe-
sine sahip çıkıp onun değişimine direndiğinin 
de altını çizen Abd Rabou seçimleri buna göre 
yapma arayışını bunun örneği olduğunu iddia 
etti. Siyasi partilerin sayısının artmasına rağmen 
bunun doğrudan siyasi hürriyetlerin artması ve 
demokratik çok-partili hayatın derinleşmesiyle 
özdeşleştirilemeyeceğini de vurguladı. Özellikle 
parti sistemi üzerine duran Abd Rabou, partile-
rin ideolojik çizgilerinin yeni yeni şekillendiğini, 
sağ ve sol ayrımının oluşmaya başladığını da 
belirttiği konuşmasında parti programları ile 
gerçekler arasında uyum olmadığı görüşünü de 
savundu. Abd Rabou geçiş döneminde asıl so-
runun partilerin halk desteğini arkalarına almak 
için dini duygulara yaslandığını ileri sürse de, 
soru-cevap kısmında söz alan bazı parlamento 
üyeleri bu gözleme katılmadıklarını, çünkü ken-
dilerinin seçim sürecinde oy toplamak için hal-
kın ayağına kadar giderek gündelik ekonomik 
sorunlar üzerinden bir kampanya yürüttüklerini 
belirttiler. Abd Rabou, seçimlere katılımın yük-
sekliğini ve seçimlerin temiz ve sorunsuz yürü-
tüldüğünü olumlu gelişmeler olarak ilave etti.
Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Tanel De-
mirel ise ordunun siyasetteki rolünü Türkiye 
örneğinde değerlendirirken hükümet etmeden 
yönetme düsturu ile ordunun etkisini siyaset 
üzerinde yıllarca kullandığını belirtti. Özünde, 
Türkiye örneğinde asker-sivil ilişkilerini iki farklı 
bloğun mücadelesinde askeri kanadın Kema-
list blok içerisinde kendisini konumlandırışı ile 
ilgili olduğu görüşünü işleyen Demirel asker-
sivil ilişkilerinin normalleşmesinin Kemalist 
bloğun gücünün zayıflaması ile ilgili olduğunu 
savundu. Bunun yanı sıra, otoriter devlete karşı 
demokrat bir toplum varmış gibi basitleştirilen 
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argümanları sorunlu bulan Demirel, toplumun 
da otoriter eğilimleri sergileyebileceği ve buna 
karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. 
Türkiye’de asker-sivil ilişkilerinde son dönemde 
ciddi kazanımlara rağmen bu kazanımların hala 
kalıcı bir yapıya bürünmediğini ve geriye gidişin 
mümkün olduğu görüşünü ileri süren Demirel, 
bu riski gidermek için kalıcı adımlar atılması çağ-
rısında bulundu. Türkiye’deki son dönemdeki 
normalleşmeyi açıklarken sadece sivil çevreler-
deki değişimlere bakmanın yeterli olmadığını 
düşünen Demirel, aynı zamanda askeri çevrele-
rin içinde yaşanan tartışmaların, özellikle de as-
kerlerin içinde artan sayıda bir kesimin eskisi gibi 
devamın mümkün olmadığı, tamamen siyaset-
ten dışlanmamak için sivillerin denetimine ken-
dilerini açmaya rıza gösterdiğinin de altını çizdi. 
Askerlerin geri durmasının askeri vesayetin ta-
mamen bittiği anlamına gelmediğini yineleyen 
Demirel, özellikle Kürt meselesinde askeri vesa-
yetin geri dönme riskinin var olduğunu ve siyasi 
iktidarlardan da özgürlüklere gelecek tehditlere 
karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dr. Demirel, askeri vesayetin geriletilmesi süre-
cinde hükümetin, Recep Tayyip Erdoğan’ın “dik-
lenmeden dik durmak” dediği ince bir  çizgiyi 
ustalıkla hayata geçirdiğini belirtti. Demirel’e 
göre hükümet,  askerlerin 2003-7 yılları arasında 
yoğunlaşan açık eleştiri ve meydan okumalarına 
karşı rahatsızlığını dikkatli ifadelerle belli eder-
ken, sorumlulara yönelik idari işlemlere imza at-
madı,  hızlı ve radikal reformlar yerine tedrici re-
form yolunu benimsedi. Gücünün sınırlarını iyi 
bildi ve arkasında duramayacağı sözler vermedi, 

adımlar atmadı. Diğer taraftan da, bu tutum ve 
davranışların askerler tarafından güçsüzlük ola-
rak algılanmaması için gayret gösterdi. Hükü-
met kendini güçlü hissettikçe, demokratikleşme 
yönündeki adımları da hızlandırdı.   

Dr. Demirel, Kürt kökenli vatandaşların siyasal 
sisteme entegrasyonunu kolaylaştıracak adımlar 
atıl(a)maması halinde,  şiddetin yeniden yükseli-
şe geçeceğini bunun da askeri vesayeti geri ge-
tirmek isteyenlere fırsatlar sunacağını ifade etti.

Kahire Üniversitesi öğretim üyesi Amal Hama-
da ise Mısır siyasi tarihinde yaşanan devrimler 
ve önemli siyasi gelişmeler ve bunların askerin 
siyasetteki rolünün evriminde oynadığı rolü 
derinlemesine tartıştı. Hamada konuşmasında 
özellikle her devrimin demokratik bir hayatı ge-
tirmeyeceği tespitinde bulundu ve 1952 Genç 
Subaylar devrimi, 1967 hezimeti, 1973 zaferi, 
1977 isyanları, 1981 suikastı, 1986 polis ayak-
lanmaları ve 2011 devriminde zaman zaman 
halkın nasıl askerin siyasetteki rolünü destekle-
diğini belirtti. Günümüzde yaşanan tartışmalara 
referansla Hamada, iki önemli tartışma başlığı-
nın altını çizdi: askerin siyasi hayattaki rolü ve 
ABD’den yapılan askeri yardımlar. Askerin ayrı-
calıklarının sınırlarının çizilmesi ve olağanüstü 
hal uygulamaları gibi boyutlarda tartıştığı bi-
rinci madde yanı sıra Hamada özellikle ABD’den 
yapılan askeri yardımlar sorunu üzerinde durdu. 
Gerek bu yapılan yardımların gerekse de askeri 
bütçenin Meclisin denetimine açılması çağrısını 
yapan Hamada asker-sivil ilişkilerinin yeniden 
tanımlanması, askerin sivil siyasi hayattan çekil-
mesinin gereğini vurguladı. Askerin savunmaya 
dönük fonksiyonları nedeniyle bazı ayrıcalıkları-
nın anlaşılabilir olsa da özellikle ülkenin savaşta 
olmadığı bir ortamda dış yardımları ve ekono-
mik ayrıcalıkları sona erdirmenin gerektiğini 
ifade etti. Bu süreçlerin uzunluğuna da dikkat 
çekerek, sabırlı olunmasını önerdi. Oturumun 
soru-cevap kısmında bazı katılımcılar Mısır or-
dusunun ekonomik alandaki varlığı ile ilgili ko-
nuşmalarda elde kesin istatistiki veriler olmadan 
spekülatif konuşmalardan kaçınılması gereği 
vurgulandı. Ayrıca, bazı katılımcılar Hamada’nın 
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devrimin sürekliliği çağrısından rahatsızlıklarını 
dile getirerek, bunu gençleri sokakta tutacak so-
runlu bir söylem olarak tanımladılar.

3. OTURUM: ORTADOĞU DEVRIMLERININ BÖLGESEL VE 
KÜRESEL SONUÇLARI
Toplantının üçüncü oturumu bölgesel gelişmeler 
ve devrimin siyasi yansımaları üzerine oldu. Ga-
zeteci Cengiz Çandar Mısır’ın uzun yıllardır Arap 
dünyasındaki önder konumunu kötü yönetimler 
nedeni ile kaybettiğini ve devrim sayesinde bu ta-
rihsel rolüne geri dönme fırsatını yeniden yakala-
dığını ileri sürdü. Mısır’ın değişirken değiştirdiğini 
vurgulayan Çandar, Arap dünyasının gerisinde 
Mısırsız bir devrimin mümkün olmadığını ve bu-
gün pek çok diğer ülkede yaşanan dönüşümün 
Mısır devriminin bir uzantısı olarak görülmesi 
gerektiği görüşünü savundu. Mısır’ın canlılığını 
sürdürdükçe bölgedeki dönüşüm dinamizminin 
de süreceğini vurgulayan Çandar, bu değişimin 
jeopolitik yansımalarını da tartıştı. Özünde, bu 
devrimin Sykes-Picot düzeninin temellerini yıkan 
bir gelişme olduğu tezini işledi. Çandar, özellikle, 
devrimi yeni bir Sykes-Picot olarak gören, yani 
bölgeye dışarıdaki aktörlerce dayatılan bir düzen 
olarak okuyan görüşlere karşı çıktı ve devrim son-
rası dönemi bölgenin kendi dinamikleri ile kendi 
kaderini belirlediği bir süreç olarak açıkladı. Diğer 
katılımcılara paralel bir şekilde, Arap bireyinin ilk 
defa kendi kaderine sahip çıktığı, vakar ve onur 
arayışının temel muharrik olduğu bu süreçte böl-
ge siyasetinin de özgürce içerden dinamiklerle 
belirleneceğini ileri sürdü ve bunu ‘Devrim yol 
aldığı ölçüde bütün bölge değişecek’ sözleriy-
le özetledi. Türkiye’deki dönüşüme de değinen 
Çandar, aslında Türkiye’nin son yıllarında bugün 
Arap dünyasında devrim yoluyla yaşanan dönü-
şümü evrim yoluyla gerçekleştirdiğini savundu. 
Türkiye’nin İsrail’e karşı pozisyonunu değerlen-
diren Çandar, bunun Türk halkının taleplerine 
karşı değil, Türk halkının istekleri ile şekillendiği-
ni belirtti. Çandar, yeni oluşan durumda İran ve 
Türkiye’nin de kazançlı çıktığını savundu.

Kahire Üniversitesi’nden Nadia Mustafa ise 
Mısır’ın devrimler sonrası Ortadoğu’daki rolünü 
değerlendirdiği sunuşunda devrimlerin tamam-

lanmadığını ve halen devam ettiğini özellikle 
vurguladı. Devrimlerin daha önceleri dışarıdan 
dinamiklerle açıklanmalarına rağmen bugün 
içerden dinamiklerle açıklanan bir devrim süre-
ci ile karşı karşıya olduğumuzu belirten Musta-
fa kesin analiz için devrimlerin sona ermesinin 
beklenmesini önerdi. Ama yine de Mustafa, 
bu nevi şahsına münhasır devrimin Mısır’ın dış 
politikasını dönüştüreceğini ekledi. Mustafa’ya 
göre, devrim sadece demokrasi ve insan hakları 
için yapılan bir devrim değildi, bilakis Mısır’ın dış 
politikadaki onurunu korumak için de yapılmıştı. 
Mısır dış politikasında medeniyet komşuluğu, 
bölgesel komşulukların önem kazandığı bir dö-
neme girildiğini belirtti, ve Mısır’ı ve çevresini ele 
alan bir yaklaşımın ağırlık kazanacağını vurgula-
dı. Devrim sürecinden geçen, içerde demokrasi 
mücadelesi veren Mısır’ın bölgesindeki rolünün 
ve bölgeye bakışının Türkiye’den kaçınılmaz ola-
rak farklı olacağını vurguladı. Fakat yine de Mus-
tafa, dış politika konusunda yapılan tartışmanın 
yetersizliğinden kaynaklanan memnuniyetsiz-
liğini de vurguladı, ve bundan sonra yapılacak 
daha sistematik tartışmalarda genç diplomatla-
rın katılımının, insani ve İslami referansların ve 
bölgedeki sorunları kapsayıcı bir dilin geliştiril-
mesinin önemini vurguladı. Devrim sürecinde 
Mısır dış politikasının silikliğini eleştiren Mustafa, 
önümüzdeki dönemde Türkiye ile Mısır arasında 
gerek İsrail gerekse de diğer bölgesel meseleler 
üzerinde daha kapsamlı işbirliğinin yollarının 
aranması gerektiğini vurguladı. Mısır’ın İran’ı Su-
riye konusunda eleştirmesi gereğine de değinen 
Mustafa, Körfez’deki tehdit algılamalarının da 
anlaşılması gerektiğini belirtti.
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SETA Dış Politika Direktörü Talip Küçükcan ise 
sunumunda Türk dış politikasının geçirdiği aşa-
maları özetleyerek, dışa kapalı be güvenlik teh-
didi temelli bir dış politikadan çevre ve küresel 
aktörler ile yakın ilişkiler kurmaya uzanana köklü 
değişimleri özetledi. Bu bağlamda Soğuk Savaş 
döneminde NATO şemsiyesi altında yer alan 
Türkiye’nin (Kıbrıs’a müdahale istisna tutulursa) 
bağımsız bir dış politika izlemekten çok içinde 
yer aldığı blok içinde belirlenen öncelikleri takip 
ettiğini kaydeden Küçükcan, 1980 ortalarında 
göreceli bir değişikliğin başladığını, Özallı yıllarda 
izlenen pazar ekonomisi ve liberalleşme süreçle-
rinin doğurduğu yeni imkan alanlarının dış politi-
kaya da yansıdığını belirtti. Soğuk Savaşın sonun-
da şekillenmeye başlayan yeni dünya düzeninde 
Türk dış politikasında yeni arayışlar başladığına 
işaret eden Küçükcan, Türkiye’nin bir taraftan AB 
üyelik sürecine ilişkin politikalar izlediğini, komşu 
ülkelerle genelde güvenlik tehdidi üzerine inşa 
edilmiş mesafeli ve soğuk ilişkiler yerine daha 
yakın ilişkiler kurma yolunda adımlar atıldığını 
anlattı. Özellikle 2003 Irak savaşı sırasında aldığı 
pozisyon ile Türk dış politikasında önceki dönem-
lere oranla belirgin bir değişim yaşandığını savu-
nan Küçükcan, izlenen yeni politikalar ve kurulan 
bölgesel ilişkiler ile Türkiye’nin etkin bir aktör 
olarak kendini gösterdiğine işaret etti. Özellikle 
ABD ve AB’de Türk dış politikasında eksen deği-
şimi yaşandığına ilişkin bazı tartışmalarına neden 
olan bu değişimlerin Türk dış politikasının ülke ve 
bölge önceliklerine göre şekillendiğinin bir gös-
tergesi olduğunu belirten Küçükcan bu durumu 
dış politikada bağımsızlaşma olarak yorumladı. 

Türk dış politikasında bir eksen kayması yaşan-
madığını, bir başka ifade ile ideolojik ve roman-
tik nedenler ile dış politika belirlenmediğini 
belirten Küçükcan, dış politikadaki yeni adım 
ve tercihlerin rasyonel gerekçelere dayandığını 
savundu. Bu noktada özellikle Türkiye’nin kom-
şularla sorunları en az düzeye çekerek, büyü-
yen ve gelişen Türk ekonomisine yeni pazarlar 
arandığını kaydeden Küçükcan Türkiye’nin son 
dönem Ortadoğu politikasının gerçekçi temel-
lere dayandığını savundu. Küçükcan Türkiye’nin 
Ortadoğu vizyonuna değinerek, bu vizyonun 
unsurlarını şu şekilde özetledi: Türkiye’nin Or-
tadoğu vizyonunun altı temel boyutu vardır. 1) 
Bölge ülkelerinin liderleri arasında doğrudan ve 
etkin iletişim ve ilişkilerin kurulması, sorun ve 
fırsatların doğrudan müzakere edilmesi; 2) Top-
lumsal taleplerin iktidara yansıması, katılımcı si-
yasi mekanizmaların tesisi, baskıların kaldırılma-
sı, hak ve özgürlüklerin kurumsallaştırılması; 3) 
Ortadoğu’nun köklü sorunlarına, bölgesel aktör 
ve güçlerin oluşturacağı ittifak ve oluşumların 
girişimleri ile çözümler bulunması, dış aktörlerin 
bölgeye müdahalesine imkan verilmemesi; 4) 
Ortadoğu’da devletlerin, liderlerin ve halkların 
birbirlerine karşı güvenlerinin tesis edilmesi, 
kuşku ve tehdit algılamalarının ortadan kaldırıl-
ması; 5) Ekonomik ilişki ve yatırımların artırılması 
ve karşılıklı bağımlılık ile kalkınmanın sürdürül-
mesi; 6) Dini, kültürel ve mezhepsel çeşitliliğin 
korunması, tek tipleşme ve homojenleşmeye 
engel olunması. Küçükcan, Türkiye’nin bu ilkeler 
ve amaçlar çerçevesinde Ortadoğu’daki değişim 
taleplerini desteklediğini belirterek, Türkiye ger-
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çeğinin önemli bir deneyim olarak tartışılması 
gerektiğini belirtti.

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
Toplantının kapanışını yapan Insight Turkey Asis-
tan Editörü Şaban Kardaş, toplantı boyunca öne 
çıkan ortak temanın demokrasi olduğunu ve Tür-
kiye ve Mısır’da yaşanan gelişmelerin demokra-
tik dönüşümlerin farklı boyutlarını göze alan bir 
yaklaşımla anlaşılabileceğini belirtti. Demokratik 
dönüşümün farklı merhalelerinde olsa da her iki 
ülkenin bu tecrübeyi büyük ölçüde benzerlikler 
içeren süreçlerden geçerek yaşadıklarını vurgu-
layan Kardaş, öncelikle anayasa yapımına yükle-
nen anlam açısından ciddi benzerlikler olduğunu 
belirtti. Anayasa yapımını toplumda mevcut güç 
dağılımını yansıtan bir süreç olarak gören yaklaşı-
ma karşı, anayasa yapımını iktidarı sınırlama için 
bir araç olarak gören yaklaşımın iki ülkede de kar-
şımıza çıktığını vurguladı. Bu bağlamda Kardaş, 
tartışmalarda gündeme geldiği üzere, devleti ol-
duğu kadar toplumun çoğunluğunu da evrensel 

insan hakları referansı üzerinden koruyan ve ço-
ğulcu ve birey eksenli bir siyasi sistemi tesis ede-
cek bir anayasa yazımının peşinde koşulmasının 
önemini vurguladı. Böylesi bir anayasal kültürün, 
ve evrensel ve yerel değerler arasında bir denge 
ile insan haklarını koruyan bir anayasal sistemin, 
Mısır’ın tartıştığı azınlıklar ve Türkiye’nin tartıştığı 
kimlik sorunlarının çözümüne yapacağı katkının 
altını çizdi. Kardaşi ayrıca, her iki ülkede de ‘de-
vam eden süreçler’ söz konusu olduğunun altını 
çizdi. Gerek Mısır’daki devrim sürecinin kazanım-
larının, gerekse de Türkiye’deki sivil-asker ilişkile-
rindeki kazanımların, konuşmacılarca belirtildiği 
üzere, hala kırılgan olduğunu hatırlatan Kardaş, 
bunları kalıcı hale getirecek yasal ve kurumsal de-
rinleşmenin önemini belirtti. Son olarak, Kardaş, 
demokratik geçiş süreçlerinde liderliğin ve ka-
rarlı mücadelenin önemini hatırlatarak, katılım-
cılardan bazılarının belirttiği yönde, önümüzdeki 
dönemde Mısır’daki geçiş sürecinin yönetecek 
olgun, sorumlu ve demokratik meşruiyete sahip 
liderliğe olan ihtiyacı vurguladı.

PROGRAM

AÇILIŞ KONUŞMASI  | Ihsan Dağı, Insight Turkey
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SONUÇ VE DEĞERLENDIRME  | Şaban Kardaş, Insight Turkey
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En yaygın tanımlarından biri, anayasaların, 
insan hak ve özgürlüklerini teminat altına 
alan toplumsal sözleşmeler olduklarıdır. Bu 
yüzden de anayasalarda iki ana bölüm yer 
alır: Hak ve hürriyetler ve hak ve hürriyet-
leri koruyacak devletin yapılanması, işleyişi. 
Bu iki eksen, içerik açısından anayasaların 
omurgasını oluştururlarken, toplumun her 
kesiminin katılımı ve müzakeresiyle hazır-
lanmış olması da, demokratik meşruiyet-
lerini sağlar. Tanıma “toplumsal sözleşme” 
ibaresinin girme nedeni de budur. 

Ne var ki, Cumhuriyet tarihi boyunca bütün 
anayasalarımız, askerlerin fiilen siyasetin 
içinde, hatta başında olduğu ya da darbe ya-
pıp yönetime el koydukları dönemlerde ha-
zırlandı. Toplum, darbecilerden bir an önce 
kurtulmak için, bu anayasaları oylayıp kabul 
etti. 

12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Ana-
yasası, yürürlüğe girdiği günden beri sürekli 
tartışıldı, neredeyse herkes tarafından eleş-
tirildi. Farklı iktidarlar döneminde tam 21 
kez değişikliğe uğradı ama otoriter ve anti-

demokratik özünü koruduğundan, sürekli 
sorun üretmeye devam etti. 

Bugün artık toplumun büyük bir kesimi, 
bu Anayasa’yla devletin ve toplumun yol 
alamayacağını düşünüyor; bundan ötürü 
de, bir “anayasa değişikliği” değil, “yeni bir 
anayasa” talep ediyor. Aslında, yeni anayasa 
talebi yeni bir talep değil. STK’lar, siyasi par-
tiler, akademisyenler, düşünce kuruluşları ve 
çeşitli platformlar, öteden beri Türkiye’nin 
yeni toplumsal sözleşmesinin nasıl olması 
gerektiği konusunda çalışmalar yaptılar ve 

1982 Anayasası, yapıldığından beri meşruiyeti sorgulanan ve değiştirilmesi tartışılan bir anayasa olageldi. 2011 Genel 
Seçimleri’nden önce ve sonra tüm partiler yeni bir Anayasa’nın yapılması gerektiğini vurguladılar. Toplumsal talebin de bu yönde 
olması, yeni bir Anayasa için çalışmayı kaçınılmaz kılıyordu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek öncülüğünde, Parlamento’da grubu bulu-
nan her partiden üç üye ile yeni anayasa çalışmalarını yürütmek üzere Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon, tüm 
partilerin üzerinde anlaştıkları maddelerden başlayarak yeni bir Anayasa’yı yazıyor. Uzlaşılamayan maddeler ise daha sonra ele 
alınmak üzere ileri bir tarihe erteleniyor.

Yeni Anayasa Süreci

Yeni Anayasa ve Sivil Toplum
Yorum  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  14 Ocak 2012  |  Sabah Perspektif
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son derece değerli bir külliyatın oluşumuna 
katkıda bulundular. Anayasaya ilişkin birçok 
sorunun cevabını bu çalışmalarda görmek 
mümkün. 

Ancak bu çalışmaların dağınık olması, ana-
yasa çalışmaları yürütenler için önemli bir 
sorundu. Anayasal arayışları derli- toplu 
biçimde bir arada görmek ve anayasal ta-
leplerin izlediği seyri karşılaştırmalı olarak 
gözleyebilmek mümkün değildi. Bu bağlam-
da, SETA’nın yeni çalışması, “Türkiye Cum-
huriyeti Anayasaları ve Anayasa Önerileri 
(Madde Karşılaştırmalı)” büyük bir boşluğu 
dolduracak önemli ve öğretici bir kaynak.
Özellikle yeni bir anayasa yapma konusunda 
toplumsal irade ile siyasi iradenin kesiştiği 
bu zamanda, Türkiye’de bugüne kadar yapı-
lan anayasa çalışmalarını bir araya getirerek 
toplumun istifadesine sunmanın yararı üze-
rine söz söylemeye gerek yok. Bu çerçevede, 
Fazıl Hüsnü Erdem ve Yunus Heper tarafın-
dan hazırlanan söz konusu çalışma, sade-
ce anayasa metinlerini ve önerileri madde 
karşılaştırmalı olarak bir araya getirmekle 

kalmıyor, aynı zamanda, farklı grupların 
üzerinde uzlaştığı ve ayrıştığı noktaların tes-
pitini ve anayasa önerilerinin/ taleplerinin, 
zaman içinde nasıl bir değişim çizgisi izledi-
ğinin görülmesini de sağlıyor. 

Öte yandan, Türkiye’de toplum, ilk kez kendi 
anayasasını yapma fırsatını yakalamış gö-
züküyor. Meclis’te yer alan her dört parti de 
kendilerini ciddi ölçüde bağlamış durumda-
lar. Yeni anayasa konusundaki siyasi kararlı-

Bugün artık toplumun büyük 
bir kesimi, bu Anayasa’yla 
devletin ve toplumun yol 
alamayacağını düşünüyor; 
bundan ötürü de, bir “anayasa 
değişikliği” değil, “yeni bir 
anayasa” talep ediyor.
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lık, Meclis’te bulunan partilerin eşit düzeyde 
katılımla bir uzlaşma komisyonu oluşturma-
sını ve hatta kararlarını oybirliğiyle almak 
gibi birtakım çalışma ilkeleri belirlemelerini 
sağladı. Yine gözüken o ki, hiçbir parti masa-
dan ilk kalkan durumuna düşmek istemiyor. 
Çok isabetli biçimde Uzlaşma Komisyonu 
üyeleri konuşmuyorlar, sadece dinliyorlar; 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek, tüm siyasi tec-
rübesini, diplomasi becerisini, bu girişimin 
başarıyla sonuçlanması için adeta seferber 
etmiş durumda. 

Komisyon’un oybirliği ilkesinin, süreci şim-
diden çıkmaza soktuğu yolunda çeşitli yo-
rumlar yapıldığını biliyoruz. Ancak bundan 
ötürü umutlarımızı yitirmemiz için hiçbir 
neden yok. Kaldı ki, Komisyon’un bu ilke ka-
rarıyla, Meclis Anayasa Komisyonu ve Genel 
Kurulu’nun çalışma ilkelerini ve matematik 
tablosunu birlikte değerlendirdiğimizde, bu-
nun kendi içinde başlı başına bir denge işlevi 
görebileceğini de düşünebiliriz. 

Ancak bu aşamada asıl üzerinde durulması 
gereken, Meclis’te neler olup bittiğinden çok, 
Meclis’ten gelen çağrılara sivil toplumun ne 
ölçüde karşılık verdiği olmalı. Çünkü parti-
lerimizin masadan kalkmaması, daha doğ-

rusu kalkamaması da, gerçekten bir toplum-
sal sözleşme olacak, herkesin içine sinecek, 
her kesimin hak ve özgürlüklerini güvence 
altına alacak bir anayasa yapılabilmesi de, 
özellikle sivil toplumun tam da bu dönemde 
görüşlerini, talep ve beklentilerini ya da kay-
gılarını kamuoyuyla ve Meclis’le paylaşma-
sıyla mümkün. Diğer bir deyimle, siyasi tem-
silcilerimizi masadan kalkamayacak duruma 
getirmek, sivil toplumun elinde. Medyaya 
yansıyanlara, kamuoyuyla paylaşılanlara ba-
kılırsa, bugüne kadar dile getirilmiş, Meclis’e 
sunulmuş çalışmaların sayısı ve muhtevası, 
itiraf ve kabul edelim ki, pek de yeterli dü-
zeyde ve derinlikte, kuşatıcılıkta değil.

Yeni anayasaya dair görüşlerin, kanun yap-
ma tekniğine uygun formülasyonlara dö-
nüştürülerek sunulması gerekmiyor. Daha 
doğrusu, Meclis’in ihtiyacı, tekniğine uygun 
madde önerileri değil, toplumun neyi arzu-
ladığını, neyi istemediğini öğrenmek. Eğer 
sivil toplum, nisan sonuna kadar kendi tem-
silcilerini görüş ve öneri yağmuruna tutma-
yı başaramazsa, onları masada tutmakta da 
zorlanabilir, yazın ya da yılsonunda anayasa 
meyvesini tatma imkânından da mahrum 
kalabilir. Herkes düşüncesini paylaşsın ki, 
uzlaşıyı, önce toplumda sağlayabilelim.
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1982 Anayasası, yürürlüğe girdiği günden 
beri sürekli tartışılan bir metin oldu. Çün-
kü devleti merkeze alan ve özgürlüğe karşı 
duran bir zihniyetin eseri olan bu anayasa, 
toplumsal sorunları çözüme kavuşturmak 
bir yana, sürekli sorun üreten bir işlev gördü. 
Yirmi bir kez değişikliğe uğradı ama yapılan 
geniş çaplı değişikliklere rağmen, otoriter ve 
antidemokratik özünü muhafaza etti. Bugün 
gelinen noktada, Türkiye’de toplumun çok 
büyük bir kesimi, bu Anayasa’yla devletin 
ve toplumun yol alamayacağını düşünüyor. 
Anayasa’ya kaynaklık eden düşüncenin, artık 
çağın dışına düştüğünü görüyor, dolayısıyla 
ne kadar değişikliğe uğrarsa uğrasın, bu Ana-
yasa ile değişime ayak uydurulamayacağını ve 
farklı toplumsal kesimlerin taleplerinin karşı-
lanamayacağını biliyor. Bundan ötürü de, bir 
“anayasa değişikliği” değil, “yeni bir anayasa” 
talep ediyor ve bu talebini her geçen gün daha 
yükselen bir sesle dillendiriyor.

Yeni anayasa talebi, aslında yeni bir talep de-
ğil. Türkiye, anayasa tartışmasına yeni başla-
yacak da değil. Bu konuda toplumun hatırı 
sayılır bir birikimi bulunuyor. Sivil toplum 
örgütleri, siyasi partiler, akademisyenler, dü-
şünce kuruluşları, çeşitli platformlar ve ini-
siyatifler, öteden beri, Türkiye’nin yeni top-
lumsal sözleşmesinin nasıl olması gerektiği 
konusunda önemli çalışmalar yaptılar ve son 

derece değerli bir külliyatın oluşumuna katkı-
da bulundular. Anayasaya ilişkin birçok soru-
nun cevabını bu çalışmalarda görmek müm-
kün. Ancak bu çalışmaların dağınık olması, 
anayasa çalışmaları yürütenler için önemli 
bir sorun oluşturuyor. Çünkü Türkiye’nin 
anayasal arayışlarını derli-toplu bir biçimde 
bir arada görmek ve anayasal taleplerin izle-
diği seyri karşılaştırmalı olarak gözleyebilmek 
mümkün olmuyor. Özellikle yeni bir anayasa 
yapma konusunda toplumsal irade ile siyasi 
iradenin kesiştiği bu zamanda, Türkiye’de bu-
güne kadar yapılan anayasa çalışmalarını bir 
araya getirerek kamuya sunmanın ne kadar 
yararlı olacağı açıktır.

Bu düşünceden hareketle hazırlanan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasaları ve Anayasa Öneri-
leri (Madde Karşılaştırmalı) adlı çalışma, sa-
dece değişik önerileri madde karşılaştırmalı 
olarak bir araya getirmekle kalmıyor, aynı 
zamanda, hem farklı grupların üzerinde uz-
laştığı ve ayrıştığı noktaların tespitini hem de 
anayasa önerilerinin/taleplerinin, zaman için-
de nasıl bir değişim çizgisi izlediğinin görül-
mesini de sağlıyor.  

IÇINDEKILER
I.  1982 Anayasası ve Türkiye’de Anayasal Arayışların Seyri
II. 1982 Anayasasında Gerçekleştirilen Değişiklikler
III. Anayasalar ve Madde Önerileri

Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasaları ve 
Anayasa Önerileri
Araştırma & Kitap  |  FAZIL HÜSNÜ ERDEM, YUNUS HEPER  |   SETA Yayınları XV, I. Baskı: Aralık 2011, ISBN: 978-605-4023-13-4
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PROGRAM
Açılış Cemil Çiçek, TBMM Başkanı
 Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Dicle Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 
Oturum Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, SETA 
Konuşmacılar Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
 Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı
 Süleyman N. Korkmaz, MHP Milletvekili ve TBMM 

Anayasa Komisyon Üyesi
 Meral Danış Beştaş, BDP Eşbaşkan Yardımcısı 

1982 Anayasası, yapılan geniş çaplı değişiklikle-
re rağmen, sürekli tartışılan bir metin oldu. Bu-
gün “anayasa değişikliği” değil, “yeni bir anaya-
sa” talep ediyor. Bu toplumsal talebe toplumun 
büyük bir kesimi, bu Anayasa’yla devletin ve 

toplumun yol alamayacağını düşünüyor ve artık 
bir uygun olarak Meclis’te grubu bulunan bütün 
partilerin birlikte oluşturduğu Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu da, yeni bir anayasa yapım sürecini 
halen yürütüyor.

Türkiye’nin anayasal taleplerinin izlediği seyri 
bir bütün olarak gözleyebilmek amacıyla Si-
yaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
SETA, 12 Haziran 2011 seçimlerine kadar yürür-
lüğe girmiş anayasalarla, anayasa değişikliği ve 
yeni anayasa tekliflerini madde karşılaştırmalı 
olarak bir araya getirdi ve kitap olarak yayınladı.
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem ve Anayasa 
Mahkemesi Raportörü Yunus Heper tarafından 
hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları ve 
Anayasa Değişikliği Önerileri (Madde Karşılaş-
tırmalı) adlı kitabın tanıtımı amacıyla SETA, 18 
Ocak Çarşamba günü önemli bir panele ev sa-
hipliği yaptı. “Türkiye’nin Anayasa Birikiminden 
Yeni Anayasaya Doğru” başlıklı panel yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. Yılmaz Ensaroğlu’nun 
moderatörlüğünde düzenlenen panele TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TBMM Anayasa Ko-
misyonu Üyesi ve MHP Milletvekili Süleyman 
Nevzat Korkmaz, BDP Eşbaşkan Yardımcısı Me-
ral Danış Beştaş ve birçok davetli katıldı.

Panelde SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü 
Yılmaz Ensaroğlu, SETA bünyesinde hazırlanan  
Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları ve Anayasa 
Önerileri (Madde Karşılaştırmalı) adlı kitabın 
hazırlanışıyla ve yeni anayasa tartışmalarıyla il-
gili bir giriş yaptı. Ensaroğlu’nun yaptığı girişin 

Türkiye’nin Anayasa Birikiminden 
Yeni Anayasaya Doğru
Panel |  CEMIL ÇIÇEK, FAZIL HÜSNÜ ERDEM, YILMAZ ENSAROĞLU, HÜSEYIN ÇELIK, SEZGIN TANRIKULU, SÜLEYMAN N. KORKMAZ, MERAL 
DANIŞ BEŞTAŞ  | 18 Ocak 2012 
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ardından,  açılış konuşmasını kitabın yazarların-
dan Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem yaptı. Erdem, 
yeni anayasa yapım sürecinin en önemli güven-
cesi olarak toplumdaki umut ve bekleyişe işaret 
ettiği konuşmasında insan hakları, hukuk devle-
ti ve çoğunlukçu yapının yeni anayasanın temel 
çerçevesi olması gerektiğinin altını çizdi. 

ÇIÇEK: “SORUNLARIN ÇOĞU ANAYASA ILE ILGILI”
Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem’in ardından TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa tartışmalarını 
değerlendiren bir konuşma yaptı. SETA tarafın-
dan hazırlanan kitabın anayasa çalışmalarına 
büyük katkı sağlayacağını ve böyle bir çalışmaya 
ihtiyaç olduğunu söyledi. Anayasa konusunun 
çok uzun zamandan beri konuşulan bir konu 
olduğunu belirten Çiçek, her toplumun bir soru-
nu olduğunu fakat Türkiye’nin bunlara ilave ola-
rak bir anayasa sorunu olduğunu ifade etti. Çok 
partili hayatın 30 yılının anayasa sorunu ile uğ-
raşmakla geçtiğini vurgulayan Çiçek, son birkaç 
gündür eski bir Genelkurmay Başkanı’nın nerede 
yargılanacağının tartışıldığını ve bunun da ana-
yasa ile bağlantılı olduğunu ifade etti. “Bir ülkenin 
sorunlarının çoğu anayasa ile ilgiliyse ve bir türlü 
sonuca bağlanamıyorsa, o toplum yorgun düşer” 
diyen Çiçek, Türkiye için istikrar ve güvenin çok 
önemli olduğunu söyledi. Her 13-14 ayda bir 
anayasa değişikliği yapıldığını ve bunun da dar 
bir elbiseye benzediğini, bunun için sürekli yama 

yapıldığını kaydeden Çiçek, “Bir an evvel bizim bu 
anayasa konusunu çözmemiz gerekiyor” dedi.  

KORKMAZ: “GENIŞ VE KATILIMCI BIR ANAYASA” 
Açılış konuşmalarının ardından, panelde ilk olarak 
TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve MHP Milletve-
kili Süleyman Nevzat Korkmaz konuştu. Korkmaz, 
MHP olarak “parlementer sistemi iyi işletecek, dış 
güçlerin baskılarını hissettiren değil milletin hür 
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iradesini hissettirecek çok geniş ve katılımcı bir 
anayasa” öngördüklerini belirtti. Korkmaz, devletin 
ve milletin birbirlerini bütünleyici olduğu bir ana-
yasa talep ettiklerinin altını çizdi. 

TANRIKULU: “STK’LAR INISIYATIF ALMALI” 
Panelde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin 
Tanrıkulu ise yeni anayasa yapım sürecinin ge-
niş katılımlı olması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, 
bu noktada özellikle sivil toplum kuruluşlarının 
kendiliğinden inisiyatif ortaya koymaları gerek-
tiğinin üzerinde durdu. Kutuplaşmanın derin-
leştiği toplumlarda anayasa hazırlamanın zor 
olduğunu ifade eden Tanrıkulu, öncelikli olarak 
“muhtemel çözümlerin önündeki yapısal engel-
lerin” kaldırılması gerektiğini belirtti. 

BEŞTAŞ: “ILKELERDEN ÖNCE SÜRECI DEĞERLENDIRMELIYIZ” 
BDP Eşbaşkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ise 
konuşmasına “ilkelerden önce süreci değerlen-
dirmemiz gerekir” sözleriyle başladı ve BDP ola-
rak yaşanan atmosferin anayasa yapım sürecin-
den kendilerini uzaklaştırdığını söyleyerek BDP 
üyelerinin tutuklanmalarına işaret etti. Beştaş, 
yeni anayasanın Kürt sorununa çözüm üretmesi 
gerektiğini, Kürt meselesi çözülmedikçe hiçbir 
sorunun çözülemeyeceğinin altını çizdi. 

ÇELIK: “ANAYASA ÇOK SESLI OLMALI” 
Panelde son olarak AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Çelik konuştu. Çelik, geçmiş 
anayasalar hakkında bir değerlendirme yaptık-
tan sonra yeni anayasa sürecinde hükümet ola-
rak her partinin ittifakını esas aldıklarını belirtti. 
“Hassas noktalar, tüm partilerin hassas noktala-
rı. 10’u geçmez” diyen Çelik, çok geniş bir ana-
yasa yerine 90 madde üzerinde dört siyasi par-
tinin anlaşabileceğini ifade etti. Kürt sorunu 
konusunda Meral Danış Beştaş’la aynı görüşte 
olduğunu ama sorunun çözümü için anayasa-
nın atılacak adımlardan ilki olduğu belirten Çe-
lik, yeni anayasanın çok sesli ve çok kimlikli bir 
toplumda uyum ve harmoniyi yansıtan bir ana-
yasa olması gerektiğini söyledi. Çelik bu konuda 
AK Parti’nin istekli olduğunu vurguladı.
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28 Şubat’ın eğitim sistemindeki izleri uzun 
süre varlığını korumuştur ve kısmen koru-
maktadır. Başörtüsü yasağı ve üniversiteye 
girişte farklı katsayı kararı gibi bu dönemde 
YÖK tarafından başlatılan birçok uygulama, 
eğitim sisteminin bizatihi özneleri olan öğ-
rencileri karar alıcı pozisyonlarından azlet-
miş ve gençlerin demokratik yönetime olan 
inancını sarsmıştır. Ayrıca, farklı katsayı 
uygulamasıyla başlatılan tek basamaklı üni-
versite giriş sistemi sonucu, eğitim sistemi-
nin hiç de fena olmayan geleneksel eşitlikçi 
yapısı bozulmuş ve yükseköğretime gelen 
öğrenci niteliği hızla düşmüştür. Benzer şe-
kilde, hiçbir teknik altyapısı hazırlanmadan 
ve eğitimsel kaygılardan ziyade bir takım 
ideolojik gerekçelerle başlatılan sekiz yıllık 
kesintisiz ve zorunlu eğitim, milli eğitim sis-
temini ciddi sorunlarla baş başa bırakmıştır. 
Basına yansıdığı kadarıyla, sekiz yıllık zo-
runlu ve kesintisiz eğitimin, kesintili/ kade-
meli olarak uygulanmasına imkân taşıyacak 
bir yasa taslağı, AK Parti tarafından hazırlan-
mıştır. Kesintisiz eğitimin, eğitim sisteminde 
yol açtığı nicel ve nitel sorunlar iyi bilinmek-
tedir. Sözgelimi, dünyanın hiçbir medeni ül-

kesinde, 1. sınıftaki çocuklar ile 8. sınıftaki 
çocuklar aynı okulu/ mekânı paylaşmamak-
tadırlar. Çocukların fizyolojik ve psikolojik 
gelişimleri dikkate alındığında, 6 yaş ile 14 
yaş çocukları aynı ortamda bulundurmanın 
ciddi sakıncaları vardır. Zaten gelişmiş ülke-
lerin genelinde ortaokul ilkokuldan ayrı ve 
bağımsızdır. Buna ilaveten ortaokul kade-
mesi genel olarak lise eğitimi ile birlikte ele 
alınmaktadır. Kaldı ki, Türkiye’de de veliler, 
birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar çocuk-
larının aynı mekânı paylaşmasından pek 
memnun değildirler. Dolayısıyla, kademeli 

18. Milli Eğitim Şurası’nda gündeme taşınan zorunlu temel eğitimin 4+4+4 şeklinde kademelendirilerek 12 yıla çıkarılması, AK 
Parti grubundan bir komisyon tarafından bir süre üzerinde çalışılarak yasa taslağı haline getirildi ve kamuoyuna sunuldu. Konu 
üzerine farklı kesimlerden farklı tepkiler gelirken, yaşanan tartışmalar oldukça yüksek tansiyonlu seyretti.  Taslağa ilişkin olarak 
muhalefetten gelen eleştiriler daha çok 8 yıllık kesintisiz eğitimin kesintili olarak düzenlenmesi üstüneydi. 

Eğitimde 4+4+4 Tartışmaları

Kesintili ve Sorunsuz Eğitim
Yorum  |  BEKIR S. GÜR  |  21 Ocak 2012  |  Sabah Perspektif
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ilköğretim öngören yasa taslağı, hem geliş-
miş ülkelerdeki uygulamalar hem de Türki-
ye’deki tecrübe dikkate alındığında,son dere-
ce olumlu ve çocuklarımız için “zorunlu” bir 
adımdır. 

5+3 mü, 4+4 mi? 
Yine basına yansıdığı kadarıyla, yasa tasla-
ğının, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim eği-
timini, 4+4 şeklinde iki kademeye ayırdığı 
anlaşılmaktadır. İlköğretimin, 5+3 yerine, 
4+4 şeklinde ikiye ayrılmasının, gerçekçi bir 
planlamaya dayalı olup olmadığı yönünde 
kamuoyunda kuşkular vardır. Zira 8 yıllık 
zorunlu eğitim sürecinde de sürecin önce-
sinde de 5+3 modeli uygulanmaktaydı. Her 
ne kadar bazı okullar, ilköğretimi 4+4 şek-
linde sabahçı ve öğlenci gibi bir ayrıma tabi 
tutsa da, hem müfredat hem de öğretmen 
yapısı (sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni) 
dikkate alındığında mevcut eğitim sistemi, 
5+3 olarak işlemektedir. Benzer şekilde, 4. 
ve 5. sınıfta bazı dersler branş öğretmenleri 
tarafından verilse de, öğrenciler 5. sınıfın bi-
timine kadar bir sınıf öğretmeni tarafından 

eğitilmektedir. Bu durumda, kamuoyunun 
kuşkularını gidermek adına, 5+3 yerine ne-
den 4+4’ün tercih edildiği, eğitim sisteminin 
fiziksel altyapısı, ilköğretim ikinci kademe-
nin müfredat yapısı ve öğretmen ihtiyacı 
gözetilerek Milli Eğitim Bakanlığı’nca orta-
ya konmalıdır. Alternatif olarak, 4+4 yerine 
5+3’ün daha doğru bir tercih olabileceği ve 
daha kolay uygulanabileceği göz önünde  
bulundurulmalıdır. 

Lise zorunlu olmalı mı? 
Taslakta yer alıp almadığını ve alındıysa nasıl 
alındığını tam olarak bilmediğimiz zorunlu 
eğitimin 8 yıldan 12 yıla (dolayısıyla 14 yaş-
tan 18 yaşa) çıkarılması önerisi de dikkatle 
ele alınmalıdır. Öncelikle, böyle bir hedefin 
altyapısının ne derece hazır olduğuna dair 
kuşkular vardır. Dolayısıyla, bu hedefin uzun 
vadeli bir plan dâhilinde ve kademeli olarak 
(örneğin, zorunlu eğitimi, 14 yaşından 15 
yaşına çıkarmak ve bunu tam olarak oturt-
tuktan sonra 16 yaşına çıkarmak şeklinde) 
yapılması daha gerçekçidir. Dahası, felsefî 
olarak, zorunlu eğitimdeki devlet tekelinin 
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sorunlu olduğu ve dolayısıyla bu yöndeki 
bir yasal değişikliğin, alternatif eğitim bi-
çimlerini (örn. evde veya okul dışında başka 
mekânda eğitim) dışlamaması gerektiği yö-
nünde toplumsal bir beklenti vardır. 

Son olarak, zorunlu eğitimin yaş sınırı, tarih-
sel ve ekonomik koşullar sonucunda, ülkeler 
arasında farklılık göstermektedir. Dünyada 
bazı gelişmiş ve küçük ülkeler eğitimi 18 
yaşına kadar zorunlu tutsa da, birçok geliş-
miş ülke, zorunlu eğitimi 15-17 yaşla sınırlı 
tutmaktadır. OECD’nin 2011 verilerine göre, 
zorunlu eğitimin OECD ülkeleri ortalaması 
16 yaştır (bkz. Education at a Glance, s. 303). 
Türkiye’nin de kendine has koşulları dikkate 
alındığında, zorunlu eğitim yaşını kademe 
kademe artırmasında fayda görülmektedir. 
Son yıllarda hem ilk ve ortaöğretimde hem 
de yükseköğretimde çok önemli nicel iyileş-
meler gerçekleştirilmiştir. Örneğin, artık her 
iki lise mezunundan biri rahatlıkla bir yük-

seköğretim programına yerleşebilmektedir. 
Bu iyileşmeler, nitel bir takım iyileşmelerin 
zeminini oluşturma potansiyeline sahiptir. 
Nitekim bu nitel gelişmeleri kısa bir sürede 
görmek eğitim için mümkün değildir. Bu 
minvalde, yapılacak eğitim reformları belli 
bir planlama dâhilinde uzun vadede ele alın-
malı ve toplumsal talepleri gözetmelidir.

Kademeli ilköğretim öngören 
yasa taslağı, hem gelişmiş 
ülkelerdeki uygulamalar hem 
de Türkiye’deki tecrübe dikkate 
alındığında,son derece olumlu 
ve çocuklarımız için “zorunlu” 
bir adımdır.
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Ortadoğu’da yaşanan sistemik değişimlerin 
yarattığı kaotik ortam devam ediyor. Bu or-
tamda bölgesel ve küresel aktörler bir yandan 
bölgenin yeni gerçeklikleriyle yüzleşirken, 
diğer yandan da bölgenin arkaik gerçeklikle-
rine hayat üfleyebilme çabası içerisinde. İran, 
Irak ve Suriye... “Bahar”ın sancılı devam ettiği 
Ortadoğu’da “mezhep savaşı” ilkelliğini ihya 
edecek güç oyunlarına maruz kalmış veya 
bırakılmış, Türkiye’ye komşu bu üç ülke, bir-
biriyle bağlantılı fay hatları üzerinde yer al-
makta ve Türkiye bu ülkelerdeki sarsıntıdan 
doğrudan etkilenmektedir. Bu ülkelerdeki 
güç oyunları ve nüfuz kavgası ister istemez 
Türk dış politikasının bölgedeki politika alter-
natiflerini kısıtlamaktadır. Bu yönüyle, eş za-
manlı ele alınması gereken meydan okumalar 
bütünü, Türkiye’nin Arap Baharı’nda fazlasıy-
la ihtiyaç duyulan enerjisinin bir kısmını tali 
yollarda harcamasına sebep olmaktadır. 

Maliki “zamanın ruhuna” aykırı 
Irak Başbakanı Nuri El-Maliki’nin son çı-
kışlarını da bu açıdan okumak gerekiyor. 

ABD’nin “çekilmesi” sonrasında, Başba-
kan Maliki’nin zaman kaybetmeden bir güç 
konsolidasyonu içine girmesinin ülkesi için 
kaotik, kendisi açısından rasyonel bir tarafı 
olduğu ortada. Başbakan olduğundan beri 
güç boşluklarını doldurma maharetine sahip 
olduğunu kanıtlayan Maliki, işgal süresince 
kurduğu silahlı milisler ve girdiği ittifaklar-
la zaten ABD sonrasında “güçlü” bir iktidar 
kuracağının sinyallerini vermişti. İronik olan 
zamanlamaydı. Totaliter rejimlerin ve lider-
lerin hedef alındığı Arap Baharı sürecinde 
Maliki’nin giriştiği güç kavgası, bir yandan 
“zamanın ruhuna” aykırılık teşkil ederken, 
diğer yandan da bölgeyi en son ihtiyaç duy-
duğu gereksiz bir gerginliğe sürüklemekte-
dir. Siyasi gruplaşmaların etnik-mezhepsel 
düzlemde olduğu Irak’ta bu çatışma otoma-
tik olarak mezhepsel çatışmanın zeminini 
hazırlamaktadır. 

Meselenin belki de en hazin tarafı ise 
Maliki’nin Irak’taki siyasi etkinliğinin kem-
miyeti sorgulanabilecek olan Türkiye’yi bu 

2011 yılında Tunus’ta başlayan Arap Baharı süreci Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kökten etkilemeye devam etti.  Bölge halklarının 
kararlı değişim talebi sonucunda başta Tunus, Mısır ve Libya demokratikleşme sürecinde önemli adımlar atarken, bölgesel di-
namikler, özellikle Irak işgali sonrası belirginleşen mezhepsel kırılmalar bölgenin değişim süreci önünde önemli bir risk olarak 
ortaya çıktı. Özellikle ABD tarafından mutat hale getirilen Iran müdahalesi tehdidi ve bu tehdit karşılığında Iran’ın alevlendirdiği 
Batı karşıtlığı, mezhepsel çatışma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte bölge istikrarı ve değişim sürecinin sağlıklı ilerlemesi 
açısından bölgede tansiyonu yükseltmeye devam etti.

Arap Baharı Etkileri 

Ortadoğu’da Sancılı Değişim ve 
Türkiye
Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  21 Ocak 2012  |  Sabah Perspektif
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süreçte ismen zikretmesi ve tabiri caizse he-
def tahtasına oturtmasıdır. Bir diğer trajik 
nokta ise halen BM Anlaşması’nın 7. madde-
si kapsamında egemenlik hakları kısıtlı olan 
Irak’ın başbakanının Türkiye gibi Irak’ın is-
tikrarına ve ulusal uzlaşmasına stratejik se-
beplerden ihtiyaç duyan bir ülkeyi egemen-
lik ihlali yapmakla itham etmesi ve çatışma 
zeminine çekmeye çalışmasıdır. 

Irak ordusunun temsil kabiliyetinin sorgu-
landığı ve Maliki’nin güç konsolidasyonu-
nun açıkça gerçekleştiği bir zamanda, Irak 
ordusuna 11 milyar dolarlık silah ve askeri 
eğitim programı satacak olan ABD’nin pozis-
yonu da dikkatle izlenmeli. Maliki’yi sadece 
İran’la özdeşleştirmek doğru olmadığı gibi, 
tamamen ABD’den ayrı düşünmek de doğru 
olmaz. Her ne kadar Arap Baharı sürecinde 
Türkiye ile birçok konuda paralel hareket 
ettiği iddia edilse de ABD, Irak konusunda 

Türkiye ile aynı frekansta değil. Bölgede oto-
riter liderlerle çalışma konusunda deneyimli 
olan ABD, Irak’ta da stratejik çıkarlarını ko-
ruyacak ölçüde diyalog kurabileceği “güçlü” 
bir lidere “hayır” demeyecektir. Otoriterleş-
me sürecinde meydana gelecek çatışma or-
tamı, ABD’nin Irak’taki varlığına da meşru-

Türkiye bölgede “zamanın 
ruhunu” temsil ediyor. 
Krizler üzerinden nüfuz 
genişleten bölgesel ve 
global aktörler, Türkiye’nin 
bölgenin “normları” üstündeki 
yaklaşımını doğru okuyamıyor.
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iyet kazandıracaktır. Bu sebepten ABD’nin 
Türkiye’nin Irak konusundaki haklı endişe-
lerini paylaşmasını beklememek gerekir.

Iran, Irak ve Suriye ittifakı 
Irak’taki gelişmeler Suriye ve İran’dan ba-
ğımsız da okunmamalı. Türkiye’nin Suriye 
ile meşgul olduğu bir zamanda Maliki’nin 
Türkiye’yle yapay bir kriz çıkarma çabası ol-
dukça anlamlı. Esed’in “zaferimiz yakındır” 
minvalindeki konuşması, İranlı bazı yetkili-
ler tarafından Türkiye’ye yönlendirilen eleş-
tiriler, Maliki’nin cüretkâr açıklamalarıyla 
örtüşmektedir. Diğer bir deyişle nasıl nükle-
er mesele ve askeri operasyon dedikoduları 
ile İran’a Suriye konusunda baskı oluşturul-
maya çalışılıyorsa aynı şekilde Irak ve İran’la 
yapay krizler yaratmak suretiyle Türkiye’nin 
Suriye politikası hedef alınmaktadır. Bu yolla 
İran, Irak ve Suriye “tamponlarını” muhafaza 
etmeye, Maliki iktidarını pekiştirmeye, Esed 
rejimi ise hayatta kalmaya çalışmaktadır. Bü-
tün bu çıkar ittifakından ise bu ülkeler için 
kısa vadeli siyasi kazanımlar, bölge için ise 
uzun vadeli çatışma ve kaos çıkmaktadır.

Irak’ta İran ve ABD ile, Suriye’de İran ve 
Irak ile, İran’da ise ABD ile farklı yaklaşım-
lara sahip olan Türkiye, krizin norm haline 

geldiği Ortadoğu coğrafyasında kriz önleyi-
ci, meşhur tabirle proaktif, hareket etmeye 
çalışmaktadır. Fakat krizler üzerinden nü-
fuz genişleten bölgesel ve global aktörlerin, 
Türkiye’nin bölgenin “normları” üstündeki 
yaklaşımlarını sağlıklı bir şekilde okudukla-
rını ve takdir ettiklerini söylemek mümkün 
değil. Türkiye bölgede “zamanın ruhunu” 
temsil etmektedir. Bu nedenle “normlar” 
üstü yaklaşıma sahip olması gerekir. Bu du-
rumun elbette Türkiye için maliyeti olacak-
tır, fakat Türkiye’nin bu yapıcı yaklaşımı orta 
ve uzun vadede hem kendi hem de bölge çı-
karınadır. Bu zor süreçte Türkiye’nin yapma-
sı gereken, yapay tartışmalardan uzak durup 
kısıtlı imkân ve enerjisini verimli ve yerinde 
kullanmaktır.
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The Middle East is a region with connota-
tions of fear. Some of these fears are con-
structed externally and others really do have 
a basis in the reality of our region. Fears and 
threats are intertwined. It is often difficult to 
distinguish between threats and imagined or 
constructed fears. Fears and threats may dif-
fer significantly from one actor to another. 
In the middle of all these fears, there is an 
eternal Western perception of Iran as a 
threat. Putting aside all rhetoric and proxy 
wars through Israel in the region, it is not 
possible to cite one tangible major event that 
justifies the Western fears of Iran, even his-
torically. So, what does this perceived threat 
and fear of Iran, mainly coming from the 
United States, mean? Why is Iran a target 
now, when it was once a major ally of the U.S. 
until its Islamic revolution? 

Again, why hasn’t Iran developed a politi-
cally pragmatist approach toward a rational 
relationship with the West, 30 years after the 
Islamic revolution? How come the “thou-
sands-year-old Iranian state tradition” can-
not develop such rationality? Similarly why 
cannot the U.S. – which developed politi-
cally pragmatic approaches when it came to 

the Taliban in Afghanistan, anti-U.S. move-
ments in Latin America, anti-American par-
ties in post-Saddam Iraq, frontier countries 
during the Cold War and the Islamist move-
ments in the post-Arab Spring era – find a 
way to talk to Iran? 

What is clear is that due to these tensions, all 
actors involved are carving out political paths 
for themselves through “creative destruction,” 
to borrow from Schumpeter. These tensions 
delay finding a resolution to the problems 
and prevent a politically pragmatic rational 
approach from emerging. These tensions feed 
the vicious circle that justifies all those who 

The worry is not about the 
possibility of a war breaking 
out; it is about the hope of 
building a new regional order 
in the near future fading 
away.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  27 Ocak 2012  |  Hurriyet Daily News
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want to convey an image of resistance to the 
West, as well as those who want to appear as if 
they are taking preventative measures against 
threats perceived by the U.S., and also Israel’s 
schizophrenic obsessions.

In the previous months, in order to keep the 
question “when will Iran be attacked?” on 
the agenda, the media began a campaign of 
bombardment. As expected, this campaign, 
repeated almost every year, became meaning-
less after two weeks, and things went back to 
normal. In the wake of the U.S. withdrawal 
from Iraq, Iran’s repeated threat to “seal off 
the Strait of Hormuz” – unclear as to what 
this would actually intend – launched another 

public discussion. There could not have been 
a better opportunity for the U.S., in its election 
year, to build up the perceived threat of Iran. 
The U.S. will seize this opportunity to the bit-
ter end. There could not be better material for 
the U.S than now, at a time when all fears and 
threats are interlocked in the region. 

The existential question is whether Iran also 
considers this vicious circle as an opportu-
nity to capitalize. If this is the case, then there 
is ample reason for concern. Don’t let this be 
misunderstood: The worry is not about the 
possibility of a war breaking out; it is about 
the hope of building a new regional order in 
the near future fading away.
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Tunisia triggered a wave of protests that has 
been sweeping all over the North Africa and 
the Middle East since the early 2011. It set the 
motion in the so-called Arab Spring and suc-
cessfully demonstrated that social and political 
transformation is possible without resorting to 
violence. Through fair and transparent elections 
that was held on October 23, 2011, Tunisians 
elected a Constituent Assembly that is man-
dated to draft the new Constitution of Tunisia. 
The new political actors in Tunisia has shown 
great interest in increasing the level of coopera-
tion with Turkey, a country whose experience in 
political transformation and economic develop-
ment has become a source of inspiration for the 
people in the region.

SETA Panel brought two distinguished speakers 
together to discuss Turkish-Tunisian relations, as 
well as the recent developments in the Middle 
East and the North Africa: His Excellency Foreign 
Minister of Tunisia Dr. Rafik Abdessalem and 
His Excellency Foreign Minister of Turkey Prof. 
Ahmet Davutoglu shared their insights on the 
blooming relations between the two countries, 
transformations in the Middle East and the North 
Africa, and their implications for the regional and 
international power balances. The discussion 
was moderated by Taha Özhan, SETA President.

ARAP BAHARI, TUNUS VE TÜRKIYE 
SETA’da düzenlenen “Arap Baharı, Tunus ve Tür-
kiye” başlıklı panelde, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ve Tunus Dışişleri Bakanı Refik Ab-
düsselam Arap Baharı’nı ele aldılar.

Moderatörlüğünü SETA Başkanı Taha Özhan’ın 
yaptığı panelde, Tunus Dışişleri Bakanı Refik 
Abdüsselam, seçimler sonrasında iktidara gelen 
koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak 

ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmiş 
olmasının Tunus’un Türkiye’ye verdiği önemin 
bir göstergesi olarak algılanması gerektiğini 
belirtti. Tunus’ta devrimle birlikte başlayan ve 
seçimlere uzanan süreç hakkında bilgi veren 
Abdüsselam, Tunus devrimiyle harekete geçen 
ve tüm Arap dünyasına yayılan siyasi değişim 
sürecinin yeni bir olgu olmadığının, aksine 
başlangıcının 1980’lere uzandığının altını çizdi. 
Tunuslu Bakan’a göre, Tunus devrimini yerel bir 
devrimden bölgesel bir devrime dönüştüren 
asıl neden Arap dünyasında yer alan otoriter 
rejimlerin benzer yapısı ve Arap halklarının bu 
otoriter yapıya karşı geliştirdikleri ortak demok-
rasi ve insan hakları talepleri.

Abdüsselam konuşmasında Arap dünyasındaki 
bu yeni hareketliliğin gecikmesini İslam ve de-
mokrasinin uzlaşamayan karakterine bağlayan 
anlayışa da karşı çıktı. Bu gecikmenin uluslara-

Arab Spring, Tunisia and Turkey
Policy Debate |  RAFIK ABDESSALEM, AHMET DAVUTOĞLU, TAHA ÖZHAN  | 11 Ocak 2012 
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rası konjonktürden kaynaklandığını dile getiren 
Bakan’a göre süreç artık durdurulamaz. 

Tunus’un yanı sıra Türkiye’nin Arap Baharı’nda 
oynadığı role dikkat çeken Tunus Dışişleri Baka-
nı, Arap Baharı’na gelinen süreçte bir dış faktör 
olarak Türkiye modelinin devrimler üzerindeki 
etkisine de vurgu yaptı. Türkiye’nin İslam ve de-
mokrasiyi harmanlayan modeliyle uzun süredir 
Arap entelektüel dünyasında merak uyandır-
dığını ve ciddi tartışmalar ürettiğini hatırlatan 
Abdüsselam, Türkiye’nin devrim öncesi süreç-
te olduğu gibi devrim sonrasında da bölgede 
ciddi rol oynayacağını umduğunu dile getirdi 
ve Türkiye ile bölgesel ortaklık gerçekleştirmek 
istediklerini ifade etti.

DAVUTOĞLU: “TUNUS TÜM BÖLGEYE ÖRNEK OLACAK”
Abdüsselam’ın ardından kürsüye çıkan Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Tunus devrimiyle 
Tunus halkının tüm bölgeye model oluşturabi-
lecek bir mucize gerçekleştirdiğini dile getirdi. 
Arap devrimlerinin Tunus’ta başlamasının bir 
rastlantı olmadığını not eden Davutoğlu, İbn-i 
Haldun ve Hayreddin Paşa gibi önemli entelek-
tüel ve devlet adamları yetiştirmiş Tunus halkı-
nın saygınlık talebiyle sokağa dökülmesinin bu 
geleneği yansıttığını belirtti. Tunus’un başarısı-
nın ulusal değil, bölgesel bir anlamı olduğunu 
vurgulayan Davutoğlu’na göre seçimler sonra-

sı kurulan koalisyon hükümeti ve devam eden 
demokratikleşme çabaları tüm bölgeye örnek 
olacak. 

Türkiye’nin devrimin ilk gününden itibaren 
Tunus’un halkının haklı taleplerine destek ver-
diğini hatırlatan Davutoğlu, Türkiye’nin bundan 
sonraki dönemde de her türlü desteği sağla-
maya hazır olduğunu ifade etti. Konuşmasında 
Türkiye ile Tunus arasındaki karşılıklı ilişkilerin 
demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü-
ne dayanan değerler ile bölgesel ve uluslararası 
işbirliğini gerçekleştiremeye yönelik stratejik 
olmak üzere iki boyut üzerinden yürüyeceğini 
işaret eden Davutoğlu, bu minvalde devlet, sivil 
toplum ve bölge düzeyinde pek çok adım atıla-
cağının sinyalini verdi.
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Amerika, 20 Mart 2003’te İngiltere ve birkaç 
ülkenin daha katılımıyla “uluslararasıymış 
gibi” bir görünümle Irak’ı işgal etti. 2011’in son 
ayında Irak’tan çıkıp gittiğinde geride iki mil-
yona yakın ölü, beş milyona yakın yetim çocuk, 
bir buçuk milyondan fazla yerinden edilmiş 
Iraklı, bedenen ve ruhen sakatlanmış insanlar, 
ağır travmalar ve onuru zedelenmiş, öfkesini 
nereye yönelteceğini bilemeyen bir halk bıraktı.
ABD Savunma Bakanı Panetta, askerlerin 
geri çekiliş törenindeki konuşmasında “dökü-
len kana ve harcanan paraya değdi” diyordu. 
Kastettiği, ölen Amerikalı askerler ve işgal için 
harcanan Amerikan parasıydı elbette.
Iraklıların kaybettikleri pek de önemli sayılmazdı.
Panetta’nın dediği bir diğer şey ise işgal son-
rasına ilişkindi, “doğrusu Irak’ı hiç de güzel 
günler beklemiyor. Terör saldırıları olabilir, 
Irak bölünebilir” diyordu Panetta, geride ne 
bıraktıklarını gayet iyi bilerek.
Bugün Ortadoğu bir yandan Arap Baharı ile 
umut vaat ederken öte yandan ve aynı anda et-
nik ve mezhepsel çatışmalara gebe görünüyor. 
Fay hatları hiç olmadığı kadar hareketli çünkü. 
Suriye’de Esat rejimi halkın taleplerine silahla 
direniyor.

Irak bölünme tehlikesiyle karşı karşıya.
İran’da nükleer nedeniyle hararet hep yüksek, 
Hürmüz’de sular ısındı.
Öte yandan hemen güneyimizde Beyrut, Şam, 
Bağdat ve Tahran bir Şii kuşak tebarüz ettirmekte. 
Beliren alametlerin ne anlama geldiğini anla-
mak için, ülkemizin önemli think-thank kuru-
luşlarından SETA’nın kapısını çaldım ve Baş-
kan Taha Özhan’a yorumlattım. New School 
for Social Research’de Küresel Ekonomi-Politik 
öğrenimi gören Özhan, Ortadoğu’yu iyi bilen 
isimlerden.

Bu coğrafyada insanlar çok, çok uzun zaman-
dır rahat huzur yüzü görmüyorlar ve fakat 
Amerika’nın Irak’ı işgaliyle çok büyük acılar 
yaşanmasından sonra şimdi de Amerika’nın 
Irak’tan nihayet çıkıp gitmesiyle beliren ala-
metler de pek hayra alamet gibi görünmüyor. 
Ne oluyor?
Amerika’nın Irak işgali çok önemli, bunu biz 
SETA olarak hem Türkiye’den hem bölgeden 
ilk inceleyen kurumuz. Irak işgaline dair Was-
hington, Londra merkezli onlarca kitap analiz 
çıkmıştır ama maalesef ki bu coğrafyadan çok 
fazla bir değerlendirme yapılamamıştır.

Röportaj: Fadime Özkan  |  TAHA ÖZHAN  |  22 Ocak 2012  |  Star

Amerika Bölgedeki Fay Hatlarını 
Tetikleyip Gitti
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Neden yapılamamıştır, asıl felaket burada, bu 
bölgede yaşandı hâlbuki? 
Kolaycı tercüme kültürü diyelim. Nasılsa si-
zin adınıza birileri başka bir dilde – genelde 
İngilizce, bunu yapıyor. Siz de bir tercüme 
maliyetine bunu edinmiş oluyorsunuz. Fa-
kat tercüme maliyeti ne kadar azsa da sosyal 
ve siyasi maliyeti de o kadar yüksek oluyor 
bunun. Başkalarının koordinatlarına göre 
analiz edilmiş bir durumu, siz bu coğrafya-
da, Ankara’da Bağdat’ta tüketmek zorunda 
kalıyorsunuz. Biz biraz da bunu kırmaya ma-
tuf olarak bir yıla yakin süren bir çalışmanın 
ardından 2006’da Irak raporumuzu yayınla-
dık. Bugünlerde yayınladığımız analizlerde 
de çoğu zaman o çalışmadan alıntı yapmak 
zorunda kalıyoruz ki o raporun tezi, Irak iş-
galinde Amerika’nın kaybetmeyeceği tezidir. 
Böyle de olmuştur.

Genel değerlendirme bu işgalin sonuç olarak 
başarısızlıkla sonuçlandığı yönünde?
Çok naif, liberal bir perspektifle baktığı-
nızda savaşta ölen Amerikan askerleri, 
Amerika’nın itibarının zedelenmesi, eko-
nomik fatura, Bush yönetiminin başarısız 
olması, Irak’ı işgal etse bile Amerikan haki-
miyetinin kurulamaması gibi nedenler gö-
rürsünüz. Bunlar yanlış değildir ama bunlar-
dan daha vahim olan, Irak işgaliyle beraber 
bölgemizde sosyal siyasal fay hatlarının ha-
reketlendirilmesidir. Mesele budur. Bugün 
de ABD’nin çekilmesiyle beraber etnik mez-
hepçi fay hatlarının ne kadar tehlikeli birer 
siyasal tsunami olduğunu, nerede, ne zaman, 
ne ölçekte bir felakete yol açacağının biline-
mez olduğunu görüyoruz.

Irak işgalinin hayırlı sonuçları

Ama yaklaştığını sezebiliyoruz?
Onu da bilmiyoruz. Bir şey olmayabilir de 
ama kırılmaların yaşandığını biliyoruz. Bu 
işin şer kısmı.

Amerika’nın işgali hayra vesile olacak bazı 
kırılmalara da yaradı. O da şu: Bölgede 
“Camp David düzeni” içinde 30 yıldır birik-
miş olan negatif enerji Amerikan işgaliyle 
beraber harekete geçti. Bu negatif enerji bir-
çok ülkede insanları “yeter artık” noktasına 
getirdi ve sosyal alanda ciddi bir katalizör 
görevi gördü. Amerikan işgali üzerinden bü-
tün Ortadoğu ve Kuzey Afrika hareketlendi.

Türkiye’de de böyle bir karşılığı oldu mu?
Türkiye, Irak işgaliyle birlikte hiç olmadığı 
kadar dış politikasında hareketlendi. Tezke-
renin reddiyle başlayan süreçte Türkiye hem 
itibar kazandı, hem felaketin bir parçası ol-
madı. Felaketin parçası olmamak için olum-
lu adımlar atması, vizyoner olması gerekti. 
Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak şekilde, 
Komşu Ülkeler Konferansı düzenlemeye 
başladı. Halbuki bu komşuların tamamıyla 
Türkiye’nin çok ciddi sorunları vardı. Ama 
Türkiye bunların hepsini belli bir dönem pa-
ranteze alarak, sıfır sorun perspektifi içinde 
iyi ilişkiler içinde oldu. Resmi düzeyde de 
kalmadı çünkü birçok devlet dışı sivil ak-
törün de etkili olduğunu gördü, onlarla da 
muhatap oldu. Bir süre sonra bu aktörlerin 
de yeterli olmayacağını gördü. Uluslararası 
sistemin izole ettiği devletler ve aktörlerle 
muhatap oldu. Bunların başında da, Irak iş-
gali sırasında Bush’un “bir taşla iki kuş fan-
tezisi” neticesinde ciddi bir izolasyona tabi 

SETA Başkanı Taha Özhan, Star 
gazetesinden Fadime Özkan’ın 
Ortadoğu’daki gelişmelere 
ilişkin sorularını yanıtladı. 
Özhan’a göre “gelişmeler hayra 
alamet değil”.
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tuttuğu Suriye gelir. Türkiye elini Suriye’ye 
uzattı. Ayrıca seçimleri kazanmış Hamas’la 
muhatap oldu. Bunlar eski Türkiye’nin iste-
se de yapamayacağı işlerdi. Böylece Türkiye 
yeni jeo-stratejik alanlar açtı ve bu alanı iyi 
kullandı. Arap Baharı’nın yaşandığı yerler-
deki liderler diktatörler bunu görmezden ge-
lebileceklerini düşündüler ama halklar bunu 
içten içe, zımnen yaşadılar ve bu, bir noktada 
da patladı. Olan bir yönüyle de budur. Or-
tadoğu isyanlarının bundan dolayı olduğunu 
söylemek doğru olmaz ama bundan bağım-
sız olduğunu söylemek de doğru olmaz.

ABD işgali fay hatlarını tetikledi 

Amerika askerlerini Irak’tan çekerken, Sa-
vunma Bakanı Panetta’nın ağzıyla “doğrusu 
Irak’ı hiç de güzel günler beklemiyor. Terör 
saldırıları olabilir, Irak bölünebilir” dedi, et-
nik ve mezhepsel faylara işaret ederek. Evet, 
bu bölgede etnik, mezhep farkı üzerinden 
siyasallaşmış kitleler var ve birbirileriyle de 
neredeyse boğaz boğazalar. Ve fakat bu halk-
lar, bu mezhepler bu topraklarda asırlardır 
var zaten! Bugün neden bu halde bu coğrafya? 
Doğal bir sonuç mu bu yoksa Amerika’nın tar-
layı böyle sürmüş olmasıyla mı ilgili?
İşgalin sağladığı yapısal kırılma tam da bu 
işte. İşgal, aktörlerin kendilerini bu etnik 
sekteryan haklar üzerinden tarif etmesinin 
önünü açtı. Türkiye’de de daha düne kadar 
Irak’ta illa bahsetmemiz gerekirse sadece 
Araplardan ve Kürtlerden bahsederdik. Irak-
lı olmanın kendisi de suni ve sömürge sonra-
sı bir tarafı olsa da. Ama işgalle beraber Sün-
ni Araplar-Şii Araplar, Sünni Kürtler-Feyli 
Kürtler, Şii Türkmenler-Sünni Türkmenler, 
Kürtlere yakın Asuriler-Şii Araplara yakın 
Asuriler gibi oldukça detaya inen, mikro et-
nik sekteryan bir sosyal yapıyı içselleştirdik. 
Bu, Batıda üretildi, Türkiye dahil bölgede 
tüketildi. Ama Türkiye bundan çıkmak için 
çok çabaladı. Sadece Komşu Ülkeler Konfe-

ransı bile hakikaten hayra vesile olacak bü-
yük bir çabadır. Bunca farklı etnik sekteryan 
grubu sadece “Irak’ın geleceği ne olacak” so-
rusu etrafında muhatap aldı Türkiye ve hiç 
birisinin etnik sekteryan özelliklerinin üze-
rine basılmasına müsaade etmedi.

Bölgede etnik ve dini-mezhepsel bir ayrışma-
nın olması normal mi yine de?
Tabi işgalle beraber bir boşluk oluşmuştu. 
Birileri de bunu etnik sekteryan siyasal dina-
mizm etrafında toparlayacaktı. Bu yaşandı. 
Bu da normal. Saddam döneminde on yıllar 
boyunca bu gruplara ciddi baskılar ve kat-
liamlar yapıldı. Bunun bir tepkisi olacaktı. 
Ama bu tepkinin kendisi siyasetin merkezi-
ne oturursa felaket işte o zaman başlıyor. 
 

Türkiye Türkmen hatasından çabuk döndü
 
Ama kullanmak isteyenler için en elverişli 
yerler de oralar...
Bunlar hazır malzemelerdir, istediğiniz gibi 
kullanırsınız. Türkiye de Irak işgalinin ön-
cesinde böyle bir hataya düştü, Irak’ı Türk-
menler üzerinden analiz etmeye, ona göre 
planlamalar yapmaya kalkıştı. Ama durum 
çabuk anlaşıldı. 2005 seçimlerinde Türkmen 
partisinin yüz bin civarında oy bile almadı-
ğını gördük. Ya Türkmenler söylendiği kadar 
nüfusa sahip değil ya da Türkmenlerin Türk-
menliği aşan kimlikleri var. Zaten Irak poli-
tikalarını Türkmenler üzerinden kurmanın, 
ne Türkmenlere, ne Türkiye’ye, ne bölgeye, 
ne de Irak’a faydası yok. Bunda Türkiye’deki 
asker sivil ilişkilerinin normalleşmemesinin 
de ciddi etkisi var. Düşünün ki bir dış politi-
ka meselesi hiç işi olmamasına rağmen aske-
rin uhdesindeydi. Ve yürümedi. Türkiye bu 
hatadan çabuk döndü ama herkes o derece 
hızlı dönemeyebilir çünkü etnik sekteryan 
politika tahrik edicidir, sonuçlarını da çabuk 
alırsınız. Ama bunu yüzyıla yayılacak bir po-
litika olarak görürseniz felaket getirir. Ora-
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dan sadece öteki üretirsiniz. Mesele, ahlaki 
ve stratejik bir duruş gösterip göstermeme 
meselesidir. Şu anda bu coğrafya o iştahların 
kabardığı noktada.
 

Sıfır sorun politikası çöktü mü?
 
Türkiye bölge ülkelerine karşı demokrasiye, 
insan haklarına, yönetimlerin halkların talep-
lerini karşılanması gerektiğine vurgu yapıyor. 
Sıfır sorun politikasını yürütüyor, bunda bir 
noktaya kadar ciddi ivme de kazandı, Arap 
Baharı’nın bir anlamda tetikleyicisi oldu. Ama 
gelin görün ki önümüzdeki fotoğrafta aksi var: 
Beyrut, Şam ve Bağdat, “iyilik getirmez” dedi-
ğimiz fay hattına göre Tahran etkisinde hiza-
lanmış durumda. Güneyimizde Şii bir kuşak 
var ve bunda da kimi riskler yok mu?
Risklerin olduğu aşikar. Burada birkaç dina-
mik var. 1) Türkiye çok açıkça bölgede bir 
soğuk savaş istemiyor. 2) Eleştirilerin aksi-
ne Türkiye etnik sekteryan anlayışa yatırım 
yapsa, bunun muarızını oluşturan fay hattına 
göre çok daha ‘karlı’ çıkardı. Ama Türkiye ıs-
rarla “ben bu etnik sekteryan siyasete yatırım 
yapmayacağım” diyor, adımlarını da buna 
göre atıyor. Evet, kısa vadede bu saydığınız 
eksen etrafında yatırım yapsa ilk anda hem 
güçlü bir pozisyon edinebilir hem arkasında 
çok sayıda aktör de bulabilir, Körfez gibi, Ba-
tılı bazı ülkeler gibi. Ama Türkiye bunu yap-
mıyor ve sorunlar gözümüze batıyor. Ama 
Türkiye bunu yapsa kelimenin tam anlamıyla 
fitnenin parçası olmuş olur. Türkiye bundan 
uzak durmaya çalışıyor. Bu fitneye boynuna 
kadar gömülmüş olanların Türkiye eleşti-
rilerinin yakın zamanda zirve yapması da 
Türkiye’nin mezkur fitneden uzak durduğu-
nu göstermek için okunabilir.

Sıfır sorun politikasına gelince, bunu doğru 
anlamak lazım. Sıfır sorun aslında bir pers-
pektif meselesi. Perspektifiniz sorunları mi-
nimalize etmeye yöneliktir, araçlar dönemsel 

olarak değişebilir ama ilkenizi hedefinizi de-
ğiştirmiş olmazsınız. İki üç sorun ya da kriz 
çıkınca ve en önemlisi sorun sizin dışınızdaki 
muhataplarınızın kendi eliyle çıkarılınca sıfır 
sorun pespektifi çöktü, zaten yanlıştı demek, 
çok naif olur. Bu, son tahlilde idealize edil-
miş bir şeydir. Ben sorunlarımı minimalize 
etmek istiyorum demektir. Şu an olan da bu: 
Meseleye kısa vadede bakıldığı, soğuk savaş 
mantalitesinden kurtulamayanların etnik 
sekteryan siyasete farkında olmadan ya da 
olarak yatırım yapmasından kaynaklanıyor. 
Fay hatlarının çatışma doğurmasından Kör-
fez ülkeleri da Batılı ülkeler de çok memnun-
lar. O yüzdendir ki biz burada bir “Amerikan 
vazgeçilmezliği” ile karşı karşıya kalıyoruz.
 

Amerikan vazgeçilmezliği
 
Amerikan vazgeçilmezliği ne demek?
Irak işgali sonrası Amerika’ya dair yaptığınız 
tüm tartışmalarda ne Amerikalı bir denk-
lemde, ne Amerikasız bir denklemde hay-
ra vesile olacak bir tablo çizebiliyorsunuz. 
Amerika bunu bir siyaset olarak çok başarılı 
şekilde birçok yerde uyguluyor. Yani işgal 
ediyor, birçok tartışma çıkıyor, son tahlilde 
Amerikasız bir Afganistan’dan ya da Irak’tan 
söz edemez hale geliyorsunuz. Tam da bu 
nedenle Türkiye bu tür müdahalelerin ol-
maması gerektiğini düşünüyor. Çünkü başta 
Amerika olmak üzere Batı müdahale ettiği 
yerlerde bu vazgeçilmezliğini sağlayacak çok 
sayıda araca sahip. Ve bu araçları çalıştırma-
sının onlara bir maliyeti de yok. Bundan 50 
yıl sonra da Amerika’nın Irakta olmasının 
onlara bir maliyeti yok. Bedeli ödeyen Irak-
lılar, bölge ülkeleri, coğrafyamız. O yüzden 
Suriye’de Esat rejimi, Irak’taki etnik sek-
teryan yoğun tavrın hayır getirmeyeceğini, 
bunlar üzerine bir düzen kurulamayacağını 
çok iyi görüyorlar. Hele Lübnan örneğinden 
ders çıkarmaya çalışmak tam bir felaket olur. 
Çünkü Lübnan birbirine galebe çalamayacak 
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kadar çok sayıdaki azınlığın, galebe çalama-
mak üzerinden anlaşmak zorunda kaldıkları 
nevi şahsına münhasır bir örnek. Ve, küçük 
bir örnek. Ama bu modeli Suriye’de, Irak’ta 
yönetemezsiniz.
 

“Gel ülkemi işgal et” diyorlardı 
 
Neden yönetemezsiniz?
Suriye’de azınlıklar çatışmıyor çünkü. Tam 
tersine bir mezhepçi azınlık diktası çoğun-
luğa hükmediyor. Tıpkı Bahreyn’deki gibi. 
Bahreyn’de ama özellikle Suriye’de olanlar 
tam bir turnusol kâğıdı görevi gördü. Bir ara-
ya gelmez denilen ne kadar aktör varsa hepsi 
bir hat üzerinde toplandı. O hat çok karma-
şık ama o aktörlerin bir araya gelmesi çok 
orijinal. Türkiye’de Kemalistlerle İran, ulu-
salcılarla İslamcılar, PKK ile Hizbullah’ı, Irak 
yönetimi ve Esat’ı bir araya getirdi. Bunların 
içinde en dramatik olan belki de Irak yöne-
timi. İşgal öncesi, Irak’ın bugünkü yönetimi-
nin her aktörünü hem medyadan izledim, 
hem Türkiye’de ve Amerika’da neler yaptığını 
yatkından bizzat biliyorum.
 
Ne gibi şeylerden bahsediyorsunuz?
Washington Mall’da işgal olsun çadırları 
kuran kişiler bunlar. Aylarca o çadırlarda 
propaganda yaptılar. Aynı Washigton’da yüz 
binler işgal olmasın diye yürürken şu anki 
Irak yönetimlerinin uzantıları, hatta bizzat 
bazıları Amerika Irak’ı bir an önce işgal etsin 
diye çalışıyorlardı. Bu coğrafyada Baas’tan en 
çok çekmiş, katliamlara maruz kalmış aktör-
lerdi bunlar ama ne hazindir ki aynı aktörler 
yanı başlarındaki Baas rejimi ayakta kalsın 
diye uğraşıyorlar.
 

Iran ikinci kez Hama testinde
 
Tespit ve teslim etmek gerekir ki buradaki te-
mel aktör İran. İran, bu kanlı ve kaotik coğraf-

yada, uluslararası sistemden dışlanmış olma-
sına rağmen, kendi sistemini koruyabiliyor. 
Üstelik demokrasisi ve ekonomisiyle yükselen 
ve ısrarla ilkelere vurgu yapan Türkiye’ye rağ-
men Lübnan’da da, Şam’da da, Bağdat’ta gücü-
nü ve etkisini artıyor. Mezhepçi politikanın 
hayır getirmeyeceğini bilmiyor mu İran, bunu 
neden ve nasıl sürdürebiliyor?
İran’da bunu ciddi şekilde eleştiren aktörler 
de var. İran İslam devrimi geçen yüzyılın 
en uzun ve dünya savaşlarını saymazsak en 
fazla can kaybını verdiği savaşı Baas rejimi-
ne karşı yaptı. İslam devriminin idealleri, 
Baas rejimince boğulmaya çalışıldı, milyon 
civarında insan öldü. O Baas rejiminin ide-
olojik amcaoğlu Suriye’deki Esat rejimidir. 
İran, Suriye’nin soğuk savaş döneminde 
yazıldığı kamptan dolayı belli ilişkiler ge-
liştirmiş olabilir ama bunların hiçbirisi Irak 
Baas rejimiyle, Suriye baas rejiminin ideolo-
jik akrabalığını ortadan kaldırmıyor. İslam 
devriminin Hama katliamına bu denli sessiz 
kalınması da İran’daki bu savaş nedeniyle 
birçok kesim tarafından sineye çekildi ama 
ikinci Hama testinden aynı sonuç çıkmaz. 
İran bu makastan çıkmak zorunda.
 
Çıkabilir mi?
Kolay değil ama son dönemde görüyoruz ki 
İran bir şekilde Suriye muhalefetiyle de ilişki 
kurmaya çalışıyor, en azından tamamen uza-
ğında kalmak istemiyor. Görünürde bir şey 
yok, duyum bunlar.

Hizbullah karizmayı yıprattı
 
Esat sonrasına hazırlıklı olmak istiyor yani?
Elbette ama geri dönüş çok zor. Bunun bede-
li ahlaki olarak ödenecektir. Aynı şey Hizbul-
lah için de geçerli. Hizbullah 30 yıldır İsrail’e 
karşı biriktirdiği karizmayı Esat rejimine çok 
sıradan, oldukça komplocu, birkaç İsrail-
merkezci analize yaslanan retoriği ve söyle-
miyle verdiği destekle büyük ölçüde yıprat-
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mış durumdadır. Bunlar öyle kolay tamir 
edilecek şeyler değil hakikaten. Benzer bir 
durum Hamas için de geçerli. Ama Hamas 
bir şekilde Suriye’de esir. Bir milyona yakın 
Filistinli mülteci var Suriye’de ve ciddi şekil-
de Esat rejiminin tehdidi altındalar. Yoksa 
Hamas’ın Suriye’deki katliamları sessizlikle 
karşılaması kendisi açısından kabul edilebilir 
bir durum değil.
 
Türkiye de, İran da köklü medeniyetler, öteden 
beri güçlü devletler ve rakipler de. Şu an olan 
da bir Türkiye-İran rekabetidir denebilir mi?
Ben böyle bir hizalanma görmüyorum. İran 
siyasi bir açlık üzerinden Amerikan işgaliyle 
birlikte böyle bir politika geliştirdi ama İran 
aynı zamanda yıllardır ambargo altında bir 
ülke. İslam devriminin boğulmak istendiği, 
Amerika’nın doğrudan hedefe koyduğu, bir 
an önce en azından rejimini değiştirmek is-
tediği bir ülke. Ama Afganistan’ın işgaliyle 
birlikte İran’ın karşısındaki Taliban rejimi 
ortadan kalkmış oldu. Irak’ın işgaliyle bir-
likte de Saddam sahneden çekildi. Bu sayede 
İran’ın bu iki ülkede derinlik kazanmasının 
önü açıldı. Bundan dolayı İran’ı suçlayama-
yız, bu bir sonuç. Ama bu derinlik kazanıldı 
diye o siyasi açlığı sekter bir açlığa dönüştü-
rüp çok özensiz bir şekilde buralarda güç-
lenmeye çalışmak doğru değil. Doğru olan 
düzen kurucu bir aktör olmaya çalışmaktan 
geçer. Bunun işaretlerini, İran içerisindeki 
cılız bir kaç ses ve tartışmanın dışında, maa-
lesef İran’dan göremiyoruz.
 

Iran devlet değil örgüt refleksi veriyor
 
İran köklü ve tecrübeli bir devlet, özgüveni 
gelişkin de. Batı karşısında, Amerika karşı-
sında duruşu gücünü kendinden aldığını gös-
teriyor, güçlü olmak ve güçlü var kalmak için 
de elinden geleni de yapıyor. Hal böyleyken 
kısa vadeli sekter bir politikaya yapışmanın 
kendisi için de felaket olduğunu göremiyor 
mu? Bu basit devlet aklı niye işlemiyor?

30 yıldır ambargo rejimi altında olan bir 
devletten bahsediyoruz. Ambargo rejimi al-
tında olmak meseleleri çok daha geniş bakan 
bir devlet perspektifinin hırpalanması için 
yeterlidir. Geniş akil devlet  reflekslerinden 
uzaklaşmak zorunda kalırsınız. Bunun da 
temel göstergesi İran’ın bölgedeki devlet dışı 
aktörlerle kurduğu açık güçlü ilişkilerdir. Bu 
ilişkiler kurulabilir devletler açısından ama 
o devletin yatırımlarının büyük kısmı o ak-
törlere olursa kendisi de dönüşmek zorunda 
kalır. Refleksleri uzun vadeli değil sürekli 
tehdit altında olduğundan dolayı kısa vade-
li hale gelebilir. Bu genelde örgüt refleksidir. 
Çünkü mobildir bu zihniyet. Zihni yapısal 
düşünmesine müsait değildir, çünkü sürekli 
tehdit altındadır. İsrail’le bir örgüt savaşıyor-
sa sürekli tehdit algılar ve sürekli dinamik bir 
strateji belirlemek zorundadır. Ama devletler 
sakin durmak zorundadırlar çünkü devletler 
uzun yıllar boyunca buralarda olacaklarını 
hesap eden yapılardır. Ben İran’da bunun 
yıprandığını görüyorum. Eğer Amerika bu 
bölgede kendi lehine işe yarar bir şey başar-
dıysa burada bunu büyük ölçüde sağlamıştır.
 

Gönüllü ajanlar var
 
Yani İran’a devlet gibi düşünüp hareket etme-
yi unutturup örgüt gibi davranmaya, refleks-
lerle hareket etmeye sevk ederek vereceği en 
büyük zararı vermiştir...
Ben böyle demiyorum ama bu tür refleksler 
verdiği doğrudur. Ama İran’ın bunu aşabile-
cek potansiyeli de kesinlikle var. İran Dışiş-
leri Bakanının Malatya’daki radar sistemiyle 
ilgili “sadece devlet reisimizin ve benim söy-
lediklerim resmi görüşümüzdür” şeklindeki 
açıklama bu potansiyele işarettir. Türkiye 
çok açık oynuyor. Türkiye’nin bu etnik sek-
teryan tehlikeye karşı açıkça söylediğine, 
İran’dan da aynı açıklıkta bir destek gelse bir 
orta yol bulunur. Ama ben İran Şii hattı, Tür-
kiye Sünni hattı olduğu yorumlarının altının 
boş olduğunu düşünüyorum. Bunlar Batının 
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icat ettiği ve görmek istediği senaryolar. Bu 
nevi yorumları Türkiye’de luzumlu-luzum-
suz en fazla tüketenler de zaten Batı’daki en 
ıvır zıvır Şii-Sünni hattı haber veya tartışma-
larını Türkiye içerisinde yoğun bir şekilde 
tüketerek gönüllü ajanlık, taşıyıcılık yapı-
yorlar. Batı, üzerine para verse bizdeki yerli 
muhbir veya yerli taşıyıcı sınıfına girecek bu 
gönüllü ajanlar/taşıyıcılar kadar mezhepçi 
tartışmalarını Türkiye’ye aktaramaz. Çünkü 
Türkiye’de devlet nezdinde veya toplumsal 
anlamda bu mezhepçi siyasal çizgiye ciddi-
ye alınacak bir şekilde oturtabileceğimiz bir 
siyasi pozisyon gerçekten bulunmuyor. Ben 
Türkiye’nin böyle bir hatta oturabileceğini 
pek çok sebepten düşünmüyorum, bu çok 
indirgemeci bir yaklaşım.
 
Evet, daha çok Amerikan kaynakları Türkiye 
ile İran’ı iki rakip olarak kategorize ediyor ve 
“aralarını bozmaya” çalışıyor…
Çünkü Amerikalılar Batılılar bu bölgede 
konuşmanın başka hiçbir dilini bilmiyorlar. 
Ellerindeki tek kavram seti bu. Bir tek Şii-
Sünni bilirler, İran’ı, Türk’ü, Suud’u bilirler 
ve biter. Siyasal kelime hazinesi Batının bu 
bölgeye dair, emin olun çift haneli rakam-
lara ulaşmaz. Dolayısıyla böyle konuşmak 
zorundalar, bir kısmı cehaletten dolayı ama 
toplamda perspektifleri stratejileri de bu şe-
kildedir. Şaşırmamak lazım ama bu tuzağa 
da düşmemek lazım.
 

Türkiye çıkarcı değil ilkeli
 
Türkiye bölgeye nasıl yaklaşıyor?
1) Teolojik dil kullanmıyor. 2) Etnik sekter-
yan bir dil kullanmıyor, kullanmayacağını 
açıkça söylüyor ve bunun tehlikelerine işaret 
ediyor. Dolayısıyla Türkiye’yi alıp Amerika 
ile çok farklı siyasal ekonomik ilişkiler kur-
muş olan bir Suudi Arabistan’la, Körfez’le 
yan yana getiremezsiniz. Türkiye nevi şahsı-
na münhasır bir çizgiyi anlatıyor. O çizgi bu 
etnik sekteryan kırılmayla değil aksine Arap 

Baharı’ndaki değişimle uyumlu. O değişimi 
de bölgedeki halklar temsil ediyor. Gelecek 
de burada. Esas olarak değişimi adaleti iste-
yen halkların ne dediğidir önemli olan.
 

Camp David düzenini Araplar yıktı
 
Teknolojinin kolaylaştırıcılığı, Türkiye’nin rol 
modelliğinin de etkisiyle bölge halkları de-
mokrasi, refah ve huzur istediler ve diktatör-
lerini indirmeyi de başardılar ama Arap coğ-
rafyasında çiçeklenen bu bahar üzerine kırağı 
düşmesi riski de var mı? Malum, Ortadoğu 
halkları o kötü yönetimler altında ekonomik 
sıkıntıyla baş etmeye çalışırken eğitimsiz, 
donanımsız, örgütsüz ve tecrübesiz kaldı-
lar. Baharı yaza çevirmek, pratiğe aktarmak 
için gereken entelektüel hazırlığa, kadrolara, 
imkânlara ne kadar sahipler?
Soruyu böyle sorduğunuzda karşınıza kötü 
bir tablo çıkar. Bu da sizi çelişkide bırakır: 
Madem tablo bu kadar kötüydü, halklar dü-
zen kuramayacak, demokrasiyi derinleştire-
meyecek, sivil toplumu ekonomiyi geliştire-
meyecek durumdaydılar, o halde nasıl oldu 
da bu iktidarları devirdiler? Buna olanın ola-
bileceğine ihtimal bile vermiyorsanız ya bir 
komplo diyeceksiniz ya da demek ki orada 
bir potansiyel var. Onlar bu diktatörleri de-
virdiler, gerçek olan bu. Ve 30 yıllık Camp 
David düzeni yıkıldı. Bunu görmemiz gere-
kiyor. Elbette ki sıkıntılar var, olacak da ama 
bu irade orada var.
 

Mübareksiz Mübarekizm denemesi
 
Bu ara dönem suistimale çok da açık bir  dönem…
Elbette ki ama meseleye makro bakalım. 
Değişim kaçınılmaz ve bu devam ediyor. Bu 
halkların orada düzeni yeniden kurabilecek-
lerine yürekten inanıyorum. Ama elbette ki 
ödeyecekleri bedeller var. Mısır üzerinden 
gidersek; kendi içindeki çok parçalı siyasi 
hayatı olgunlaştırmak durumunda Mısır. 
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Kafa göz yararak da olsa, üç ay da sürse, tra-
jikomik sahneler yahut anlaşılması imkânsız 
bir sistemle de olsa seçimler yapılmış mı 
Mısır’da, yapılmış. Mahalli seçimler Mart’ta, 
cumhurbaşkanı seçimleri Mayısta yapılacak 
mı, yapılacak. Seçimleri yapabilen iyi kötü 
bir Mısır var. Askeri vesayet kafayı uzatsa da 
halk bunu sineye çekmiyor, hemen meydan-
lara dökülüyorlar ve bakın, bedel ödüyorlar. 
Mısır bölgesel düzeni sessiz sedasız yutaca-
ğına dair herhangi bir işaret de vermiyor. 
Ben rolümü oynayacağım ve yeniden güçlü 
Mısır’ı ayağa kaldıracağım, diyor. İsrail elçi-
si Mısır’ı terk etti. Camp David’e göre bütün 
Ortadoğu’nun kalbi olan Mısır’dan bugüne 
gelindi. Sıkıntı var ve olacak ama ciddi bir de-
ğişim var. Batı eski düzenin yürümeyeceğini 
biliyor, ama Mübareksiz bir Mübarekizm sü-
reci yaşayabilir miyiz diye bakıyor. Mübare-
kizm sürecine Batının da, Suud’un ve İsrail’in 
de ihtiyacı var. Mısır’daki değişime açıktan 
karşı duran iki aktör bunlar zaten. Mübarek-
siz bir Mübarekizm olur mu diye beklediler, 
olmadı. Zayıflatılmış bir Esat’la yolumuza de-
vam ederiz diye düşünüyorlardı, şimdi onun 
da kalmayacağını görüyorlar. Ama asıl kabul 
edemedikleri şey 30 yıllık Camp David düze-
ninin bundan böyle olmayacağı.

Daha az Amerika, daha az Camp David
 
Bundan sonra ne olacağı sorusuna cevap 
verebiliyorlar mı?
Veremiyorlar. Buna Türkiye cevap verme-
ye çalışıyor. Onun dışındaki bütün aktörler 
hem bu soruya cevap vermiyorlar hem bi-
ten düzenin daha kaotik şekilde sürmesine 
yardımcı olabilecek ya da bu düzen benzeri 
başka bir kaotik düzenin kurulmasını sağla-
yacak şekilde hareket ediyorlar. Ama bizim 
ihtiyacımız olan bu bölgede, daha az Ameri-
ka, daha az Camp David.
 
Kaosun içinden bir düzen çıkması umuluyor. 
Türkiye de bu ideal için çabalıyor. Lakin bu 

fazla ağır abartılı bir beklenti değil mi, Türki-
ye bunun altından kalkabilir mi?
Türkiye’nin başarıp başaramaması ayrı bir 
konu ama bu Türkiye’nin talebi değil sade-
ce. Bu, bölge halklarının talebi, başarılacaksa 
bölge halkları istediği için olacak. Türkiye’de 
burada dinamiklerden bir dinamik, pozitif 
bir dinamik olarak yer alacak.
 

Maliki işgalin ürettiği aktör
 
Önce Esad “Türkiye içişlerimize karışıyor” 
dedi, sonra da Irak Başbakanı Maliki; “Tür-
kiye bölgede felakete sürükleyecek bir rol oy-
nuyor”. Bu açıklamalar içinde bulundukları 
iktidar açlığıyla mı ilgili yoksa onları buna 
güdüleyen başka faktörler de var mı? 
İkisi de var ama ‘iç işlerinden bahseden’ 
aktör işgalin ürettiği bir lider, son tahlilde. 
Normal şartlarda, seçim kazanmış bir aktör 
de değil, aleni şekilde başka bir ülkeye, İran’a 
yaslanarak siyaset yaptığını hissettiren, söy-
leyen biri. Maliki 87 sandalye aldı Irakiye 
hareketi 91 sandalye. İçinde bulunduğu du-
rumu herkes biliyor. Maliki herkesten daha 
iyi biliyor. Bu sorunun suhuletle çözülmesi 
gerekiyor ve bu soruna bu kadar tahrik edi-
ci şekilde müdahale etmenin alemi yok. Bir 
denge üzerine kurulmuş bir Irak’tan bah-
sediyoruz. Anayasası ve yaşanan gelişmele-
rin hepsi bunu vazediyor. Daha da kötüsü 
siyaseten Lübnanlaşma eğilimi gösteren bir 
durumdan bahsediyoruz ve bu da yaşandı. 
Irak’ta seçimler yapıldı ve seçim sonuçlarını 
anlamsız kılacak şekilde etnik sekteryan şab-
lon dayatıldı, Lübnan’daki gibi.

Lübnan Irak’a model olamaz
 
Irak nasıl Lübnanlaştı?
Lübnan’da ne yaparsanız yapın fark etmez, 
hangi pozisyona kimin hangi etnik dini sek-
ter gruptan geleceği önceden bellidir. Irak’ta 
da böyle oldu. Seçim yapıldı ama ‘Kürt cum-
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hurbaşkanı, Şii başbakan, Sünni meclis baş-
kanı’ gibi çok trajik, demokrasiyi, halkın ta-
leplerini arzularını anlamsızlaştıran kötü bir 
şablon dayatıldı. Ama bunu Irak ölçeğinde 
devam ettiremezsiniz. Irak büyük bir ülke, 
demokratik süreçlerin işlemesi gerekiyor. 
Hiçbir aktör diğer aktörlere galebe çalacak 
ölçüde ne siyasi derinliğe, ne ekonomik, ne 
sosyal, ne de mezhebinin desteğiyle ulaşa-
maz. Bunların hiçbiri diğeriyle baş edebilecek 

büyüklüğe güce sahip değil, dolayısıyla onla-
rın birbiriyle çatışması sadece felaket getirir.
 

Maliki Saddamlaşıyor
 
Maliki ne yapıyor peki?
Maalesef uzlaştırıcı rol üstlenmek, bir Iraklı 
kimliği, daha iyi bir anayasa etrafında Irak’ı 
düzlüğe çıkarmak ve Amerika gibi bir fak-
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törün çekilmesinden kaynaklanan boşluğu 
daha fazla kaosla değil düzenle doldurmak 
yerine en kestirme yolu seçiyor.
 
Saddamlaşma değil mi bu?
Tabi, kendisine döndü çünkü. Doğrudur 
yaslanabileceği bir hat var, destek alacağı 
yerler var. Ama bunu yaptığınız andan itiba-
ren Erbil ile, Musul ile, Süleymaniye ile ko-
nuşamaz; Bağdat’ı yönetemez hale gelirsiniz.
 
Sadece Tahran ile konuşursunuz.
Sadece Bağdat ile konuşursunuz, Tahran’la 
da konuşamazsınız çünkü Tahran sizinle hi-
yerarşik bir ilişkiye girer.
 
Peki, İran nasıl bir Irak istiyor?
İran’ın resmi açıklamalarını dikkate almak 
zorundayız ama tabi işin politik boyutu var. 
İran’ın nasıl bir Irak istediği ortada ama bu 
İran açısından da Türkiye açısından da felaket 
olur, şu an yaşanan gerginlik de var. Bu bir ça-
tışmaya dönüşürse bu işin kesinlikle kazananı 
olmaz. Ama Türkiye de bu işten kaybetmez.  

Cumhuriyetin gayesi ve Arapça konuşan bakan
 
Hürmüz’de suların ısınmasıyla görünen, teh-
ditvari açıklamaların ötesinde İran’ın üst üste 
yaptığı askeri tatbikatlarla gösterdiği gayret 
de, ABD ve Rusya’nın askeri telaşı da bize 
bir şey diyor. Öte yandan barışa yaklaşılıyor 
denilirken son altı ay içinde PKK terörünün 
anlamlı şekilde artması da bir şey diyor. Yeni 
Türkiye bu coğrafyanın kaderini değiştirebile-
cek bir kimlikle ve vizyonla tebarüz etmesine 
rağmen PKK’nın varlığı ve kullanılabilirliği 
nedeniyle coğrafya Türkiye’nin kader çizgisi-
ni bozabilme ihtimali de taşıyor ne yazık ki…
Türkiye bölgeyi kesinlikle etkiliyor. Cumhu-
riyet tarihinde ilk defa olmak üzere devleti-
miz bölgeyle konuşmaya başladı. Bunu için 
araçlarını harekete geçirdi. Bütün kurumları, 
bürokrasisi, siyasi yapısı bölgeyle tanıştı, ha-

şır neşir oldu. Arapça konuşmaya başladı. Ve 
Türk modernleşmesinin o çok radikal primi-
tif müdahalelerin büyük kısmı silinip atıldı. 
Alfabesi dahi radikal şekilde değiştirilmiş 
bir ülke olarak Türkiye, 2011 senesinde Arap 
başkentlerinde Arapça konuşabilecek ak-
törler üretmemek üzere icat edilmişti. Ama 
hikâye Libya’da Şahadet Meydanında Arapça 
konuşan Dışişleri bakanı, Kahire’de Arapça 
konuşabilen bir Başbakan’la sürüyor.
 
Ki o Başbakan Kahire’de laiklik üzerine ko-
nuşma yapan dindar bir başbakan.
O da ayrı bir hikâye ama son tahlilde bütün 
bu radikal primitif Türk modernleşmesi bunu 
çıkarmamak üzere inşa edilmişti. Ama bu çık-
tı. Bu daha da derinleşecek. Tarihle yeniden 
bir yüzleşme olacak, sosyoloji hafızasını taze-
leyecek ve bir berraklaşma yaşanacak ki yaşa-
nıyor. Şu görülecek ki, bu coğrafyanın organik 
bir parçası Türkiye. Aynı zamanda bölge de 
Türkiye’nin bir parçası. Sınırları geçtiğiniz de 
dil farkı da olmasa ayrı bir yerde olduğunuzu 
hissedemeyeceğiniz kadar parçası. Dolayısıy-
la Türkiye değişiyor, değiştiriyor. Sorduğunuz 
nokta da evet PKK bir kilit noktasıdır. Türkiye 
üzerine bir baskı oluşturmaktadır bu. Burada 
da tercih Türkiye’nindir. Türkiye Kürt sorunu-
nu çözemeyecek kadar küçük bir ülke değil. 
Kürt sorununun önemli bir parçası haline gel-
miş olan PKK da bu konuda son sözü söyleye-
cek kadar büyük bir aktör değil. Yaşadığımız 
olaylar ne kadar trajik olursa olsun Kürt me-
selesini çözmekten yana bir irade var, devlet 
eski devlet değil, önemli hamleler var, anayasa 
süreci de işliyor.

PKK artık antropolojik bir sorun
 
PKK Ortadoğu siyasetleri ve Türkiye açısın-
dan nerede duruyor?  
PKK Kürt meselesiyle bağını kaybetmiş, 
siyasi aktör olma özelliğini de kaybeden 
antropolojik bir soruna dönüşmek üzere. 
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Dağdan PKK’yı siyasal metotlarla indirme-
nin imkânsızlaştığı bir noktaya doğru gidi-
yoruz. Dağdan inemeyen, inmekten korkan, 
öğrenilmiş cehaleti olan silaha her seferinde 
bir müptela gibi sarılan, 2012 senesinde en 
iyi ihtimalle 1970’lerde kalmış anakronik 
bir siyasi dil ilevar olmaya çalışan, yaşları 
60’ı geçmiş insanların yönettiği bir örgütten 
bahsediyoruz.
 

Barzani 36. paralelden çıkmaya çalışıyor
 
Haşimi krizinde de görüldüğü üzere Kuzey 
Irak Kürt yönetimi stratejisini Bağdat’tan çok 
Türkiye’ye göre kurmuş, siyasi olarak Türkiye 
ile işbirliğini seçmiş görünmekte…
Öyle mi, bunu bilmiyoruz. Ben kamplar 
oluşturup siyasi aktörleri oralara yazmaktan 
ısrarla kaçınmaya çalışıyorum. Çünkü bun-
lar gerçekçi değil. Sahaya indiğinizde bunu 
çok açık görüyorsunuz. Bunların her birine 
bir özne değeri vermek lazım, bunlar o siyasi 
tecrübeye sahip aktörler zaten. Haşimi Erbil’e 
gitmişse, Erbil Irak’taki bir güvenlik adası ol-
duğu için gitmiştir. Ayrıca anlam yükleme-
yelim. Kuzey Irak Kürt yönetimi Türkiye’ye 
yakın olmak ister, işbirliğine de girer. Ama 
onların da 36. paralel dünyasında kalıp kal-
mayacağına dair bir karar vermesi gerekiyor.
 
36. paralel dünyası da nedir?
Yıllarca İran, Suriye, Rusya, Irak ve Türkiye 
arasında hareket eden Kürt hareketi ister is-
temez böyle bir pozisyona düştüler. Bu bir 
ayakta kalma rolü. Körfez Savaşı sonrasında 
36. paralel ötesinde Amerika’nın oluşturduğu 
güvenlik şemsiyesi altında yaşadıkları bir dün-
ya var. Evet, o dünyada Saddam’ın bombaları 
yoktu ama kendilerinin de kurduğu bir düzen 
yoktu. Gündelik hayatın nizama girmesini 
hariç tutuyorum, o zaten beklenen şeydi. 36. 
paralel dünyası, siyasal abra rolü oynayan bir 
dünya. Abrayı, terazide boş kefeye koyarsınız 
ki dengeyi sağlasın. Israrla bu rolü oynama-

ya çalışıyor Kuzey Irak. Bak çekilirsem terazi 
darmadağın olur diyerek. Bunu bir iki kere 
söylersiniz ama terazinin olmadığı ortamda 
ne yapacağınızı şaşırırsınız. Bugün Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi biraz o pozisyonda. Denge-
sizliğe, çıkabilecek muhtemel kaosa, iyi kötü 
oluşturulmuş düzenin bozulmasına oynaya-
rak, bunun üzerinden zımni bir tehdit siyasi 
rolü oynayarak yapıcı uzun vadeli bir güce 
dönüşemezsiniz. Coğrafyanızı da halkınıza 
mutluluk getirecek ve düzen kurucu bir aktöre 
dönüşmek istiyorsanız daha yapıcı bir rolünü-
zün olması lazım. Çünkü, bu boşluğa oynanan 
bir rol. Olmazsam şu olur, gidersem bu olur… 
Bunların hepsi doğru ama bunlar sizin gele-
cek vizyonunuz olduğuna işaret etmez, aksine 
gelecek vizyonu kuramayan aktörler sürekli 
böyle konuşur. O yüzden son dönemde Kuzey 
Irak bölgesel yönetimi 36. paralel dünyasından 
uzaklaşıp gerçekçi bir gelecek vizyonuna yak-
laşmış durumda. Bu da hayra alamettir.
 

PKK Ortadoğuyu doğru okuyamıyor
 
Kemal Burkay Meclis alt komisyonunda 2 bine 
yakın PKK’lının Esat’a destek için Suriye’ye geç-
tiğini söyledi, bölgedeki liderlerden duyduğunu 
aktararak. Siz bölgeyi yakın takiptesiniz…
Bunu bilmiyoruz, Kemal Burkay bunu bile-
bilecek kaynaklara sahip mi, sanmıyorum. 
Ama bildiğimiz şu. PKK’nın Suriye’de PYD 
diye bir örgütlenmesi var. PYD’nin Suriye’de 
yaşananlara verdiği tepki de şu: Suriye’de 
olanları Hizbullah ve İran çizgisinin bile dile 
getirmediği düzeyde açıkça destekliyorlar. 
‘İhvan Baas’tan beter’ diyorlar. Bu geçenlerde-
ki bir bildirilerinin başlığıydı. Suriye’de mah-
vedilmiş bir sosyal yapı, katledilmiş bir top-
lum ve bir siyasal mezarlık var. Hama’da on 
binlerce insan öldürüldü, şu an öldürülenle-
rin sayısını bile bilmiyoruz. PKK’nın bir Suri-
ye sorunu olduğunu biliyoruz. Esad’tan yana 
takındıkları tavır bile PKK’nın Ortadoğu’yu 
ne kadar okuyabildiğinin göstergesi.
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Geleneksel Iran’a saldırı haftası
 
Suriye’ye müdahale hala masada. İran Dışiş-
leri Bakanı Salihi ile Davutoğlu görüşmesin-
den çıktığı şekliyle İran nükleer müzakerele-
re başlayacak gibi ama bu zemin de kırılgan. 
Bölgeye askeri müdahale olması ihtimaline 
Türkiye direniyor, seçenekleri artırmaya ça-
lışıyor lakin, olması durumunda nasıl bir tu-
tum alacak, almalı?
İran meselesi biraz karmaşık. Ben buna ge-
leneksel İran’a saldırı haftası diyorum. İran’a 
her yıl küresel olarak kutlanan bir haftalık 
bir saldırı haftası var. Rutine bindi. Son iki 
senedir Atlantic Monthly dergisinde bir yazı 
çıkıyor, bütün dünya medyasına yayılıyor, 
bir iki hafta tartışması sürüyor, sonra bitiyor. 
İran Batı’ya müthiş direnen rolüne bürünü-
yor, Batı da İran’la hesabımızı göreceğiz de-
miş oluyor, bir şey olmuyor ama bu böyle se-
nelerdir sürüyor. En son Hürmüz hikayesiyle 
gördük. Konuyla ilgili söylediklerini bugüne 
kadar bir kez bile yapmamış olan taraflar sa-
dece gerginliği tırmandırdılar.
 

Amerika da memnun, Iran da

Bu planlanan, istenen bir şey mi yani…
Planlı mı bilmiyorum ama bu tekrar eden bir 
şey. İki taraf için de maliyeti olmayan bilakis 
faydacı bir şey. Tabi bir de Rusya var ki o za-
ten bu türden Soğuk Savaş geriliminlerinden 
ziyadesiyle memnun olmak durumunda. 
Çünkü doğrudan enerji cirolarına yansıyor! 
Nükleer mesele de biraz buna benziyor. İran 
için bu uluslar arası sistemin gündemine 
oturmak, uluslar arası sistemle bir şekilde 
konuşmak imkânına dönüşmüş durumda. 
Öte yandan İran nükleeri silaha dönüştürebi-
lir. Bunun reel politik ve jeopolitik analizleri 
yapılmalı, çok ciddi riskleri var. Buradan bir 
hayr gelmez. Ama Batı nükleer müzakereleri 
başlatırsa İran’ın pozitif tutum sergileyeceği-
ni zannediyorum. Tahran Anlaşması bunu 

göstermiştir. İran, Batının şunları yap dediği 
her şey yerine getirmiş ama ABD yan çiz-
miştir. Batının sergilediği bir samimiyetsizlik 
var. Türkiye olumlu rol oynayacağını deklare 
ediyor, yapıyor da ama buradaki asıl sorunun 
Batının kararsızlığı, samimiyetsizliği.
 
Suriye’ye askeri müdahale konusunda ne 
denebilir?
Başbakan Erdoğan Esat’a içinde bulunduğu 
durumdan çıkması için bir ip uzatmıştı, Esat 
onu aldı boynuna geçirdi, sallanıp duruyor. 
Halk da sandalyeyi altından çekmeye çalı-
şıyor. Rejim bir sistemden çok bir aileden 
oluştuğu, aile Suriye’deki Alevi azınlığa yas-
landığı için büyük sosyal marazlar doğuyor. 
Libya’daki gibi sadece bir aileye yaslansaydı 
işler çoktan başka bir noktaya giderdi. Suri-
ye’deki aile hem halkın arasına ateş düşüre-
bilecek bir durumda olduğu hem de aile kan 
dökerek iktidarda kalmak istediği için başka 
sıkıntılar var. 

Suriye ne Çin’in ne Rusya’nın umurunda 
 
Türkiye, Suriye’ye de müdahale olmasın diye 
çabalıyor fakat ille de olacaksa insancıl kaygı-
larla ve BM kararıyla meşru yollarla olsun isti-
yor. Ancak BM ihtimali Rusya ve Çin’in BM’deki 
konumları nedeniyle mümkün olmaz, devreye 
NATO girer, o zaman da Türkiye ya Fransa ve 
İngiltere’nin Libya’daki rolü gibi bombacı ülke 
olmak zorunda kalır, bunu reddederse de yeni 
Suriye’de etki ve söz hakkını kaybeder gibi bir 
senaryo yazılıyor. Ne dersiniz? 
Spekülasyon yapmam, sadece şunu söyle-
yeyim: Baas rejiminin yıkılmasından dola-
yı kimsenin üzerine kötü bir şey yapışmaz. 
Fakat dışarıdan yapılacak bir askeri müda-
halenin her durumda ciddi bir maliyeti var. 
Türkiye bunu görüyor ve işlerin bu noktaya 
gelmemesi için uğraşıyor. Diğer aktörlere 
gelince: Rusya’nın Suriye ile ilişkisi askeri 
darbenin hemen ardından başlayan, soğuk 
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savaş denkleminde devam eden bir ilişkisi 
var. Suriye silah alımlarının büyük kısmını 
Rusya’dan yapıyor. Ama bizim, Rusya’ya dair 
bir Libya tecrübemiz, İran tecrübemiz var. İş 
nükleer enerji mevzuunda kırılma noktasına 
geldiğinde Rusya’nın İran’ı nasıl açıkta bırak-
tığını biliyoruz. Seyfülislam’ın işler ciddiye 
bindiğinde Rusya’yı çok aradığını biliyoruz. 
Aynı Rusya’nın Suriye muhalefetiyle görüş-
tüğünü de biliyoruz. Rusya açısından Suriye 
meselesi, bir Suriye meselesi değildir, hatta 
Rusya için Suriye meselesi bir Ortadoğu me-
selesi bile değildir. Batı ile olan ilişkilerinde 
kullandığı dinamiklerden sadece birisi ve 
enerji fiyatlarına katkı sağlayan bir kriz di-
namiğidir.. O yüzden Rusya’nın Suriye üze-
rinden hesaplar kuracağını, dertleneceği 
düşünmek naiflik olur. Çin için ise böyle bir 
dinamik durumu bile yoktur. Bu koskoca bir 
abartıdan ibarettir. 

Türklerde Arap imajı çok iyidir

Bugün Türkiye devlet olarak politikasını de-
ğiştirdi, komşularıyla tanışmaya kucaklaş-
maya çalışıyor. Hâlbuki kuruluştan bu yana 
eğitim sisteminin, resmi ideolojinin topluma 
belletmeye çalıştığı şey, Arapların Osmanlıya 
ihanetinden başlayan bir dizi duygu algı ön-
yargıydı. Arap Baharı yaşandığında da sevinç-
le karışık bir şaşkınlık bile yaşandı. Siz neyle 
karşılaşılıyorsunuz? 
İşin aslı ne biliyor musunuz? Ne Araplarda 
ne Türkiye toplumunda bu türden bir algı 
yok. Bu dediğiniz toplumun en cahil kesi-
mi olan medyada var. İsim vermeyeceğim 
ama Türkiye’deki okumuş yazmış herhangi 
bir vatandaş bile, en azından ‘İhvan-ı Müs-
limin’ ile ‘ehveni şer’i birbirine karıştırmaz. 
Türkiye’nin önemli haber kanallarından bi-

rinde Mısır konuşulurken moderatör ehve-
ni şer dedi. Düzeyi bu medyanın. Yıllarca 
Amerika’dan İngiltere’den tercümelerle ida-
re ettiler. Türkiye’de şu an neredeyse bütün 
Arap kanallarının birer temsilcisi var ama 
haber ajanslarını dışında hiçbir medya gru-
bunun ne Irak’ta ne Arap Baharı’nın olduğu 
ülkelerde devamlı muhabiri yok. Toplamda 
medya kendi ilgisizliğini halka mal etme-
ye çalışıyor oysa halkta böyle bir algı yok. 
2007’te bu konuda bir araştırma yapmıştık, 
daha ne Arap Baharı olmuştu, ne de Davos. 

Neyi bulguladınız o araştırmada? 
Ne resmi tarih anlayışının pompaladığı ne 
de medyatik cehaletin köpürttüğü Araplara 
karşı negatif algı yok, halkta. Halkın bir kıs-
mı hac ve umre vesilesiyle Arap dünyasına 
dair olumlu algı geliştirmiş. Dini vesilesiyle 
geliştirmiş. Yahut sırf resmi görüşün pompa-
ladığının yanlış olacağını düşünüp aksini ge-
liştirmiş. Halka kendinizi en yakın hissetti-
ğiniz kimler diye sorulduğunda ikinci sırada 
Araplar demişler. Azerbaycan’ı da ilk sıraya 
koymuşlar ama dil birliği dolayısıyla onun 
çok da orijinalliği yok. 

Ekmek, hürriyet ve onur için 

Yıllardır Ortadoğu’yu yakından takip ediyor-
sunuz. Bütün bu siyasi analizler, akıllar fikir-
ler dışında soruyorum. Bölgede olup bitenler 
size ne hissettiriyor? 
Arap isyanlarında ortaya çıkan iki slogandan 
birinde “ekmek hürriyet ve onur” dendi. Di-
ğerin de “düzen yıkılacak”. Ben bu sloganları 
bölgesel olarak okudum. Bunlar çok geniş 
kitleler tarafından dile getirilen çok güçlü 
talepler ve engellenmesi mümkün değil, o 
yüzden çok umutluyum.
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde devam 
eden borç krizi ve talep daralması nedeniyle 
2012’de dünya ekonomilerinde durgunlu-
ğun yaşanacağı beklentisi mevcuttur. Ulus-
lararası Para Fonu (IMF) tarafından eylülde 
yayımlanan “Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu’na” göre 2012’de dünya ekonomisi 
için tahmin edilen büyüme rakamı yüzde 4, 
gelişmiş ülkeler için yüzde 1.9 ve Euro bölge-
si için ise yüzde 1’e yakındır.

Türkiye de, maalesef, AB ülkelerinde devam 
eden borç krizi ve küresel ekonomide yaşa-
nan daralma nedeniyle oluşan karamsar se-
naryolardan nasibini almıştır. IMF, Türkiye 
ekonomisinin zayıf sermaye girişleri nede-
niyle 2012’de yüzde 2, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) ise yüzde 3 bü-
yüyeceğini tahmin etmektedir. Bu tahminler 
ve küresel ekonomide meydana gelecek tüm 
olumsuz senaryolardan dolayı, 2011’de açık-
lanan Orta Vadeli Program’da (OVP), Tür-
kiye ekonomisi için yüzde 4’lük bir büyüme 
oranı hedeflenmektedir. 

Tüm bu öngörülere rağmen, AB ülkelerin-
de krizin devam ettiği bu dönemde, Türkiye 

ekonomisi 2009’un son çeyreğinden itibaren 
son 8 çeyrek dönem boyunca kesintisiz bü-
yümeye devam etmiştir. Dünya ekonomi-
lerinde sermaye girişlerini olumsuz yönde 
etkileyecek durumlar yaşanmadığı sürece, 
dış talepte meydana gelecek zayıflamaya rağ-
men iç talepte canlılık nedeniyle ekonomik 
büyümenin 2012’de de devam edeceği ve ön-
görülen rakamlardan daha yüksek oranlarda 
gerçekleşeceği beklenmektedir. Şunu da ifa-
de etmek gerekir ki, Ekim 2010’da açıklanan 
OVP’de 2011 yılı ekonomik büyüme için 
yüzde 4.5 oranı hedeflenmiş, ancak 2011’in 
ilk 9 ayında gerçekleşen rakamlara göre eko-
nomik büyümenin yüzde 8 üzerinde gerçek-
leşmesi güçlü bir olasılık haline gelmiştir. 
Dolayısıyla, Ekim 2011’de açıklanan OVP’de 
2012 için öngörülen yüzde 4 büyüme hedefi 
de rahatlıkla aşılacaktır. 

Ekonomide kamu maliyesi alanında elde edi-
len başarılar sayesinde borcun ve bütçe açı-
ğının GSYH içindeki payı Maastricht Kriteri 
altında kalmıştır. 2012’de AB tanımlı genel 
devlet borç stokunun GSYH’ya oranının, yüz-
de 37 ile yüzde 60 olan Maastricht Kriteri’nin 
altında gerçekleşmesi beklenmektedir. Diğer 

Türkiye ekonomisinin 2011 yılındaki başarılı ekonomik performansının ardından gözler 2012 yılındaki gelişmelere çevrildi. 
Türkiye ekonomisine yönelik beklentiler olumlu olmakla birlikte, küresel ekonomideki gelişmelere paralel olarak 2011’e kıyasla 
ekonomik gelişmenin hız kesmesi bekleniyor. 2012 yılında küresel ekonomiye ilişkin beklentiler, Avrupa’daki borç krizinin küre-
sel büyüme üzerindeki olumsuz etkilerinden ötürü hız kaybedeceği düşüncesini pekiştiriyor. Ekonomistler, Asya ekonomilerinin 
büyüme hızlarını kesmelerine rağmen 2012’de de küresel ekonomik büyümenin motoru olacağını ve AB ülkelerini geride bıraka-
cağını öngörüyorlar. Türkiye ekonomisinin ise 2012 yılında yüzde 4’lük bir büyüme göstermesi tahmin edilirken, AB ülkelerinin 
durumuna göre bu büyümenin aşağı yönlü revize edileceği bekleniyor. 

Ekonomide 2012 Beklentileri

Ekonomide 2012 Perspektifi
Yorum  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  14 Ocak 2012  |  Sabah Perspektif
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yandan, bütçe açığının GSYH içindeki pa-
yının ise yüzde 1.5 ile yüzde 3 olan Maast-
richt Kriteri altında gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Kamu maliyesinde gerçekleşen 
bu başarı, AB ülkelerinde devam eden borç 
krizinin olumsuz etkilerini bertaraf etme ve 
geniş manevra alanı bulma imkânı sağlamış-
tır. Ayrıca, düşük bütçe açığı ve kamu borç 
yükü nedeniyle, 2012’de enflasyonun düşmesi 
ve dolayısıyla TL’de daha az değer kaybı ya-
şanması beklenmektedir. AB ülkelerinde ve 
Türkiye ekonomisinde iktisadi faaliyetlerin 
yavaşlayacağı beklentisi ve döviz kurlarının 
dengeye gelmesi de 2012’de enflasyonun tek 
haneye düşmesine katkı sağlayacaktır. 

2011’de ekonominin en önemli problemle-
rinden bir olan cari açığın GSYH içindeki 
oranının 2012’de düşeceği öngörülmektedir. 
2011’de kur oranlarındaki oynaklık ihracatı 
artırarak hem cari açığın düşmesine hem de 
iç ve dış talebinin dengelenmesine katkıda 
bulunacaktır. Çünkü dövizin serbest piya-
sada belirlenmesi ve herhangi bir kısıtlama 
olmadan TL’nin değer kaybetmesi Türkiye 
ekonomisinin rekabet gücünün artmasında 
önemli bir faktör olmuştur. Diğer yandan, 
Euro bölgesi içinde bulunan ülkelerin borç 
krizine rağmen Euro’da kalmaları ve AB ül-
kelerinin arasında mali entegrasyonu güç-
lendirmek için Avrupa anlaşmalarının değiş-
tirilmesi gibi önlemlerin kısa sürede hayata 
geçirilmemesi, mevcut durumu Türkiye le-
hine çevirmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin jeopoli-

tik konumu nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu 
pazarlarına yakın olması ve Asya ülkelerine 
nispeten küçük miktarlardaki taleplere daha 
kolay ve hızlı cevap verebilmesi Türkiye’nin 
küresel ekonomik krizden avantaj sağlayabi-
leceği beklentisini yükseltmiştir. 

Bununla beraber, Türkiye ekonomisinde cari 
açık miktarından çok, cari açığın finansmanı, 
yani kredi kanalı daha önemli hale gelmiş-
tir. AB borç krizi nedeniyle,Avrupa Merkez 
Bankası’ndan piyasalara önemli miktarda li-
kidite enjekte edilmektedir. Tabi ki, buradaki 
en önemli nokta piyasalara enjekte edilen liki-
ditenin bankalar arasında dolaşıma katılıp ka-
tılmayacağı ve bu likiditeden Türkiye ekono-
misinin yararlanıp yararlanmayacağıdır. Eğer 
Türkiye piyasalara enjekte edilen bu sermaye 
bolluğundan yararlanır ise cari açığın finans-
manında sıkıntı yaşamayacaktır. 

Sonuç olarak, 2012 için öngörülen tüm olum-
suz senaryolara rağmen ekonomik büyümede 
çok keskin bir düşüş yaşanmadan büyüme di-
namiğinin devam edeceğini söylemek müm-
kündür. Bunun yanı sıra ekonomide üreti-
min istikrarlı olması için; yurtiçi üretimde 
verimlilik artışının sağlanması, katma değeri 
yüksek ürünlerin üretimine öncelik verilme-
si, ekonomik büyümeyi kısıtlayan tasarrufun 
artırılması ve rekabet gücü yüksek sektörlere 
odaklanılması gibi temel sorunlara çözüm 
bulunması gerekmektedir.

2012 için öngörülen tüm 
olumsuz senaryolara rağmen 
ekonomik büyümede çok 
keskin bir düşüş yaşanmadan 
büyüme dinamiğinin devam 
edeceğini söylemek mümkün.
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Türkiye, toplumun farklı unsurlarının ka-
tılımıyla işgalden kurtarılmasına rağmen, 
siyasal rejimini halkın katılımıyla ve halkın 
istekleri doğrultusunda inşa etmedi. Siyasal 
rejim, asker, sivil bürokrat ve aydınlardan 
oluşan ve daha sonra ‘Kemalist’ ismini alan 
kadro eliyle kuruldu. Bu kadro, kurtuluş sa-
vaşında, gösterdiği etkin liderlikle zaferin 
kazanılmasına sağladığı katkının avantajını 
yedeğine alarak, önce alternatif bütün siya-
si aktör ve gelenekleri tasfiye etti, ardından 
da, iki yüzyıllık modernleşme geleneğinin 
en otoriter formunu hayata geçirmesini ko-
laylaştıracak bir rejim ihdas etti. Kemalist 
kadro, kurduğu otoriter rejimle gelebilecek 
muhtemel dirençleri bertaraf edecek ‘güven-
li’ bir alan oluşturduktan sonra, dönemin 
sosyolojik gerçekliğiyle örtüşmeyen radikal 
bir ulus inşa sürecini hayata geçirdi. 

İmparatorluk bakiyesi olduğu için çoğulcu 
bir etnik, dini ve mezhebi yapıya dayanan 
toplumu homojenleştirmek ve Türk unsuru-
na dayalı seküler bir ulus inşa etmek üzere, 

önce, ülkenin demografik haritası değiştiril-
di. Tehcir, tenkil, mübadele ve iskân politi-
kalarıyla ülke içindeki gayri Müslim nüfus 
azaltılırken Müslüman nüfus arttırıldı. Ar-
dından, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içe-
risinde tarih boyunca en yüksek yoğunluğa 
ulaşmış Müslüman nüfus, laiklik ve milliyet-
çilik politikalarıyla Türkleşmeye zorlandı. 
Farklı etnik ve dini yapıdaki unsurların varlı-
ğı inkâr edildi, bütün kesimler Türklüğü be-
nimsemeye zorlandı. Bu tektipleştirici, otori-
ter politikalara yönelik dirençler ve isyanlar 
sert ve kanlı bir şekilde bastırıldı. 

Devletin siyasi provokasyonları 
Kemalist kadro, toplumsal tabana sahip 
olmayan rejimi bir taban sahibi kılmak, 
varlığını mevcut rejimin sürdürülmesine 
borçlu kesimler oluşturmak, rejime karşı 
kesimleri sindirmek ve beka kaygısı-korku-
su üzerinden bir birlik duygusu oluşturmak 
üzere, kendi halkına düşmanlık etmekten, 
toplumsal kesimleri karşı karşıya getirerek 
toplumsal barışı zedelemekten çekinmedi. 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 tarihinde gazetesi önünde öldürülmesi davasına bakan Istanbul 
14. Ağır Ceza Mahkemesi,  5 yıl sonra verdiği kararında cinayette örgüt bağlantısı olmadığına hükmetti. Mahkeme, tutuklu sanık 
Yasin Hayal’in, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında, ‘’yazar Orhan Pamuk’u tehdit etmek’’ suçundan 3 ay ve ‘’ruhsatsız 
silah bulundurmak’’ suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. 17 Ocak günü açık-
lanan karar kamuoyunda tartışmalara neden oldu. 

Hrant Dink Cinayeti Davası Kararı

Devletin ‘Operasyon’ Geleneği ve 
Dink Kararı
Yorum  |  HATEM ETE  |  28 Ocak 2012  |  Sabah Perspektif
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Toplumun etnik, dini, mezhepsel ve siyasal 
haritası incelendi, etkili hedefler belirlendi 
ve bu hedeflere operasyon düzenlendi. Cum-
huriyet tarihi boyunca dönemin öncelikleri 
çerçevesinde, Kürt-Türk, Alevi- Sünni, laik-
şeriatçı (anti-laik), komünist-ülkücü, solcu-
sağcı karşıtlıklar beslendi, radikalleştirildi 
ve çatıştırıldı. Toplumsal çatışma, toplumsal 
desteğe dayanmayan azınlık rejiminin varlı-
ğı sürdürmesine, düzen tesis edici bir iktidar 
odağı olarak gücünü korumasına yol açtı. 
Devlet, toplum nezdindeki tehlike algısını 
güçlendirmek ve kendisi etrafında bir kenet-
leme sağlamak üzere, kendi taraftarlarını, öz 
evlatlarını, sadık destekçilerini öldürmekten 
geri durmadı. 

Devletin bu ‘iş görme’ tarzı, öteden beri 
bilinmesine ve korunaklı mahfillerde fısıl-
danmasına rağmen, ilk olarak 1990’larda 
toplumsal duyarlılığa kavuştu, AK Parti dö-
nemindeyse somut verilerle adli kovuştur-
malara tabi tutuldu. 1960’tan beri, anayasal 
bir statüyle siyaseti denetleme imtiyazını 
sürdüren Kemalist azınlık, AK Parti döne-

minde, oluşmasına bizzat kendisinin vaziyet 
ettiği belli fay hatlarını tetikleyerek siyasi 
iktidarı çalışamaz hale getirmek ve vesayet 
düzenini sürdürmek üzere, canhıraş bir ace-
lecilikle malum iş görme tarzını harekete ge-
çirince açık vermeye başladı. 

Yükselen kamusal duyarlılık 
AK Parti kendisini hedef alan hukuk dışı 
operasyonları açığa çıkarıp adalet önünde 
hesap vermek durumunda bıraktıkça, geç-
mişteki siyasal provokasyonlar daha net bir 
fotoğrafa kavuştu. Hukuk dışı güçlerle mü-

Türkiye yüzyıllık karanlık siyasi 
operasyon dosyalarını açıp 
yüzleşme cesareti ve iradesi 
gösteriyorken, yeni karanlık 
dosyalar oluşturamaz.
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cadele ve açılım politikası, toplumsal fay hat-
larının dondurulmasına yönelik bir kamusal 
duyarlılığı da sağladı. Kemalist azınlığın, ha-
reket kabiliyeti daraldıkça, toplumsal barışın 
tesis edilme imkânı da arttı. 

Cumhuriyet dönemindeki, belli başlı siyasal 
operasyonlar, tek tek konuşulmaya, araştı-
rılmaya ve kamu vicdanında yargılanmaya 
başlandı. Başbakan’ın Dersim dolayısıyla dev-
let adına özür dilemesi ve arşivleri açması, 
geçmişle yüzleşme sürecini cesaretlendiren 
bir etki sağladı. 12 Eylül’ün darbeci general-
leri hukuk önüne çıkarıldı. 1990’lardaki ‘fai-
li meçhul’ cinayetler ve gayri meşru ilişkiler, 
tekrar ve daha etkili enstrümanlarla gündem 
oluşturmaya başladı. Birçok olayla ilgili itiraf-
lar ve kazılar, hukuki soruşturmalara somut 
deliller sağladı. Daha önce, gündeme gelen, 
kulaktan kulağa fısıldanan, konuşulan ama 
ispatlanamayan dolayısıyla da kovuşturula-
mayan ve bürokrasinin karanlık dehlizlerinde 

küllenmeye terkedilen operasyonlar, bugün, 
kararlılıkla gün yüzüne çıkarılıyor.
Zamanın ruhu, hiçbir hukuk dışı siyasi ope-
rasyonun karanlıkta kalmayacağı, devletteki 
bir azınlığın iktidarını korumak üzere top-
lumsal fay hatlarını tetiklemeyeceği bir süreci 
destekliyor. Mevcut siyasi iktidar, gelişmelerin 
zamanın ruhuna uygun bir süreçte yol almaya 
devam edeceğini kararlılıkla vurguluyor. Bir-
çok somut gelişme de bu süreci doğruluyor. 

Ancak, geçen hafta verilen Hrant Dink ka-
rarı, ne hükümetin kararlılık beyanlarıyla, 
ne de zamanın ruhuyla örtüşüyor. Türkiye 
yüzyıllık karanlık siyasi operasyon dosyala-
rını açıp yüzleşme cesareti ve iradesi gösteri-
yorken, yeni karanlık dosyalar oluşturamaz. 
Geçmişini temize çeken Türkiye, geleceğe 
yeni karanlık dosyalar devredemez. Eski ça-
tışmaların kurgusal yönüne şahitlik ederek 
toplumsal barışını yeniden tesis eden Türki-
ye, yeni çatışmaların tohumunun atılmasına 
göz yumamaz. Kısacası, zamanın ruhu ve 
Türkiye’nin geleceği, gizlemek yerine açığa 
çıkarmak, ayrıştırmak yerine birleştirmek 
üzerine inşa ediliyor.

Nitekim kamuoyunun Dink kararına yönelik 
tepkisi, siyasi iktidar sözcülerinin karardan 
duydukları rahatsızlığı ifade etme ihtiyacı 
duyması ve başbakanın teminat anlamına 
gelen kararlılık mesajı, Türkiye’nin gelece-
ğine küçümsenemeyecek katkılar sunduğu 
gibi, karanlıktan medet uman azınlığa da 
uyarı niteliğindedir.
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Her ne kadar bundan önce başta Herman 
Cain olmak üzere başka adaylar da dış politi-
ka konusunda birbiri ardına çamlar devirmiş 
olsa da Perry’nin tartışma sonrasında katıl-
dığı programlarda söylediklerinin arkasın-
da durması ve bir anlamda yaptığı ithamın 
altını doldurma uğraşı, şimdiye kadar çok 
sık görülmüş bir durum değil. Perry’nin Tür-
kiye hakkındaki negatif düşüncelerindeki 
bu ısrar, tribünleri hedef alan bir strateji mi 
(ve öyleyse o tribünlerde kimler var) yoksa 
Perry’nin inanarak desteklediği düşünceler 
mi şimdilik kimse bilmiyor. Ancak bu du-
rum, ister istemez Cumhuriyetçi Parti’nin 
dış politikası konusunda ciddi soru işaretle-
rinin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık 
seçimlerine bir sene kala bir yandan Başkan 
Obama, Amerikan dış politikasında ciddi de-
ğişimlerin altına imza atarken Cumhuriyetçi 
Parti de Obama’nın karşısına çıkaracağı ada-
yı seçmeye çalışıyor. Geçtiğimiz eylül ayında 
Dışişleri Bakanı Clinton’un Foreign Policy 

makalesini müteakiben resmen uygulamaya 
konulan Asya-Pasifik stratejisinden sonra 
aralık ayında Irak’tan çekilen ve tüm baskı ve 
taleplere rağmen Suriye konusunda fazla ak-
tif rol oynamak istemeyen Obama yönetimi 
şimdi de yeni bir savunma stratejisini haya-
ta geçiriyor. Bu dış politika gelişmelerine ve 
Obama yönetiminin uygulamaya koyduğu 
savunma stratejilerine hazırlıksız yakalanan 
Cumhuriyetçi Parti başkan adayları ise du-
rumu lehlerine çevirmek için tek yolun şa-
hinleşmekten geçtiğine inanmışa benziyor. 
Şimdiye kadar yaşanan dış politika tartışma-
ları Ron Paul hariç diğer tüm adayların sağ 
seçmene mesaj verme yarışına dönüşmüş 
durumda. Bu yarış sırasında Cumhuriyetçi 
adayların tehditlerinden nasibini almamış 
bir ülke ve toplum neredeyse kalmadı.

Geride bıraktığımız altı ayı aşkın zaman di-
liminde gerek dış politika konusunda aday-
ların yaptığı konuşmalar ve verdiği demeç-
ler gerekse kampanya siteleri Cumhuriyetçi 
adayların dış politika konusunda ciddi pro-

ABD seçimlerinde Demokrat Parti bir önceki seçimi de kazanan Barack Hussein Obama ile başkanlık yarışına girerken, Ocak 2012 
itibarıyla Cumhuriyetçilerin başkan adayının kim olacağı henüz belli olmadı. Obama dönemi Amerikan dış politikası, seçim kam-
panyalarının en önemli mevzularından biri haline geldi. Sağ seçmen kitlesinin oyunu hedefleyen Cumhuriyetçi adayların seçim stra-
tejilerinde göze çarpan en önemli husus, Obama’nın Iran, Israil ve Irak stratejilerini eleştirmeleri oldu. Obama yönetiminin izlediği 
dış politikanın Israil’i bölgede yalnızlaştırdığını öne süren Cumhuriyetçi adaylar, Başkan Obama’nın Iran’a karşı atması gereken sert 
adımları atmadığını ve bu durumun ABD ve Israil’in güvenliğine geri dönülmez bir şekilde zarar verdiği tezlerini savundular. 

ABD’de Başkanlık Seçimi Çalışmaları

Cumhuriyetçi Adayların Dış 
Politikası
Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  20 Ocak 2012  |  Zaman
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jeleri olmadığını ortaya çıkarıyor. Çin’e karşı 
ticari savaş ilan etme sözü veren Mitt Rom-
ney, ülkedeki Müslümanları olağan şüpheli 
ilan edip terörle mücadelede Müslümanların 
mercek altına alınmasını isteyen ve dahası 
Orta Amerika’daki militan sosyalistler ile ra-
dikal İslamcıların birleşip Amerika’ya karşı 
eylem yapabileceğini savunan Rick Santorum 
ve Türkiye’yi NATO’dan atma konusunda ka-
rarlı görünen Rick Perry, dış politika mesele-
lerinde adayların aşırı sağ oylar için yarışır-
ken düştükleri durumu gözler önüne seriyor.

Cumhuriyetçilerin Ortadoğu algısı
Adaylar arasında yaşanan düşük yoğun-
luklu ancak derin görüş ayrılıkları içeren 
tartışmalar, bazı durumlarda Cumhuriyetçi 
adaylar arasındaki fikir ayrılıklarının her-
hangi bir Cumhuriyetçi aday ile Obama 
arasında olabilecek kadar büyük olduğunu 
gösteriyor. Bazı adayların dış politika ko-
nusunda yeterince hazırlıklı olmamalarının 
yanında Cumhuriyetçi Parti’yi bu meseleler-
de zor duruma düşüren bir başka sebep de 
şimdiye kadar Cumhuriyetçilerin en iddialı 
olduğu alan olan ulusal güvenlik politikala-
rı ve özellikle de son on senedir dış politika 
ve güvenlik stratejilerini üzerine inşa ettik-

leri terörle mücadele konusunda Başkan 
Obama’nın oldukça başarılı bir performans 
sergilemiş olması. Üsame bin Ladin ve El 
Kaide’nin lider kadrosunda bulunan birçok 
ismin Obama yönetiminin iktidarda olduğu 
bir süreçte ve izlenilen yeni taktik ve strate-
jiler sayesinde öldürülmesinin Cumhuriyetçi 
adaylarda yarattığı etki açıkça görülebiliyor. 
Bundan önceki iki başkanlık yarışında sık-
lıkla üzerinde durulan ve 2004 seçimlerinin 
hemen öncesinde yayınladığı kaset mesajı ile 
seçim kampanyalarında gündemi oluşturan 
Bin Ladin ve El Kaide’nin ismi artık hemen 
hemen hiç anılmıyor. Ayrıca NATO’nun Lib-
ya operasyonunda göstermiş olduğu başarı 
ve Amerika’nın fazla masrafa girmeden ve 
askerlerinin hayatını tehlikeye atmadan işin 
içinden çıkmış olmasının yarattığı zafer ha-
vası, dış politikayı bu sefer Demokrat yöneti-
minin güçlü olduğu alana çevirmiş durumda. 
Dahası Cumhuriyetçi adaylar her ne kadar 
Amerika’nın Irak’tan çekilmesini eleştirse 
de bu kararın kamuoyu tarafından oldukça 
olumlu karşılandığını göz önüne alarak, bu 
konuda fazla seslerini yükseltmemeyi tercih 
ediyorlar. Bu sebeple Cumhuriyetçi adaylar 
ulusal güvenliğe ait alanlarda operasyonel ve 
askerî meseleleri bir kenara bırakarak tartış-
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mayı Amerika içinde terörle mücadele konu-
sunda uygulanacak polisiye metotlar üzerine 
yoğunlaştırmış durumda. 11 Eylül sonrasın-
da terörle etkin mücadele edebilmek için ge-
çirilen “Patriot Act”in [Vatanseverlik yasası] 
süresinin uzatılması konusunda Ron Paul ile 
diğer adaylar arasında yaşanan tartışma, wa-
terboarding (tutuklunun bağlandıktan sonra 
yüzünün bir bezle örtülüp su dökülerek ya-
pılan bir işkence) olarak bilinen sorgulama 
metodunun işkence olup olmadığı ve terör 
sanıklarının sorgulamaları sırasında bu yön-
temin kullanılması konusundaki yaşanan fi-
kir ayrılıkları ve havaalanlarında güvenliğin 
sağlanması için hangi etnik ve dinî grupların 
fişlenmesi konusundaki meseleler öne çıkan 
maddeler arasında yer alıyor.

Cumhuriyetçilerin bu seçimdeki El Kaide’si, 
İran. Özellikle Birleşmiş Milletler’e bağlı 
Atom Enerjisi Kurumu’nun raporu ve İran’ın 
Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişine kapama 
tehdidi sonrasında daha da sık gündeme 
gelmeye başlayan mesele, Obama’nın dış po-
litika ve güvenlik meselelerindeki en zayıf 
noktası olarak görülüyor. Cumhuriyetçilerin 
neredeyse tamamı Obama yönetimini İran 
konusunda fazlasıyla yumuşak ve yavaş dav-
ranmakla suçlarken sağ seçmene birbirinden 
sert önlemler vaat ediyorlar. Romney, nükle-
er silaha sahip bir İran’ın Amerika ve dünya 
güvenliği için Soğuk Savaş’ın sona ermesin-
den bu yana ortaya çıkan en büyük tehdit ola-
cağı görüşünde. Romney’e göre Amerika’nın 
bu noktada yapabileceği en akıllıca iş, bir 
yandan ekonomik yaptırımlar uygularken di-
ğer yandan da İran’daki rejimi devirmek için 
muhalifleri desteklemek olacak. Temsilciler 
Meclisi eski sözcüsü Gingrich ise İran’ı bazen 
Nazi rejimine bazen de Sovyetler Birliği’ne 
benzeterek İranlı bilim adamlarını öldür-
menin de dahil olduğu bir dizi gizli operas-
yon ile İran’ın nükleer silah üretemez hale 
getirilmesini öneriyor. Santorum ise bu tip 
yaptırımlar ve operasyonlara yeterli zaman 

olmadığı için tıpkı İsrail’in Irak ve Suriye’de-
ki nükleer tesislere yaptığı gibi yine İsrail’in 
desteği ile İran’daki tesislere yönelik “cerrahi 
müdahaleler”de bulunmaktan yana. Buna 
karşılık Cumhuriyetçilerin aykırı adayı Ron 
Paul ise İran ile ilişkilerin düzeltilerek soru-
nun çözülmesi fikrinde oldukça ısrarcı.

İran’la mücadele ile birlikte Cumhuriyetçi 
adaylar için Obama yönetiminin dış politika 
konusundaki bir başka falsosu ise Obama’nın 
İsrail meselesindeki tavrı. Yine Ron Paul hari-
cinde tüm Cumhuriyetçi adaylar Obama’nın 
İsrail’i yalnız bıraktığı ve İsrail’in ne paha-
sına olursa olsun savunulması konusunda 
hemfikir. Aynı adaylar Obama’nın İsrail’e 
yerleşimlerin durdurulması konusunda yap-
tığı baskıyı şiddetle eleştirerek Amerika’nın 
böyle bir hakkı olmadığını ve İsrail’in kendi 
topraklarında ne yapacağına ve nereyi baş-
kent yapacağına kendi karar vermesi gerekti-
ği görüşündeler. Şu an kamuoyu araştırmala-
rında en önde olan Romney, ilk uluslararası 
gezisini İsrail’e yapmayı vaat ederken, Rick 
Perry de Türkiye hakkında söylediklerinin 
arkasında Türkiye’nin İsrail ile yaşadığı kri-
zin yer aldığını saklamıyor.

Her ne kadar birçokları tarafından aday-
ların bu söylemleri ve ekranlar karşısında 
verdikleri demeçler kampanya sürecinin bir 
parçası olarak değerlendirilip iç politikaya 
yönelik mesajlar olarak kabul edilse de söy-
lenilen sözlerin Amerika dışında ve seçim-
lerden sonra yaratacağı etki oldukça önemli. 
Özellikle dış politika ile iç politika arasında-
ki ayrımın gittikçe belirsizleştiği ve verilen 
mesajların her yere ve herkese ulaşabildiği 
bir dönemde adaylar başkan seçilmeleri du-
rumunda seçim sonrasında dış politika me-
selelerinde seçim kampanyalarının hayalet-
leriyle mücadele etmek zorunda kalabilirler. 
Zira şimdiye kadar söylenenler gösteriyor ki, 
önseçimi kazanmaya çalışırken dünyayı kay-
betmek çok muhtemel.
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The year 2011 left a new Middle East in its 
wake. People power has toppled powerful 
authoritarian regimes in Tunisia, Egypt and 
Libya. What will emerge out of the so-called 
Arab Spring remains to be seen though. 
While celebrating the first anniversary of 
their “revolutions”  Tunisians and Egyptians 
are still far from certain about the prospect 
for a consolidated de- mocracy in their re-
spective countries.

However, despite some skepticism expressed 
here and there democratic experimentation 
has already started in the post-revolutionary 
Tunisia and Egypt with elections taking place 
without claims of fraud. The results have con-
firmed the expectations that pro-Islamic po-
litical parties would perform well at the ballot 
box. In Tunisia the Ennahda, led by Rashid 
Ghannushi, and in Egypt the Freedom and Jus-

tice Party, an offspring of the Muslim Brother-
hood, both received around 40 per cent of the 
votes, well ahead of their opponents.

It appears that the Arab Spring has presented 
an opportunity for Islamists. Yet, I think it 
also places a test before them. How they per-
form will deter- mine the prospect for com-
petitive politics in the Arab world.

Used to being excluded and oppressed by 
authoritarian regimes in their countries Is-
lamists will now have to withstand the test 
of power.  Once in power will they remain 
committed to and respectful of democratic 
institutions and processes? If we can say 
“yes,”  then, the Islamists will disprove the 
old Orientalist cliché that under an Islamist 
government it will be “one man, one vote, 
one time.”

Towards A Post-
Kemalist Turkey?
Insight Turkey |  Editör: IHSAN DAĞI  |  Ocak- Mart  2012 
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It is indeed a challenge for Islamists to adapt 
themselves to the new circumstances of 
power and responsibility. Political Islamism 
was popular as an opposition movement. As 
such,they could freely criticize the regimes 
without having to offer alternatives to solve 
the problems of the people. With the Arab 
Spring the Islamists now face, at least in Tu-
nisia and Egypt, a new reality.

They have been freed from governmental 
oppression. Now they are in a position to 
express their ideas and appeal to the mass-
es with a positive agenda, not just a series 
of criticisms directed against the ruling re-
gimes, as in the old days. So, they have to 
develop reasonable programs and come up 
with sensible projects to address their coun-
tries woes. They must move beyond merely 
criticizing their authoritarian regimes and 
asserting that “Islam is the solution.”

Thus, the Islamists in the region face their first 
serious challenge. Will they be able to deliver 
what they promise? This is the question. In the 
op- position they could be radical and uncom-
promising. When they are in power, whether 
governing by themselves or sharing this duty 
with others through coalition governments, 
the political terrain will look fundamentally 
different. Responsibility in government re-
quires meeting demands and delivering ser-
vices. What is also bound to change under 
governmental responsibility is the radicalism 
of the Islamists because the search for produc-
ing services will make them more pragmatic 
and force them to compromise.

This is so because people who bring the Is-
lamists to power will not be satisfied by 
radical rhetoric; they will ask for concrete 
achievements, improved services, more free-
dom, and a better life. After all these were the 
motives behind the revolutions.

So, as the Islamists get closer to forming 
governments through democrat- ic means, 
which is the case in Tunisia and Egypt, they 
must moderate their discourse, embrace 
non-Muslim social groups, and appeal to the 
West.

In this context the performance of the Jus-
tice and Development Party (AK Party) of 
Turkey can potentially be very instructive to 
the Islamist movements in the region. They 
should study and understand the AK Party’s 
transformation into a post-Islamist political 
entity, which enabled it to win three consec-
utive elections in Turkey.

The success of the Arab Spring will be mea-
sured by the extent to which people’s power 
is institutionalized in the form of democra-
cy. This requires integration of the Islamist 
movements into the democratic process, 
which in turn requires that the Islamists 
transform their political language and strat-
egies to adopt the democratic “rules of the 
game.”

These and other issues of “transition”  like 
drafting a new constitution, regulating civil-
military relations, and managing regional 
politics in a new environment will be dis-
cussed in Insight Turkey’s Second Annual 
Conference to be held in Cairo on January 29 
and 30, under the general topic of “Debat-
ing the New Middle East.” In the Cairo con-
ference we will also be launching an Arabic 
edition of our journal, Rouya Turkiyyah. 
Thereafter, analyses published in Insight 
Turkey will be accessible to Arabic speaking 
academics, intellectuals, and professionals. 
We hope Insight Turkey with its English and 
Arabic editions will continue to contrib-
ute to the accumulation of knowledge and 
analyses on Turkish politics and regional  
developments.

INSIGHT TURKEY’IN OCAK-MART SAYISI YAYINDA
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01 Başbakan Erdoğan, partisinin Genişletilmiş Il Başkanları Toplantısı’nda yaptığı ‘dindar gençlik yetiştireceğiz’ açıklamasıyla tartışma başlattı.
Mısır’ın Port Said kentinde bir futbol maçı sonrası çıkan olaylarda, 74 kişi yaşamını yitirirken, 1000’den fazla kişi yaralandı.

02 Kuveyt’te parlamento seçimleri yapıldı. 50 sandalyeli parlamentonun 34 sandalyesini Islamcılar ve liberallerden oluşan muhalifler kazandı. 
Türkiye Istatistik Kurumu, enflasyon sepetini güncelledi. Sepette gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 26.22 (önceki yüzde 
26.78), konutun yüzde 16.44 (önceki yüzde 16.46) olurken, ulaştırmanın ağırlığı yüzde 16.73’e (önceki yüzde 15.15), giyim ve 
ayakkabının ağırlığı yüzde 6.87’ye (önceki yüzde 7.22), ev eşyasının ağırlığı da yüzde 7.45’e (önceki yüzde 6.93) yükseldi.

03 Insan Hakları Izleme Örgütü (HRW), Suriye’de güvenlik güçlerinin çocuklara işkence yaptığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 3-5 Şubat tarihlerinde 48. Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı. 

05 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) görüşülen ve Suriye’ye karşı yaptırımları içeren tasarı Rusya ve Çin tarafından veto 
edildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya ve Çin’in vetosu sebebiyle BM Güvenlik Konseyi’nden karar çıkmayınca, Münih Güvenlik 
Konferansı’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Lavroz, “Suriye konusunda üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP tarafından Istanbul’da düzenlenen “Kürt Sorunu, Çözüm Olanakları ve Öcalan’ın Rolü” 
konulu konferansta yaptığı konuşmada, “Barış, PKK ile devlet ya da hükümet arasında diyalog ve müzakere ile gerçekleşecekse 
Öcalan’ın rolünün tanımlanması lazım. Öcalan bir realitedir. Kürt sorununda bir muhataptır. Imralı sisteminin ortadan kaldırılması 
lazım. Öcalan’ın barış sürecine daha güçlü katkı sunabileceği ortam hazırlanmalı.” dedi.

06 Yunanistan, Meriç (Evros) bölgesinde kaçak göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için, Türk-Yunan sınırına tel örgü yapımına başladı.
Fransız-Alman Bakanlar Kurulu, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında 
Elysee Sarayı’nda toplandı. Ortak basın toplantısında konuşan Sarkozy ve Merkel, “Yunanistan’ın çok fazla seçeneği yok. Onlardan 
istediklerimizi yerine getirmediği sürece para sözü veremeyiz.” dedi.
Filistin’de ‘Geçici Birlik Hükümeti’ne kimin liderlik edeceği konusundaki ihtilafı sona erdiren anlaşma, Katar Emiri Şeyh Hamad Bin 
Halife El-Thani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas lideri Halil Meşal tarafından Katar’ın başkenti Doha’da imzalandı. 
Türkiye-Körfez Işbirliği Konseyi 1. Iş Forumu 6-7 Şubat tarihlerinde Istanbul’da düzenlendi.

07 Istanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadettin Sarıkaya MIT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner, eski Müsteşar Yardımcısı 
Afet Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 MIT mensubunu KCK soruşturmaları çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ‘Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Aralık 2011’ 
raporunda, bankacılık sektörünün 2011 yılındaki kârının bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak, 19 milyar 847 milyon lira olduğu 
açıklandı. BDDK raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü de yüzde 21 artışla 2011 yılı Aralık ayı itibarıyla 1 trilyon 218 milyar liraya ulaştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esed’la bir araya geldi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 7-8 Şubat tarihlerinde Brüksel’e ziyaret gerçekleştirdi.

08 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu beraberinde bir heyetle, 8-14 Şubat tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 

09 Yunanistan’da koalisyonda yer alan siyasi parti liderleri, AB ve IMF’den alacakları 130 milyar Euro’luk ikinci yardım paketi için gerekli 
tasarruf tedbirleri alacaklarını taahhüt etti.

10 Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Meclis grubu toplantısında, tüm sorunlara rağmen 
Yunanistan’a yardım edilmesi gerektiğini belirterek, Yunanistan’ın iflas etmesi durumunda, hiçbir şekilde kontrol edilemeyecek bir 
durumun ortaya çıkacağı uyarısında bulundu.

11 MHP’de muhalif hareket, parti genel merkezinin karşısındaki pazar yerinde bir araya gelerek ‘demokratik bir kongre’ için parti 
yönetimine çağrıda bulundu.

12 Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait iki hedef 
grubunun, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından gece saatlerinde vurulduğu bildirildi.
Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelen Arap Birliği dışişleri bakanları, Suriye’yle tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar 
verirken, Birliğin BM’ye Suriye için ortak barış gücü kurulması yönünde çağrı yapmasına onay verdi.

13 Şırnak’ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde bir grup teröriste yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 2 asker şehit oldu, 3 
asker de yaralandı. Operasyonda 10 terörist de etkisiz hale getirildi.
Yunanistan Parlamentosu, 130 milyar Euro’luk yeni tasarruf paketini 199 “evet” oyu ile kabul etti.

14 TBMM Adalet Komisyonu, MIT mensupları veya özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişilerin, özel yetkili 
ağır ceza mahkemeleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturmalarının Başbakan’ın iznine bağlanmasını öngören kanun teklifini kabul etti.
Futbolda şike iddiaları üzerine açılan ve aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 23’ü tutuklu 93 sanıklı dava, 
Silivri Ceza ve Infaz Kampusu’nda görülmeye başlandı.
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16 BM Genel Kurulu, Suriye’de Esed rejiminin insan hakları ihlallerini ve şiddeti kınayan, şiddetin derhal sona ermesini isteyen karar 
tasarısını, 137 oyla kabul etti. Arap ülkeleri tarafından hazırlanan ve Genel Kurul’a sunulan karar tasarısının ortak sunucuları 
arasında Türkiye de dâhil olmak üzere 70’den fazla ülke bulunuyor.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ziyaret gerçekleştiren Israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, GKRY lideri Dimitris Hristofyas ile bir araya 
geldi. Görüşmede, iki ülke arasında ekonomi alanındaki işbirliğinin resmileşmesi için kararlar alındı.

17 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından 
düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye’nin hiçbir zaman herhangi bir NATO tesisinin herhangi bir üçüncü taraf tarafından 
kullanılmasına izin vermeyeceğini belirterek, “Hele bu Israil olursa tutumumuz daha da net ve açıktır.” dedi.

19 Başbakan Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorgi Ivanov ile görüştü.
Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, BDP ve DTK başkanlarının da katıldığı Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin 
kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen konferansta, artık Kürtlerin haklarını elde etme zamanı geldiğini ve bu konuda karar 
almaları gerektiğini söyledi.

20 BDP milletvekilleri, KCK operasyonlarını protesto etmek için iki günlük açlık grevi yapma kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatıyla Hrant Dink suikastını araştıran Devlet Denetleme Kurulu (DDK), raporunu tamamladı. 
Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. 

21 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit 
tutulmuştur. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutulmuş; borç verme faiz oranı yüzde 12,5’ten yüzde 
11,5’e düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Meksika’nın Los Cabos kentinde düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’nda, 
küresel barışın ve güvenliğin sağlanması amacıyla en az gelişmiş ülkeler ile en gelişmiş ülkeleri bir araya getirecek yeni bir girişim 
önerisinde bulunduğunu belirtti.
Euro Bölgesi maliye bakanları, Brüksel’deki toplantının ardından, Yunanistan’a 130 milyar Euro’luk ikinci kurtarma paketini onayladı. 

22 Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TIM) tarafından düzenlenen “Türkiye-Çin Ekonomik ve Ticari Işbirliği Forumu”nda bir araya gelen Türk ve 
Çinli şirketler yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarlık işbirliği anlaşmasına imza attı.

23 Almanya’da 8 Türk, 1 Yunan ve 1 kadın polis olmak üzere ırkçı saldırı mağduru kurbanlar ve Köln kentindeki bombalı eylemde 
yaralananlar için Berlin’de anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı görevine vekâlet eden Bavyera Eyaleti Başbakanı 
Horst Seehofer ve Başbakan Angela Merkel de katıldı.
Afganistan’daki ABD üssünde Kuran-ı Kerim ve diğer dini kitapların yakılmasının ardından çıkan silahlı protestolar sürerken, ABD 
Başkanı Barack Obama, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’den özür diledi.

24 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tunus’ta düzenlenen Suriye Halkı’nın Dostları Grubu Toplantısı’na katıldı.

25 Libya Başbakanı Dr. Abdurrahim El Keib, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak bakanlardan oluşan bir heyetle Türkiye 
ziyareti gerçekleştirdi. 

26 CHP 16. Olağanüstü Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultay’a 1247 delegenin 948’i katıldı. Kurultayda 87 
maddelik parti tüzüğünün 47 maddesinde değişiklik yapıldı.
Suriye halkı yeni anayasa referandumu için sandık başına giderken, ordu birliklerinin başta Humus olmak üzere çeşitli kentlerde 
sürdürdüğü operasyonlarda 31 kişi hayatını kaybetti.

27 AB dışişleri bakanları, Sırbistan’a aday ülke statüsü verilmesinde anlaştı.
Yemen’in 33 yıllık lideri Ali Abdullah Salih, görevini başkent Sana’da gerçekleşen devir-teslim töreniyle yardımcısı Abdurabbu 
Mansur Hadi’ye teslim etti.
Suriye’de referanduma sunulan yeni anayasanın yüzde 89,4 ile kabul edildiği açıklandı.
Abu Dhabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 27-28 Şubat tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

28 Fransa Anayasa Mahkemesi, Ermeni soykırımı iddialarının inkârını suç sayan yasa tasarısını, “yasanın anayasaya uygun olmadığı, 
düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal etti.

29 Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu düzenlediği basın toplantısında, Fransa Anayasa Konseyi’nin kararının, 1915 
olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yeni bir yasa hazırlanması için hiçbir açık kapı bırakmadığını söyledi.

ŞUBAT 2012
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1982 Hama Katliamı’nın üzerinden otuz sene 
geçti. 10 bin ila 40 bin arasındaki Suriyelinin 
Baba Esad’ın emri ve Amca Esad’ın eliyle 
katledildiği Hama, Ortadoğu’nun en büyük 
katliamlarından biri olarak tarihe geçti. Bu 
katliamla Esad ailesi, azınlık hâkimiyetine 
dayandırdığı Suriye rejimini şiddetle kon-
solide ederken; çoğunluk Suriye halkı ise 
şiddetle sindirilmenin yarattığı “mağlup 

psikolojisi” içinde yaşamlarını sürdürdü. 
“Yeterince kullanıldığında şiddetin işe yara-
dığı” fikriyle hareket eden Suriye rejimi, on 
yıllardır parti- asker-istihbarat üçlemesiyle, 
ülkeye soktukları “şiddet kültürünü” zihin-
lerde canlı tuttu. Aradan geçen otuz sene 
zarfında şiddet, rejimin hayatta kalabilme 
stratejisinin sacayaklarından birisi olarak ye-
rini korudu.

Bugün gelinen noktada Suriye rejimi, gücü-
nü ve geleceğini dört ana dayanak üzerinden 
değerlendiriyor. Öncelikle, rejim, Suriye or-
dusunun son raddeye kadar rejimle birlikte 
hareket edeceğini hesaba katıyor. Bunun 
temelinde, ordunun kilit noktalarına siste-
matik olarak yerleştirilen ve rejime mezhep 
ve kan bağı ile bağlı olan komutanların sa-
dakatlerini sonuna kadar sürdürecekleri 
düşüncesi yatıyor. Olayların başladığı mart 
ayından beri bu kilit isimlerin mevzilerini 
terk etmemesi de rejimin bu hesabını güç-
lendiriyor. Bu hesap aynı zamanda rejime 

Esad’ın Dayanakları ve Son 
Kullanma Tarihi
Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  4 Şubat 2012   |  Sabah Perspektif

Arap Baharı’nın en kanlı yaşandığı ülkelerin başında gelen Suriye’de taşlar yerine oturmadı. Esad rejimi bir yandan azınlıkların 
desteğini almaya çalışırken, öte yandan büyük ölçüde kontrolü elinde tuttuğu Suriye ordusunu halka karşı kullanmaya devam 
etti. Bölgesel olarak Iran’ın, küresel olarak da Rusya’nın desteğini arkasına alan Suriye yönetimine karşı Batı ülkelerinin herhangi 
bir aksiyon veya kararlılık içermeyen yaklaşımları “değişim” temalı açıklamalarla sınırlı kaldı. Öte yandan, bölgesel stratejisini, 20 
yy. diktatörlük anlayışında arınmış bir Ortadoğu üzerine kuran ve diktatörlük rejimlerinin daha fazla sürdürülebilir olmadığına 
inanan Türkiye, Esad yönetimine karşı açık karşıtlığını ve muhalefete desteğini sürdürdü.      

Suriye’de Sular Durulmuyor 

Suriye rejimi, muhalefetin 
yürüttüğü tipik bir hak 
mücadelesini mezhepsel 
mücadeleye dönüştürmeye 
çalışıyor ve bunu kendisi için 
bir hayatta kalabilme stratejisi 
olarak kullanıyor.
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Hama katliamında olduğu gibi muhalefet 
sindirilene kadar şiddet kullanabilme şansı 
tanımakta ve bir “karşılıklı yıpratma savaşı-
na” dönüşen Suriye’deki mücadelede rejimin 
eline güçlü bir koz vermektedir.

Rejim ikinci dayanak olarak da mezhep ve 
sanal istikrar kartını elinde tutuyor. Ken-
disini özellikle Nusayrilerin ve ayrıca Esad 
sonrasında hedef haline geleceğini iddia et-
tiği azınlıkların güvencesi olarak ilan ederek 
bu kesimlerin desteğini alan Beşar, ülkeyi 
daha da büyük bir kaosa sürükleme şanta-
jıyla da ekmeği istikrar olan tüccar sınıfının 
şartlı desteğini alıyor. Ordudan istihbarata, 
Şebbiha’dan sıradan halka kadar Suriyeli Nu-
sayriler varoluşsal bir mücadele verdikleri-
ni düşünüyor ve maalesef artık halka kadar 
inen bu anlayış ülkede mezhepsel çatışmayı 
tetikliyor. Diğer bir deyişle rejim, muhale-
fetin yürüttüğü tipik bir hak mücadelesini 
mezhepsel mücadeleye dönüştürmeye çalışı-
yor ve bunu kendisi için bir hayatta kalabil-
me stratejisi olarak kullanıyor.

Üçüncü olarak, Suriye rejimi muhalefetin 
güçsüzlüğünden de kendisine güç devşiriyor. 
On yıllardır siyaset yapamayan Suriyelilerin 
muhalif bir hareket oluşturma ve birlikte ha-
reket etme zorlukları rejimin hanesine kre-
di olarak yansıyor. Rejim, sıfır toplamlı bir 
oyun olan rejim-muhalefet dengesinin rejim 
kefesini muhafaza etmeye çalışırken muha-

lefetin toparlanamaması için içi boş diyalog 
çağrıları, Arap Birliği ile işbirliği görüntüsü 
ve bazı muhalif kesimlerle görüşme gibi stra-
tejik hamleler yapıyor.

Son olarak şiddetle beslenerek hayatta kaldı-
ğını düşünen rejim, ömrünün sadece dışarı-
dan gelecek bir şiddetle sona ereceğini düşü-
nüyor ve bu noktada uluslararası toplumun 
Suriye konusundaki konsensüs yokluğundan 
istifade ediyor. Varlığından rahatsızlık duy-
sa da Özgür Suriye Ordusu’nu kendisi için 
varoluşsal bir tehdit olarak görmeyen rejim, 
aslında bir dış müdahaleden çekiniyor ama 
uluslararası toplumun şu aşamada dış mü-
dahaleye sıcak bakmaması Suriye rejimini 
cesaretlendiriyor.

Diğer bir deyişle, rejim ve taraftarları, dış 
müdahalenin gündemde olmadığı, global 
ölçekte Rusya’nın ve bölgesel ölçekte İran’ın 
desteğinin sürdüğü, arkasında mezhep ve is-
tikrar kanallarıyla bir kesim Suriyelinin top-
landığı, muhalefetin olgunlaşmadığı ve şid-
det tekelini büyük ölçüde elinde tuttuğu bir 
denklemde kendisini tehlikede hissetmiyor.

Ne var ki rejimin güç algısı ile birlikte Suri-
ye içindeki ve dışındaki gelişmeler, bu algının 
kısa vadeli olmasa da orta vadede değişmek 
zorunda kalacağı sinyallerini vermektedir. 
Arap Birliği’nin önce kendi başına yürüttüğü 
ardından BM’ye devrettiği ara yol bulma ça-
baları bu gelişmelerden birisi. Maksimalist re-
jimi ve bazı muhalif kesimleri memnun etme-
yecek olsa da Esad’ın görevi yardımcısı Faruk 
el-Şara’ya devretmesi, geçici bir ulusal diyalog 
hükümetinin kurulması, yeni anayasanın 
yazılması ve serbest seçimlere gidilmesi gibi 
maddeler içerecek bu ara yol Rusya’nın muha-
lefetine takılacak olsa da belki de önümüzdeki 
en kansız çözüm olarak durmaktadır.

Bununla birlikte rejim, Suriye muhalefetinin 
tüm sorunlarına rağmen bir modus viven-
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di yolunda ilerlediklerini de hesaba katmak 
zorunda kalacak. Suriye muhalefeti her şeye 
rağmen geniş bir tabana, yavaş da olsa geli-
şen kurumsallaşmaya ve modern muhalefet 
araçlarına sahip. Bölünmüş de olsa geniş-
leyen tabanı ve gittikçe artan uluslararası 
meşruiyeti yine kısa vadede olmasa da orta 
vadede muhalefeti rejim için varoluşsal bir 
tehdit haline dönüştürecek. Üstelik dışarıya 
yansıtılmamaya çalışılan ekonomik kriz de 
mezhep bağıyla değil de istikrarsızlık endişe-
siyle rejime destek veren tüccar sınıfını mu-
halefete kaydıracak. Ülkede son bir senede 
yaşanan muazzam devalüasyon, temel gıda-
ların ve mazotun bulunmasındaki sıkıntılar 
ve ekonomik yaptırımlar, rejimden muhale-

fete blok halinde kaymalara sebep olacaktır.
Orta vadeli çözümlerin makul olduğu 
Suriye’de, ordu ve mezhepsel siyaset Esad 
rejimine yolun sonuna kadar arka çıkabile-
cekken, güç algısına dayanak teşkil eden mu-
halefetin güçsüzlüğü, uluslararası camianın 
sessizliği ve istikrar simsarlığı gibi hususlar-
da tedrici gelişmeler söz konusu olacaktır. 
Bu gelişmeler artık kaçınılmaz olan Esad 
rejiminin son kullanma tarihini belki de dış 
müdahaleye gerek kalmadan öne çekecek-
tir. Maalesef Esad rejimi istemedikten sonra 
bundan sonraki değişimin kansız olacağını 
öngörmek oldukça zor. Yine de “şiddet dışı” 
gelişmeler meydana geldikçe dökülen kanın 
miktarı azalacaktır.
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What will happen if Assad does not leave? 
This question began to be asked more often 
with the Russian and Chinese veto of the 
U.N. resolution that would allow interven-
tion in Syria. 

This question also serves as the basis of an-
other issue: What will Turkey do if Assad 
does not leave and if the Bath regime is not 
dismantled? How will Turkey get out of this 
quandary it has found itself in? Was it really 
rational to oppose Syria so blatantly when it 
houses so many of the regional problems? 
Since the world does not really seem will-
ing to intervene, the Baath regime is likely to 
maintain its existence. Moreover, it has the 
continued support of Russia, China, Iran and 
the Maliki government. 

These ordinary and shallow statements 
seem rational and coherent on the surface. 
However, there are sound reasons why these 
statements and criticisms are common and 
shallow. They are common because they are 
the products of nonchalant and indifferent 
approaches. They are shallow because they 

are based not on the problem itself but on 
the different positions the involved actors 
and powers will take. And this leads to many 
errors. Nevertheless, these statements are ef-
fective criticisms because they have a media 
appeal. Their perceived support, even if on a 
tangent, of the third world resistance dreams 
is enough for these statements to find a wide 
audience. 

Who needs to think about what will hap-
pen if Assad does not leave is no other than 
those who stand behind the Baath regime. 
After the U.N. Security Council this situa-
tion has become even clearer. It is necessary 
to ask those who invested on a bond with no 
future such as the Assad regime in the col-
lapsing market of Middle Eastern dictator-
ships whether they are celebrating a strategic 
victory in the aftermath of the U.N. Security 
Council decision or preparing for the disas-
ter looming on the horizon.

There is nothing to do for the Baath regime 
supporters, who find it difficult to explain it 
even to themselves why they invested in the 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  10 Şubat 2012  |  Hurriyet Daily News

Assad Junk Bond and Baathist 
Market
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Assad bond, in the short run. They are regret-
ting their stupidity behind doors while scram-
bling to legitimize the Assad regime, at least 
partially, in front of the cameras. This is not a 
policy they can maintain in the long run. 

When this is the current situation, produc-
ing disaster scenarios for Turkey over the 
question “what Turkey will do if Assad does 
not leave” is an approach that is not only in-
coherent but also one that tries to conceal 
the junk bond investments made on the Rus-
sian-Iranian axis. 

Clearly, in this current situation, the most im-
portant actor of the tensions experienced over 
Syria is the Baath regime. It is also the leading 
cause of any probable military intervention 
in Syria. No actor or state could have harmed 
Syria or carve the space for an external inter-
vention more than the Baath regime. 

The only thing that will happen if the Assad 
regime in Syria is not overthrown is the con-

tinued political junk bond problem whose 
existence is extended slightly while its de-
fault risk is increased. Any probable default 
will certainly affect Turkey and the region.
The Assad bond will do more than affect its 
holders; it will harm them. In fact, the prob-
able disappearance of this bond they are 
holding belongs to 20th century Middle East 
dictators and Baathist regime market! That 
market is in the process of liquidation!.

The only thing that will 
happen if the Assad regime in 
Syria is not overthrown is the 
continued political junk bond 
problem whose existence is 
extended slightly while its 
default risk is increased.
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Tunus’ta başlayıp Mısır’a sıçrayan ve bütün 
Ortadoğu’yu saran isyan dalgasının son du-
rağı Suriye oldu. Her ne kadar bu ülkelerin 
halkları baskıcı, adaletsiz rejimleri altında 
yıllardır ezilmek gibi ortak bir kaderi payla-
şıyor olsalar da her ülke kendi iç dinamik-
lerini taşıyor. Bu nedenle, isyanın sıçradığı 
her yeni ülkede gelişmelere ve izleyen gün-
lerdeki sürece ilişkin sağlıklı öngörülerde 
bulunabilmek için, öncelikle o ülkenin tari-
hinden kültürüne, ekonomik ilişkilerinden 
uluslararası ilişkilerdeki yerine kapsamlı bir 
okuma yapmak gerekiyor. Tarihsel bilgilere 
ulaşmak nispeten kolayken, asıl sorun gün-
cel iç dengelerin takip edilmesinde yaşanı-
yor. Bunun öncelikli nedenlerinden biri bu 
bilgileri içeren yazı ve makalelerin Türkçe 
bir yana Arapça ve İngilizce’de bile oldukça 
kısıtlı olması. Bir diğer nedeni ise olayların 
hızla patlak vermesinin bir neticesi olarak 
bütünlüklü bir şekilde siyasi dengeleri doğ-
rudan analiz eden güncel yazı ve raporların 
kaleme alınmamış olması. Bu durum aslında 
Suriye’de olduğu gibi rejimin kapalı yapısının 
doğurduğu bir sonuç. Soğuk Savaş’tan çık-
mamış bürokratik yapısı, tahakküm altında-
ki medyası, farklı istihbarat ve polis örgütleri 
ile örülmüş güvenlik ağı her dönem Suriye 
hakkında bilgi edinmeyi zora sokarken, ülke 

içinde yaşayanların bile mahkûm olduğu bu 
“bilgisizlik” Suriye’deki dengelerin sağlıklı 
olarak okunmasını ve değerlendirilmesini 
engellemekte.

Bu şartlara bir de Suriye gibi isyanların ta-
kip edilmeye çalışıldığı ülkelerde düne kadar 
yabancı olunan pek çok ismin gündemimize 
girmiş olmasını eklemek gerekiyor. Bu konu-
da kaçınılmaz olarak yoğun bir bilgi kirliliği 
de yaşanıyor. Derinlemesine araştırmaların 
eksikliği medyayı önemli bir bilgi edinme 
aracı haline getirirken, bu kanalla gelen bil-
gilerde sıklıkla çelişen ifadeler yer alabiliyor 
veya önemli siyasi figürler göz ardı edilebi-
liyor. Bütün bu karışıklığın bir nebze önüne 
geçebilmek ve ülke içindeki siyasi dengeleri 
algılayabilmek adına hem rejim yanlısı hem 
de muhalif önemli figürlerin geçmişlerini, 
konumlarını, güçlerini, etnik/dini köken-
lerini içeren bilgilerin derli toplu olarak 
verilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 
Ayrıca siyasi, toplumsal ve dini yapının, bu 
yapının içinde yer alan geleneksel ve isyana 
paralel ortaya çıkan yeni kurum ve yapıların 
da bilinmesi önemli bir gereklilik. Ancak bu 
bilgilerin ışığında ülke içi dengeleri takip 
edebilmek ve sağlıklı gelecek öngörülerinde 
bulunabilmek mümkün olacaktır.

Suriye’de Aktörler: 
Rejim, Muhalefet, 
Dini Yapı ve Medya
Kim Kimdir  |  Editörler: UFUK ULUTAŞ, SELIN M. BÖLME  |  Şubat 2012
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Bu amaçla hazırladığımız “Suriye’de Kim 
Kimdir” başlıklı çalışmanın yayınlandığı 
Haziran ayından bugüne Suriye’de önemli 
değişimler yaşandı. Rejim ve muhalefet cep-
hesindeki aktörlere yeni isimler eklenirken, 
yeni yapılanmalar doğdu. Ayrıca ordunun, 
medyanın, din adamlarının, toplumsal ha-
reketlerin Suriye’de yaşadıkları bölünme ve 
sürece etkileri onları da böyle bir çalışmaya 
dâhil etmeyi zorunlu hale getirdi. Bu durum 
Suriye’de Kim Kimdir çalışmasının gözden 
geçirilerek genişletilmesi ihtiyacını doğurdu. 
Elinizdeki çalışma bu haliyle Suriye hakkın-
da hazırlanmış olan en kapsamlı kim kimdir 
çalışmasıdır. 

Bu çalışmada rejim yanlısı ve muhalif he-
men hemen tüm önemli isimler hakkında 
temel bilgilerin verilmesine dikkat edilmiş-
tir. Çalışma hazırlanırken, literatür tarama-
sının yanında sahaya da inilmiş, Suriye’ye 
yapılan ziyaretlerdeki verilerden yararlanıl-
mış araştırmalar yapılmış, Suriyeli aktörler-
le, ilgili akademisyenlerle, Suriye tecrübesi 
olan farklı ülke diplomatları ve gazetecilerle 
derinlikli mülakatlar gerçekleştirilmiş, böl-
ge ülkelerine ziyaretler yapılmış, bu yolla 

hem bilgi toplanmış hem de eldeki bilgilerin 
denetlenmesine ve doğrulanmasına çalışıl-
mıştır. Bununla birlikte özellikle istihbarat 
kökenliler ve bazı muhalifler başta olmak 
üzere bazı isimler hakkında doğru, çelişik 
olmayan bilgilere ulaşmada yaşanan sıkıntı 
çalışmaya belli sınırlamalar getirmiştir. Ay-
rıca muhalefetin gün geçtikçe genişlemesi 
tüm isimlere yer vermeyi de imkânsız kıl-
mıştır. Buna karşın, ön planda yer alan isim-
lerin hepsi çalışma kapsamına alınmıştır. 
Söz konusu sınırlamalara karşın elinizdeki 
çalışma bugün Suriye siyasi ve toplumsal 
hayatındaki tüm önemli figürler ve temel 
yapılar hakkında bilgi edinebileceğiniz kay-
nak bir eser niteliğindedir.

Gözden geçirilmiş ve 
genişletilmiş haliyle Suriye’de 
Kim Kimdir? çalışması, Suriye 
hakkında hazırlanan en 
kapsamlı kim kimdir çalışması.
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This week, during which the massacres in 
Syria have considerably increased, the G-20 
summit took place in Mexico, even though 
there were only nine foreign ministers in 
attendance and even though Russia, China, 
India and Brazil did not even have ministry 
level presence. 

There could at least have been a discussion 
of a perspective on Syria at the summit even 
without the presence of the foreign ministers. 
It did not happen. The reason behind this is 
partially the complex structure of the Syrian 
problem, and partially the transformation of 
the G-20 into the G-Zero in 2012. It would 
be all right if the only elections that took 
place this year were in Mexico and Egypt, but 
there were elections and transitions of power 
in countries that produce almost half of the 
GWP (Gross World Product) such as China, 
the United States, Russia and France. Europe 
will spend this year not on an economic re-
covery but dealing with a threat that could 
have a domino effect on the disaster scenario: 
the threat of a member dropping from the eu-
rozone such as Greece, Portugal, Spain, etc.

Almost all of the international political and 
economic institutions developed post-World 

War II have come to a standstill. The U.S. 
actively defers almost all issues until after 
elections. The functioning of the global plat-
forms comes to an even more screeching 
halt de facto when the U.S. remains passive. 
When these are the circumstances surround-
ing the largest 20 economies in the world in 
terms of their statistical data, the G-20 be-
comes the G-Zero, an organization that can-
not take any initiative or make any decisions 
in the face of regional and global problems.

Syria, which is the most wounding issue we 
face today, has turned into yet another test 
for the global platforms. Does anyone under-
stand what is said about Syria, especially by 
the U.S. or Europe?

Excluding Sarkozy’s Libya provocations 
since the Arab revolts have begun, does 
anyone comprehend what the West says or 
even wants? Has anyone heard of a tangible 
approach to the issue besides the generic 
speeches that focus on “change”? Similarly, 
does anyone know what Russia wants or 
says? In the last five or six months, we have 
left tens of meetings or conferences titled 
“Russia and the Middle East” with more 
questions than we arrived with.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  24 Şubat 2012  |  Hurriyet Daily News

G-Zero and Syria
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Syria is quickly turning into a situation re-
sembling the Israel-U.S.-Europe triangle.
It will not come as a surprise to see Syria 
turning into Israel, Iran into the U.S. and 
Russia into Europe as time passes. While 
Russia maintains its support of the Baath 
regime, albeit from a distance, Iran will be 
forced into a trap resembling U.S.-Israel rela-
tions by its involuted relations with the Baath 
regime due to Iran’s short-term calculations, 
ideological engagements and geographical 
position.

Turkey will maintain its unique political po-
sition, similar to its stance on Israel. Today, 
the Baath regime stands – and stands far 
away from justice – due to the indifference 

displayed by the U.S. and the support given 
by Iran and Russia. The massacres in Homs 
are the beginning of a new episode in Syr-
ian political history. In this new episode, the 
responsibilities of the G-20, the G-Zero and 
the U.S. fall onto the shoulders of Turkey and 
of countries that share Turkey’s vision. Syria 
is no longer an issue, it is a test.

Syria, which is the most 
wounding issue we face today, 
has turned into yet another 
test for the global platforms.
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AK Parti’nin eğitim süresini 8 yıldan 13 yıla 
çıkaracak bir kanun tasarısı üzerine çalıştığı 
ve bu tasarıyı yakın zamanda Meclis’te gün-
deme getireceği yönündeki haberler medya-
da geniş yer buldu. Medyada yer aldığı kada-
rıyla bu kanun, zorunlu eğitim süresini, dört 
yıl temel eğitim, dört yıl yönlendirme eğiti-
mi ve dört yıl ortaöğretim olmak üzere, top-
lamda 12 yıla çıkaracak şekilde tasarlanıyor. 
Kimi haberlere göre ise okul öncesi eğitimde 
zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Kanun 
tasarısı ile ilgili haberlerin medyada yer al-
ması ile birlikte başlayan tartışmalar, sadece 
zorunlu eğitimin artan süresi ile sınırlı kal-
mıyor, aynı zamanda zorunlu eğitimin yeni-
den kademelendirilmesini de içeriyor.

Zorunlu eğitimin temelleri
Zorunlu eğitim, dünyada, özellikle, 19. yüz-
yılın ortalarından itibaren yoğun olarak tar-
tışılmaya başlandı. Yine 19. yüzyılın bitimine 
kadar hemen hemen bütün gelişmiş batı ül-
kelerinde ve Japonya’da benimsendi. 20. yüz-

yılın başlarından itibaren gelişmekte olan ve 
az gelişmiş ülkelerce de benimsenmeye baş-
lanan zorunlu eğitim, Birleşmiş Milletler’in 
1948 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi’nin 26. maddesi uyarın-
ca evrensellik kazandı. Her şahsın öğrenim 
hakkının olduğunu belirten bu madde, eği-
timin en azından ilk ve temel safhalarında 
parasız olduğunu ve ilköğretimin (temel eği-
timin) mecburî olduğunu vurguluyor.

Zorunlu eğitim anlayışı farklı ülkelerde farklı 
sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlere bağlı 
olarak gelişmişti. Genel olarak, eğitimin zo-
runlu hale getirilmesinde, fakir ve işçi sınıfı 
ailelerde düşük okuma yazma oranlarının 
yükseltilmesi, artan suç oranlarını düşürül-
mesi, toplumsal barış ve birliğin artırılması, 
çocuk işçiliğinin ve beraberinde ortaya çıkan 
ucuz işgücü sorununun çözülmesi, bireylerde 
vatandaşlık bilincini artırarak ortak bir ulus 
devlet anlayışının geliştirilmesi gibi farklı ge-
rekçelerin ön plana çıktığı söylenebilir.

2012 yılında en çok tartışılan gündem maddelerinden biri olan ve kamuoyunda 4+4+4 şeklinde bilinen düzenlemenin yasa 
taslağı, AK Parti grubu tarafından 20 Şubat 2012’de TBMM’ye sunuldu.  Öncelikle, Alt Komisyon’da ele alınan taslak değerlendi-
rildikten sonra TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na gönderildi. 

Eğitimde 4+4+4 Düzenlemesi TBMM’de

Zorunlu Eğitim Üzerine Bir 
Değerlendirme
Yorum  |  MURAT ÖZOĞLU  |  Şubat 2012  |  Mostar
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Zorunlu eğitimin ilk benimsenmesinde ön 
plana çıkan bu gerekçelere ek olarak, 20. yüz-
yılın ortalarından itibaren, gelişmiş ülkeler-
de zorunlu eğitim sürelerinin artırılmasına 
yönelik kararlarda, zorunlu eğitim süresinin 
ülkelerin gelişmişlik ve kültür seviyesi ile do-
laylı olarak ilişkilendirilmesinin büyük rolü 
oldu. Bir başka ifadeyle, toplumun eğitim dü-
zeyi ile refah düzeyi arasında kurulan ilişki, 
okullaşma oranları gibi eğitim göstergelerini 
ön plana çıkardı; okullaşma oranlarını artır-
manın en uygun yolunun ise zorunlu eğitimin 
süresini artırmak olduğu anlayışı hâkim oldu. 

Her ne kadar zorunlu eğitimin temelleri bir 
takım makul gerekçeler üzerine kurulmuş 
olsa da, ona yönelik ağır eleştiriler de bu-
lunuyor. Eleştirilerin kaynağında “çocuğun 
eğitimi ile ilgili otoritenin ailenin mi yoksa 
devletin mi elinde olduğu” temel sorusu yatı-
yor. Bu konuda yürütülen tartışmalar ayrıca 
esaslı olarak ele alınması gereken bir konu. 
Ancak burada kısaca şunu vurgulamakta 
fayda var: Otorite ile ilgili söz konusu tar-

tışmalar, gelişmiş ülkelerde, eğitimin nerede 
ve nasıl alınacağına ilişkin ailelere sağlanan 
belirli esnekliklerle giderilmeye çalışılıyor. 
Yani çağdaş eğitim sistemlerinde, zorunlu 
eğitim süresi uzun olmasına karşın, eğiti-
min nereden ve nasıl alınacağına ilişkin her 
hangi bir yasal zorlama bulunmuyor. Örne-
ğin, ABD ve İngiltere’de öğrenciler zorunlu 
eğitimlerini tamamen devlet denetimindeki 
okullardan almak zorunda değil. Alternatif 
olarak, veliler çocuklarını müfredatlarını es-
nek standartlara bağlı olarak istedikleri gibi 
şekillendirebilen özel okullara (kilise okul-
ları dâhil) gönderebiliyor ve hatta isterlerse 
çocuklarının eğitimini evde (home schoo-
ling) yürütebiliyorlar. Dolayısıyla, çocukla-
rına vermek istediği eğitimin içeriği ile ilgili 
söz hakkı tanıyan bu tür esneklikler, ailelerin 
zorunlu eğitime karşı sergileyecekleri muh-
temel tepkilerin önünü de kesiyor.

Zorunlu eğitim süresi
Gelişmiş ülkelerde zorunlu eğitim yaşının 
Türkiye’ye kıyasla birkaç yaş daha yüksek 
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olduğu zaten biliniyor. Türkiye’de zorunlu 
eğitimde üst yaş sınırı 14 iken, Japonya ve 
Rusya’da 15, İngiltere, Fransa ve Kanada’da 
16, Almanya ve ABD’de de ise eyaletlere göre 
16 ile 18 yıl arasında değişiyor. Dolayısıyla, 
zorunlu eğitim süresi bir eğitim göstergesi 
olarak değerlendirilecek olursa, Türkiye’de 
zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesi gerektiği 
yönünde bir sonuç ortaya çıkıyor. Ancak, bu 
yönde alınacak bir kararın olumlu ve olumsuz 
etkilerinin iyi analiz edilmesi gerekiyor. 

Medyada yer aldığı gibi zorunlu eğitimin 
süresinin 12 yıla çıkarılması, ilköğretimden 
ortaöğretime geçiş oranlarını yükseltmek, 
ortaöğretimde öğrencilerin okul terk oranla-
rını düşürmek, kız ve erkeklerin okullaşma 
oranları arasındaki farkı azaltmak ve en ni-
hayetinde ortaöğretimde gelişmiş ülkelerin 
gerisinde olan okullaşma oranlarını yükselt-
mek gibi önemli stratejik hedeflere ulaşmak 
ve Türkiye’nin uluslararası düzeyde eğitim 
göstergelerini iyileştirmek adına olumlu bir 
gelişme olabilir. Ancak, eğitimde nicelikten 
ziyade niteliğin daha ön planda tutulması 
gerekir. Zorunlu eğitimin süresinin, derslik 
ve öğretmen kadro planlaması gibi unsurları 

içeren gerekli altyapı çalışmaları tamamlan-
madan uzatılması, millî eğitimde sistemin 
çözüm bekleyen nitelik sorununu daha fazla 
derinleştirebileceği gibi 28 Şubat sürecinde 
plansızca gerçekleştirilen sekiz yıllık zorunlu 
eğitim sonrasında ortaya çıkan nicelikle ilgili 
problemleri yeniden gündeme taşıyacak. 

Esasen, millî eğitimde, özellikle son on yıl-
da, derslik sayısı, sınıf mevcutları, öğretmen 
başına düşen öğrenci sayısı gibi alt yapıya 
ilişkin konularda ciddi nicel gelişmeler ya-
şandı. Bu gelişmelere ve eğitimin halkın gö-
zünde giderek artan değerine bağlı olarak, 
ortaöğretimde okullaşma oranları her hangi 
bir zorunluluk olmaksızın doğal mecrasın-
da zaten her yıl artış gösteriyor. 2000-2001 
eğitim öğretim yılında yüzde 44 seviyesinde 
olan ortaöğretimdeki net okullaşma ora-
nı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında yüzde 
70 seviyesine yükseldi. Bu nicel gelişmelere 
karşın eğitimde nitelik sorunu halen çözüm 
bekleyen önemli bir sorun alanı. Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın zorunlu eğitim süresini uzata-
rak, öğrenci sayısında yaşanacak suni artışa 
bağlı yeniden ortaya çıkabilecek nicelikle 
ilgili sorunlarla uğraşmak yerine, niteliğe ve 
içeriğe odaklanması ve niteliği artıracak ça-
lışmalarda bulunması daha yerinde bir adım 
olacak. Kaldı ki, eğitimde niteliği artırmaya 
yönelik atılacak her adım, zaten söz konusu 
nicel gelişmeleri beraberinde getirecek. Ay-
rıca, MEB’in bir taraftan nitelik sorununa 
yönelik adımlar atarken diğer taraftan zo-
runlu eğitim süresini artırmak için gerekli 
çalışmaları yürütmesi, önümüzdeki yıllarda 
zorunlu eğitimle ilgili daha somut adımların 
atılmasını daha da kolaylaştıracak. 

Zorunlu eğitimin süresinin artırılması ile ilgili 
ülkemizde tartışılması gereken bir diğer konu 
da, gelişmiş ülkelerde eğitimin nasıl ve nerede 
verileceği noktasında ailelere sunulan esnekli-
ğin ülkemizde de sağlanması. Yukarıda deği-
nildiği gibi çağdaş eğitim sistemleri, zorunlu 

MEB’in, zorunlu eğitim 
süresini uzatarak, sekiz yıllık 
kesintisiz eğitim sonrasında 
karşılaşılan problemlerin 
bir benzeri ile yeniden 
yüzleşmek yerine, eğitimde 
niteliği artıracak çalışmalarda 
bulunması daha yerinde bir 
adım olacak.
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eğitimi ailelere sundukları alternatiflerle es-
netmeye çalışıyor. Ülkemizde ise aksine, 8 yıl-
lık kesintisiz zorunlu eğitim kararında olduğu 
gibi, devlet zorunlu eğitim bahanesiyle, ken-
di denetimi altındaki alternatifleri (Anadolu 
ve İmam Hatip Liselerinin orta kısmını), bu 
alternatiflere karşı var olan toplumsal talebe 
rağmen, ailelerin elinden aldı. Zorunlu eği-
timin süresinin artırılması ile ilgili alınacak 
herhangi bir kararda, devletin bu tutumunu 
değiştirmesi, öğrenci ve ailelerin eğitimi na-
sıl ve nerede alacaklarına ilişkin bir esneklik 
sunması son derece önemli.

Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin 
kademelendirilmesi
28 Şubat sürecinde, toplumun önemli bir 
kesiminden tepki almasına rağmen -aslında 
imam hatip liselerinin ortaokul kısmı hedef 
alınarak- kesintisiz olarak uygulama konulan 
zorunlu eğitim, ilköğretim müfredatında ve 
okulların mekânsal yapısında bir değişiklik 
gerektirdiği için uzun süre millî eğitim plan-
lamasını alt üst etti. Uygulamanın ilk yılların-
da ciddi boyutlara varan finansman sorunları 
ile karşı karşıya kalındı. Bunların ötesinde, 
kesintisiz zorunlu eğitim birçok ilköğretim 
okulunda eğitime yeni başlayan küçücük ço-
cuklarla ergenlik dönemine girmeye başlayan 
ortaokul öğrencilerini aynı mekânda tutması 
bakımından pedagojik bir faciaya dönüştü.

Kaldı ki, pedagojik açıdan birçok konuda ör-
nek aldığımız gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde, 
ilköğretim kesintisiz sekiz yıl olarak uygulan-
mıyor. Örneğin G8 ülkelerinde en geç altıncı 
sınıfta ilkokul ve ortaokul ayrımı yapılıyor. 
Her ne kadar MEB, ailelerin ve eğitimcilerin 
sıklıkla dile getirdiği bu mekân soruna çö-
züm olarak bazı ilköğretim okullarında sabah 
ve öğle şeklinde ikili eğitime geçmiş olsa da, 
sınırlı sayıda okulda yürütülen bu uygulama 
Türkiye genelinde yaşanan bu soruna çözüm 
getiremedi. Dolayısıyla, mevcut haliyle ke-
sintisiz olarak uygulanan zorunlu eğitimin 
iki kademe şeklinde uygulanması yönünde 

yapılacak bir değişiklik, aslında var olan bir 
pedagojik sorunun çözümüne ve toplumsal 
talebin karşılanmasına yönelik olarak atıla-
cak önemli bir adım olacak.

Öngörülen bu değişiklikle ilgili esas üze-
rinde durulması gereken konu kesintisiz 
eğitimin 4+4 şeklinde mi yoksa 5+3 şeklin-
de mi kademelendirilmesi gerektiği. Eğitim 
sisteminin aşına olduğu ve aslında pratikte 
halen devam eden 5+3 modeli yerine 4+4 
modelinin benimsenmesinin, birçok açıdan 
sakıncası bulunuyor. Belirtildiği gibi her ne 
kadar zorunlu eğitim kesintisiz uygulanıyor 
olsa da, bu uygulama pratikte mekânsal bir 
bütünleşmenin ötesine fazla geçemedi. Müf-
redatın (ilköğretim birinci ve ikinci kademe) 
ve öğretmenlik mesleğinin yapısı (sınıf öğ-
retmeni ve alan öğretmeni) eskiden olduğu 
gibi 5+3 şeklinde uygulanmaya devam edi-
yor. Dolayısıyla, pratikte devam eden 5+3 
modeli yerine, 4+4 şeklinde bir model be-
nimsenmesi birçok konuda hazırlık gerektir-
diğinden ötürü sakıncalı olacak.

Öncelikle, ilköğretim birinci kademenin beş 
yıldan dört yıla indirilmesi ile birlikte, sınıf 
öğretmenlerinin beşte birlik kısmının sistem 
içerisinde ihtiyaç fazlası konuma düşmesi 
söz konusu olacak. Ayrıca, eğitim süresi ar-
tan ikinci kademede yeni öğretmen ihtiyacı 
doğacak. Bu durum öğretmen atamaları ile 
ilgili tartışmalardan dolayı eleştirilerin oda-
ğındaki MEB için öğretmen planlamasına 
yönelik yeni zafiyetler ortaya çıkarabilir. Öğ-
retmen planlamasına ek olarak, ilköğretim 
birinci kademenin süresinin bir yıl kısaltıl-
ması ve ikinci kademenin süresinin bir yıl 
uzatılmasını gerektiren 4+4 modeli ile birlik-
te her iki kademenin müfredatının yeniden 
ele alınması gerekecek. Zaten sıklıkla değiş-
tirilen müfredatın yeniden yapılandırılması, 
“eğitim sistemi yap-boz tahtasına döndü” 
şeklindeki toplumsal algıyı daha fazla güç-
lendirecek. Dolayısıyla, kesintisiz eğitimin 
iki kademe olarak yeniden yapılandırılması 
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noktasında pratikte halen devam eden 5+3 
modelinin benimsenmesinde birçok açıdan 
pratik faydası var. 

Sonuç
Türkiye’de zorunlu eğitimin süresinin artırıl-
ması eğitim göstergelerinde bir takım nicel 
iyileştirmelerle sonuçlanabilir. Ancak, eği-
timde nicelikten ziyade nitelik ön planda tu-
tulmalı. Millî eğitimde, özellikle son on yılda, 
derslik sayısı, sınıf mevcutları, öğretmen ba-
şına düşen öğrenci sayısı gibi alt yapıya ilişkin 
konularda ciddi nicel gelişmeler yaşandı ve 
buna ek olarak okullaşma oranlarında zaten 
doğal bir iyileşme ortaya çıktı. Bu durumda 
MEB’in, zorunlu eğitim süresini uzatarak, 
sekiz yıllık kesintisiz eğitim sonrasında kar-
şılaşılan problemlerin bir benzeri ile yeniden 
yüzleşmek yerine, eğitimde niteliği artıracak 
çalışmalarda bulunması daha yerinde bir 

adım olacak. Zorunlu eğitimin süresine iliş-
kin bu değerlendirmeye ek olarak, sekiz yıllık 
kesintisiz eğitim, iki kademe olacak şekilde 
yeniden yapılandırılmalı ve uygulamasının 
daha kolay olması açısından bu yapılandır-
mada 5+3 şeklindeki model benimsenmeli.
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20 Şubat 2012 tarihinde Zonguldak’ta SETA ve 
Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim Çalış-
maları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirli-
ğiyle yükseköğretimde çokça tartışılan yükse-
köğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasını 
ve yükseköğretimde kalite konusunu ele alan 
bir çalıştay gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Gökhan 
Çetinsaya’nın ve çok sayıda rektörün katılımıyla 
Zonguldak’ta gerçekleştirilen bir günlük çalış-
tayda, Türkiye yükseköğretiminin yol haritası 
tartışıldı.

Çalıştayda sunulan bildirller Bekir S. Gür ve  
Mahmut Özer editörlüğünde “Türkiye’de Yük-
seköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite 
Güvence Sistemi”  başlıklı çalışma ile kitaplaştı-
rıldı. Bu çalışmada yer alan bildiriler hem yük-
seköğretim reformu hem de kalite güvencesi 
konusundaki alternatif modelleri ve stratejik 
tercihleri ortaya koymakta.

Çalıştay, yükseköğretimin yeniden yapılandırıl-
ması konusunda öne çıkan konulara yoğunlaş-
mış ve farklı görüşlere sahip akademisyenlerle 
karar alıcıları bir araya getirmiştir.

ÇALIŞTAY PROGRAMI

10:30  AÇILIŞ KONUŞMALARI
 Prof.Dr. Talip KÜÇÜKCAN - SETA Vakfı Dış Politika Direktörü
 Prof.Dr. Mahmut ÖZER - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

Rektörü
 Erol AYYILDIZ - Zonguldak Valisi
 Prof.Dr. Gökhan ÇETINSAYA - YÖK Başkanı

11:00-12:30  TÜRKIYE YÜKSEKÖĞRETIMININ YENIDEN  
YAPILANDIRILMASI VE KALITE

Moderatör:  Prof.Dr.Zafer GÜL - Marmara Üniversitesi Rektörü

 Prof.Dr.Durmuş GÜNAY-YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
 “Türkiye Yükseköğretim Sistemi Içinde Kalite Güvence  

Sisteminin Yeri”
 
 Prof.Dr.Mahmut ÖZER - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

Rektörü
 “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence Sistemi 

ile Ilgili Genel Eğilimler”
  
 Dr.Bekir S.GÜR - SETA Vakfı Eğitim Direktörü
 “Kalite Güvence Sisteminin Imkan ve Riskleri”
  
 Prof.Dr. Gülsüm SAĞLAMER - Kadir Has Üniversitesi
 “Belirsizlik Ortamında Yükseköğretim Nasıl  

Yapılandırılmalı?”

Yükseköğretimin Yeniden 
Yapılandırılması Çalıştayı
Çalıştay |  ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU, ADNAN KISA, AHMET ACAR, ALI IBRAHIM SAVAŞ, ALPER CIHAN, ASLI GÜNAY,  BEKIR S. GÜR, BIROL 
AKGÜN, BURHANETTIN UYSAL, DERIN URAL, DURMUŞ GÜNAY,  EDA DOĞANKAYA ATATEKIN, EKREM YILDIZ, ERCAN ÖZTEMEL, FUNDA 
SIVRIKAYA ŞERIFOĞLU, GÖKHAN ÇETINSAYA,  GÜLSÜN SAĞLAMER, HAKAN SARIBAŞ, HALIL YILDIRIM, HALUK GÜVEN, HAMIT OKUR, 
HASAN ÖZER, HAYRI COŞKUN, HÜSEYIN BAĞCI, HÜSEYIN GÖZÜBENLI, IBRAHIM BELENLI, IBRAHIM HALIL MUTLU, IRFAN ALAN, M. EMIN 
AYDIN, MAHMUT ÖZER, MEHMET EMIN KARAHAN, METIN DOĞAN, MUHLIS BAĞDIGEN, MURAT TUNCER, MUSTAFA AYKAÇ, MUSTAFA 
GÜMÜŞ, MUSTAFA ŞAHIN, MUZAFFER ELMAS, ORHAN ŞAHIN, OSMAN SERINDAĞ, ÖZLEM BAHADIR, RAMAZAN KAPLAN, RECEP BIRCAN, 
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TAMER UÇAR, TARIK YARILGAÇ, TAŞKIN KAVZOĞLU, YILDIRIM ÜÇTUĞ, YILMAZ CAN, YUNUS SÖYLET, ZAFER GÜL  | 20 Şubat 2012 
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13:30-15.30  TÜRKIYE YÜKSEKÖĞRETIMI IÇIN KALITE GÜVENCE  
SISTEMI YAKLAŞIMI

Moderatör:  Prof.Dr.Talip KÜÇÜKCAN - SETA Vakfı Dış Politika Direktörü
  
 Prof.Dr.Yıldırım ÜÇTUĞ-Istanbul Kemerburgaz Üniversitesi 

Rektörü
 “Yükseköğretimde Kurumsal Değerlendirme: YDK  

Yapılanması”
  
 Prof.Dr.Muzaffer ELMAS - Sakarya Üniversitesi Rektörü
 “ENQA Iç ve Dış Değerlendirme Standartları ve Uygulama 

Örneği Sakarya Üniversitesi”
  
 Prof.Dr.Ibrahim BELENLI - Hakkari Üniversitesi Rektörü
 “Türkiye Yükseköğretim Kurumları Için Kalite Güvence  

Oluşumu Üzerine Bir Model Önerisi”

16:00 -17.00 GENEL TARTIŞMA
Moderatör:  Prof.Dr. Yunus SÖYLET - Istanbul Üniversitesi Rektörü

17:30 -18.00 GENEL DEĞERLENDIRME
 Prof.Dr. Gökhan ÇETINSAYA - YÖK Başkanı
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ÖZET  |  Temel hak ve özgürlüklerin daha 
iyi korunabilmesi amacıyla geliştirilmiş iç 
hukuk yollarından birisi de, anayasa mah-
kemesine bireysel başvuru (anayasa şikâyeti) 
yoludur. Birçok Batı demokrasisinde uzun 
yıllardır başarı ile uygulanan bu başvuru 
yolu, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referan-
dumla kabul edilen Anayasa değişikliği ile 
hukuk sistemimize girmiştir. 30 Mart 2011 
tarihinde kabul edilen 6216 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Esas-
ları Hakkında Kanun ile bireysel başvuru yo-
lunun uygulama esasları belirlenmiştir.

Bireysel başvuru yolunun, temel hak ve öz-
gürlüklerin korunması konusunda birçok 

önemli işlevi yerine getirdiği, bu kuruma yer 
veren ülkelerin tecrübeleri ile kanıtlanmıştır. 
Ancak, Türk hukuk sistemine bireysel başvu-
ru yolunun kazandırılmasının ana sebebinin, 
temel hak ve özgürlüklere yeni bir kurumsal 
güvence kazandırmaktan önce, Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesine Türkiye’den giden 
başvuru sayısını azaltmak olduğunu Anayasa 
değişiklik sürecinden ve bu konudaki düzen-
lemelerden gözlemlemek mümkündür. Bu 
anlayış, bireysel başvuru yolunun başarısını 
olumsuz etkileyecek bir yaklaşımdır. Bu yak-
laşıma paralel bir şekilde, hem anayasal hem 
de yasal düzenlemede ciddi birtakım teknik 
hataların yapıldığı da görülmektedir. Ayrıca, 
ülkemizdeki yargı kültürü ve Anayasa Mah-

Anayasa Mahkemesine 
Bireysel Başvuru Yolu 
(Anayasa Şikâyeti)
Beklentiler ve Riskler
Analiz  |  CEM DURAN UZUN  |  Şubat 2012 

Yargı reformu açısından son yılların en somut değişikliklerinden biri, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun açılması 
oldu. Bireysel başvurular 24 Eylül 2012’den itibaren başladı. Bu düzenlemenin bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasında olum-
lu sonuçlar mı vereceği, yoksa AIHM gibi hak ve özgürlükler açısından çoğunlukla sonuç alıcı mekanizmalara erişimde bir zaman 
kaybına mı yol açacağı Mahkeme’nin bu konularda vereceği kararlarla açığa çıkacak.

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı
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kemesinin kurulduğu günden bu tarafa te-
mel hak ve özgürlükler konusunda gösterdiği 
kötü performans, bu kurumun uygulamasına 
ilişkin endişeleri artırmaktadır.  

Bütün bu endişelere rağmen, özellikle 
Almanya’da bu kurumun uygulamasında gö-
rülen başarı ve Anayasa Mahkemesinin bu 
konuda yürüttüğü yoğun hazırlıklar, bireysel 
başvuru yolunun ülkemizde de temel hak 
ve özgürlükler konusunda etkin bir koruma 
mekanizması haline gelmesi konusunda ka-
ramsar olunmamasını mümkün kılmaktadır. 

SONUÇ  |  Referandumla kabul edilen 2010 
yılı Anayasa değişikliği ile bireylere Anayasa 
Mahkemesine başvuru yolunun açılmasının 
en önemli gerekçesini, Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesine Türkiye’den yapılan başvuru 
sayısının çokluğu oluşturmaktadır. Bu yaklaşı-
mın ciddi birtakım riskler taşıdığını söylemek 
mümkündür. Eğer Anayasa Mahkemesi bu 
yolla temel hak ve özgürlüklerin korunma-
sında yeterince başarılı olamazsa, Azerbaycan 
örneğinde olduğu gibi bireysel başvuru yolu, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 

etkili bir başvuru yolu olarak kabul edilme-
yip, bu yola başvurma zorunluluğu olmaksızın 
doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvuru hakkı tanınması mümkün olabilecek-
tir. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu 
başvuru yolunu hiç tanımamış olacaktır ki, bu 
durum, bir ülke için böyle bir mekanizmanın 
hiç getirilmemiş olmasından daha kötüdür. 
Ayrıca bu mekanizma, etkili bir başvuru yolu 
olarak değerlendirilse dahi, ülkemizin kronik 
sorunlarından olan uzun dava süreleri Ana-
yasa Mahkemesinin bu denetim yolunda da 
kendisini gösterirse, Türkiye, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi önünde uzun dava süreleri 
sebebiyle ihlal kararlarına maruz kalabilecektir.

Öte yandan, Türkiye’de uygulanacak birey-
sel başvuru yolu ile Avrupa insan hakları 
koruma mekanizması arasındaki ilişkinin, 
sadece hangi hakların başvuru konusu edi-
lebileceğini belirlemekle sınırlı olduğunu 
söylemek yanlış olacaktır. Bu nedenle, ya-
şayan ve devamlı gelişen bir hukuk sistemi 
olarak vasıflandırılan Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararları ve içtihatlarının, Ana-
yasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuru 
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yoluyla yapılan denetim sırasında daima göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bi-
reysel başvuru yolunun asıl amacının, Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gidecek 
dava sayısını azaltmak olarak belirlenmiş 
olmasını eleştirmek, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi içtihatlarının bireysel başvuru 
üzerine verilecek kararlara etki etmesini en-
gellememelidir. Gerçekten de, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin genişletici içtihat-
ları birçok yönden Anayasa Mahkemesine 
yardımcı olacaktır. Örneğin, bu çalışmada 
da tartışılan, hangi hakların bireysel başvu-
ru konusu edilebileceğine ilişkin konularda 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları 
yol göstericidir. Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi, yıllardır verdiği birçok kararla, bazı 
kişi hakları ile sosyal haklar arasında bağ-
lantı kurmuş ve bunları, birbirinin tamam-
layıcıları olarak kabul etmiştir. Bu bakım-
dan, Anayasa Mahkemesinin, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi içtihatlarını izleyecek ve 
değerlendirecek bir altyapıya ve uzman per-
sonele sahip olması ve bu yönde bir hazırlık 
yapması gayet yerinde olacaktır.  

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
yolu, yasal olarak çok iyi düzenlenmiş olsa da, 
bu konudaki başarı, Anayasa Mahkemesinin 
temel hak ve özgürlükler lehinde istikrarlı 
bir tutum izlemesine ve yetkilerini hukuka 
uygunluğun sınırları içerisinde kullanması-
na bağlıdır. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi, 
1982 Anayasasına göre daha özgürlükçü ve 
liberal bir anayasa olduğu sıkça vurgulanan 
1961 Anayasası döneminde dahi bunu başa-
ramamıştır. Eğer temel hak ihlalleri, kamu 
gücünü kullanan diğer kurumların yanında 
Anayasa Mahkemesi kararlarından da kay-
naklanıyorsa, bireylere bir de Anayasa Mah-
kemesine bireysel başvuru yolu tanımanın 
hiçbir anlamı olmayacaktır. Gerçekten de, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvu-
ru hakkının tanındığı 1987 yılından bu yana 

verdiği siyasi parti kapatma kararları, -biri 
hariç- hep AİHS’ne aykırı bulunan Anayasa 
Mahkemesinin hak ihlallerini bireysel baş-
vuru yoluyla önleyeceği konusunda iyimser 
olmak zor görünmektedir. Anayasa Mahke-
mesinin, temel hak ve özgürlükler konusun-
da geçmiş yıllarda gösterdiği bu kötü perfor-
mans ve elde edilen çeşitli başarılara rağmen 
son anayasal ve yasal değişiklikler sonrası 
dönem için yargı bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatları konusunda ortaya çıkan farklı 
endişeler ve belirsizlikler, böyle bir riskin göz 
ardı edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, temel hak ve özgürlüklerin, 
doğrudan bireylerin başvurusu yoluyla Ana-
yasa Mahkemesi tarafından korunmasını ön-
gören anayasa şikâyeti modelinin Türkiye’de 
uygulamaya konulması önemli bir adımdır. 
Her ne kadar, bu kurumun benimsenmesi-
nin temel amacı, temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasına ilişkin kurumsal bir tercihten 
önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
önüne Türkiye’den giden dava sayısını azalt-
mak olsa da, bu adımı baştan olumsuzlamak 
doğru olmayacaktır. Yasal düzenlemelerdeki 
bazı eksikliklere ve ileriye dönük endişelere 
rağmen, Anayasa Mahkemesine hukuk fa-
kültelerinden, sivil toplumdan ve diğer yargı 
organlarından sağlanacak destekle, bireysel 
başvuru yoluyla temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasında etkin bir iç hukuk sistemi ge-
liştirilebilecektir. Anayasa Mahkemesinin bu 
başvuru yoluna ilişkin ciddi birtakım hazır-
lıklar yaptığı bilinmekle birlikte, üniversite-
lerin bilimsel toplantılar ve yayınlar yoluyla 
sağlayacağı teorik ve pratik destek, diğer 
yargı organlarının bu kuruma yönelik kendi 
görev alanlarıyla ilgili önerileri ve toplumun 
bu konuda bilinçlendirilmesiyle ilgili olarak 
barolar ve insan hakları örgütleri gibi sivil 
toplum kuruluşlarının desteği, bu kurumdan 
beklenen işlevlerin elde edilmesine önemli 
katkılar sağlayacaktır.
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Bir şeyi açıkça ifade ederek başlamalıyız: 
üzerinde anlaşılamayan konu, operasyonel 
kabiliyeti tartışılan ve içinde çürük cevizler 
barındıran MİT’in “demokratikleştirilmesi” 
çabaları değildir. MİT’in yeniden yapılan-
dırılmasına duyulan ihtiyaç, bu kurumun 
başına Ankara’nın en güvenilir ve yenilikçi 
bürokratlarından birisinin getirilmesi ile 
vurgulanmıştı zaten. Bugün konuştuğumuz, 
göreve gelmesiyle birlikte bölgenin statüko-
cu güçlerinin ismen hedef haline getirdiği ve 
bölgenin siyasi- askeri- istihbari statükosuna 
tehdit olarak gördüğü MİT Müsteşarı üze-
rinden siyasi otoritenin dizginlenmesi girişi-
minin yurt içi ve uluslararası boyutudur.

Bu girişimin uluslararası bağlamda da 
ele alınması meşru bir çabadır. Çünkü 
Türkiye’nin aktif dış politikası, iç politika ge-
lişmelerini sadece iç dinamiklerle sınırlayan 
analizleri yetersiz kılmıştır. Örneğin Mavi 
Marmara’nın sadece bir dış politika konusu 
olmaması gibi, PKK da sadece iç politikaya 
münhasır bir mesele değildir. Benzer şekil-
de Türk istihbaratının başına gelen kişi hak-
kında bir bölge ülkesinin savunma bakanı 

teamüllere aykırı olarak, alenen aleyhte açık-
lama yapabiliyorsa, bu durum MİT çerçeve-
sinde bundan sonra gelişecek hadiselerin de 
sadece iç dinamiklerle açıklanmasını sorun-
lu kılar.

Türk dış politikası son on sene içinde önemli 
kırılma noktaları yaşadı ve bunların önem-
li bir kısmı Ortadoğu coğrafyasına ilişkin 
gelişmelerdi. Irak tezkeresinin reddinden, 
BM’deki İran oylamasına, Davos’tan Mavi 
Marmara’ya, bölgesel hatta global statükoyu 
sarsan hadiseler, Türkiye’yi ve dış politika ya-
pıcılarını statükocu aktörlerin hedefi haline 
getirdi. Türkiye’nin demokratikleşmesi, belki 
de statükonun en rahatsız olduğu konuydu. 
Çünkü sadece demokratikleşen Türkiye, yu-
karıda bahsedilen ve bölgede ezber bozan 
adımları atabilirdi. Türkiye’nin statüko kar-
şıtı attığı her adım, uluslararası maliyeti ile 
birlikte geldi. 

Israil neden rahatsız?
Türkiye’nin bu gidişatından en fazla rahat-
sızlık duyan ülkenin İsrail olduğunu id-
dia etmek malumun ilanından ibaret. Zira 

7 Şubat 2012 tarihinde Istanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Saadettin Sarıkaya, MIT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar 
Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 MIT mensubunu KCK soruşturması çerçevesinde 
şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Soruşturmayı başlatan savcılık ve onunla aynı platformu taşıyan medyanın söylemleri dikkate 
alındığında, soruşturmanın asıl hedefinin AK Parti’nin Kürt Meselesini çözme iradesi ve şekli olduğu ortaya çıkmaktaydı. Buna 
karşılık, AK Parti hükümeti ise MIT mensuplarının soruşturulmasını Başbakan’ın iznine bağlayan bir teklif hazırladı. Bu teklifin 17 
Şubat 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilip yasalaşması üzerine, bu davanın hukuki alt yapısı ortadan kaldırılmış oldu. 

MIT Krizi 

7 Şubat’ı Hariçten Okumak
Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  25 Şubat 2012  |  Sabah Perspektif



MIT KRIZI   |  105

Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve statü-
kodan bağımsız icraatlar yapabilmesinin en 
büyük maliyeti İsrail’e çıktı.Türkiye-İsrail 
ilişkilerinin bozulmasının İsrail için aske-
ri ve istihbari maliyeti yüksek oldu. İsrail 
Türkiye’nin boşluğunu, askeri alanda Gü-
ney Kıbrıs- Yunanistan ve istihbari alanda 
Azerbaycan ile kapatabileceğini düşünecek 
kadar çaresizleşti. Davos ve Mavi Marma-
ra hadiseleri, İsrail’de milli gurur meselesi 
haline dönüştü. Obsesyon haline getirdik-
leri İran için Türkiye’nin attığı her müza-
kereci adım, Türkiye’yi İsrail nezdinde “şer 
eksenine” soktu. Türkiye’nin İsrail’i füze 
kalkanı, tatbikatlar ve istihbarat paylaşımı 
gibi konularda NATO çerçevesinin dışında 
tutması İsrail’in daha da bilenmesine se-
bep oldu. Türkiye’nin İsrail’in “bildiği şey-
tan” olan Esed’e karşı attığı her adım, Arap 
Baharı’nda daha da yalnızlaşan, Mısır’ı kay-
bedişini henüz sindiremeyen İsrail’i biraz 
daha öfkelendirdi. Üstelik Türkiye, İsrail’in 

Doğu Akdeniz’de bulduğu muazzam mik-
tardaki doğal gazın etrafında dolanan bir 
“baş ağrısı” haline gelirken; ilişkilerin seyri, 
doğal gazın pazarlanması için en elverişli 
transit noktası olan Türkiye seçeneğini de 
imkânsız kıldı. 

Stratejik sessizlik
Bu sebeplerdendir ki İsrail, Türkiye politika-
sını kendisine bu maliyeti çıkaran siyasi oto-
ritenin bir şekilde gitmesi üzerine kurdu. Er-
doğan İsrail tarafından “sorunların kaynağı” 
olarak gösterilirken, Davutoğlu “sorunların 
fikir babası”, Fidan ise “sorunların kara kutu-
su” olarak hedef seçildi. İsrail, Fidan’ı göreve 
gelir gelmez İran yanlısı olmakla itham etti. 
PKK ile yapılan Oslo görüşmelerinin basına 
sızdırılmasından, Uludere olayındaki İsrail 
yapımı Heron’lar “marifeti” ile yaşanan fa-
cianın maliyetinin MİT nezdinde Fidan’a çı-
karılmasına kadar bir dizi alaşağı etme kam-
panyasında haklı olarak İsrail izi sürüldü.
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Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip eden 
ve bazen en alakasız haberlere bile yer ayıran 
İsrail medyasının 7 Şubat girişimine ilişkin 
“stratejik sessizliği” de ilgi çekicidir. Girişi-
me ilişkin İsrail’in İbranice basınında bir ha-
bere, İngilizce basınında da bir analize bile 
yer verilmemesi, sadece Jerusalem Post’ta 
Reuters kaynaklı kısa bir haberin geçilmesi, 
tabi ki İsrail basınının bu gelişmeyi önemli 
bulmadığını göstermez. “Girişimin arkasın-
da MOSSAD’ın parmağı olabilir” iddiasının 
bile medyada es geçilmesi, bu sessizlik ile 
alakalı soru işaretlerini artırdı.
Benzer bir şekilde, Suriye dosyasının kilit 
kurumu olan MİT üzerinden Türkiye’nin 
Suriye politikası da hedef alındı. Türkiye’nin 
Suriye politikası, statükocu iki düşman kar-
deşi, İsrail ve Esed rejimini, aynı düzleme 
çekti. Suriyeli Albay Harmuş olayı bir yan-
dan MİT’in yeniden yapılandırılmasının 
ne kadar elzem olduğunu, diğer yandan ise 

Harmuş’un teslim edilmesi haberinin 7 Şu-
bat bağlamında servis edilmesi, asıl mese-
lenin MİT üzerinden yürüyen uluslararası 
hesaplaşmalar olduğunu ortaya koydu.

7 Şubat girişiminin uluslararası bağlamda 
okunması, bir yorum zorlaması değil, yeni 
Türkiye’nin bir gerçekliğidir. Girişimin ba-
şarıya uğraması halinde yerinden oynaya-
cak taşlara hangi aktörlerin “sessiz alkış” 
tutacağını ortaya koymak, sadece noktaları  
birleştirmektir.

Türkiye’nin aktif dış politikası, 
iç politika gelişmelerini sadece 
iç dinamiklerle sınırlayan 
analizleri yetersiz kılmıştır.
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7 Şubat tarihinde MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan’ın “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhu-
riyet Başsavcılığı tarafından sorguya çağrıl-
ması Ortadoğu basınında da geniş şekilde 
yer aldı. Gelişmeye ilişkin haberler Arap 
ülkelerinde çok sayıda yayın organında yer 
bulurken, konuya ilişkin çeşitli analizler de 
gazete sütunlarında yayınlandı. Ortaya çıkan 
bu görüntü, aslında 7 Şubat müdahalesinin, 
Türkiye’nin sınır ötesi etkinlik ve imkânlarını 
nasıl etkilediğini ortaya koymakta. Yargı-po-
lis ikilisinin ortak girişiminin sonuçlarının, 
dış politika ve bölgesel gelişmeler bağlamın-
da okunması, konuya ilişkin bir nevi “söy-
lemlerin” test edilebileceği bir zemin de teş-
kil ediyor.

Israil’in “şüphe” uyandıran sessizliği
Türkiye’deki gelişmeleri “yerinden” takip 
eden, hemen her konuda yorumlara yer ve-
ren ve içerdeki güç dengelerine ilişkin ana-
lizler yayınlayan Haaretz, Yediot Ahranot, 
İsrail Hayom, Maariv ve The Jerusalem Post 
gibi İsrail basınının önde gelen gazeteleri son 
yaşanan krize ilişkin tek bir yoruma-analize 
sayfalarında yer vermedi. Konuya dair veri-
len haberlerin son derece mesafeli, kısa ve 
yorumdan arındırılmış olmasının yanı sıra 

haberlerin Reuters kaynaklı olduğunun da 
altı çizilmişti. 

İsrail basınının bu sessizliği, Ocak ayında The 
Jerusalem Post gazetesinde çıkan yorumlarla 
beraber okuduğunda daha dikkat çekici bir 
hal alıyor. The Jerusalem Post’ta, Oren Kess-
ler imzasıyla çıkan bir yorum yazıda Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın kanser olduğu 
iddiası dillendiriliyor ve Post-Erdoğan dö-
nemine ilişkin Ankara’da hareketliliğin baş-
ladığı savunuluyordu![1] Yine Ocak ayında 
Barry Rubin imzalı bir başka yazıda ise Türk 
dış politikası, TBMM’nin reddettiği 1 Mart 
tezkeresinden başlamak üzere, İsrail’le ger-
gin ve İran’la sıcak ilişkilere kadar bir liste 
çıkarılarak yerden yere vuruluyor, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik De-
rinlik kitabı ilginç bir şekilde “Batıya kar-
şı İslam dünyasıyla ittifak stratejisi” olarak 
özetleniyordu![2]

Bu noktada hatırlanması gereken başka bir 
husus ise İsrail medyasının Hakan Fidan’ın 
MİT Müsteşarı olmasına müteakip bu atama-
ya yakından ilgi göstermiş olması. Fidan’la 
ilgili haberlerini uzun dönem sürdürmüş 
olan İsrail medyası, Müsteşar Fidan’ın “har-

Yorum  |  FURKAN TORLAK  |  23 Şubat 2012 
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canabileceği” bir kriz ortamında ise sessiz 
kalmayı tercih etti. “İlgisizlik” medya ile de 
sınırlı kalmadı, İsrail resmi makamları da 
Türkiye’nin yaşadığı en ciddi krizlerden biri 
karşısında herhangi bir tepki vermemeyi 
seçti. Türkücü Nihat Doğan’ın kendine yö-
nelik “İsrail komplosu” iddiasına (!) bile yo-
rum yapan İsrail Elçiliğinden, MİT krizinde 
İsrail ve MOSSAD şüphesi bağlamında dile 
getirilen onca suçlamaya rağmen hiçbir yanıt 
gelmemesi düşündürücü.

Krizi fırsata çeviren ülke: Suriye
Suriye, Türkiye’deki krizi fırsata çevirmesi 
bakımından bu süreçte en dikkat çekici ülke. 
Esad rejiminin kontrolü altındaki Suriye 
basını, Türkiye’de yaşanan krizi iki gelişme 
üzerinden okumaya ve kendi çıkarları doğ-
rultusunda yönlendirmeye çalıştı. Bunlardan 
birincisi “Suriye dosyası”ndan sorumlu oldu-
ğu ifade edilen MİT Teşkilatı’nın, muhalif Al-
bay Hüseyin Harmuş’u 100 bin dolara sattığı 
iddiası oldu. Rejime yakın kaynaklar ve med-
ya, yaşanılan krizi de fırsat bilerek bu haber 
üzerinden Türkiye’nin muhalifleri satacağı, 
Türkiye’ye güvenilmemesi gerektiği yönünde 
mesaj verme çabası içine girdi. 

Diğer taraftan Suriye basınında Türkiye’de 
krizin muhalefet saflarında ele alınış biçimi-
ne paralel haberler yapıldı. Özellikle ana mu-
halefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
hükümeti “çete kurmak”la suçlaması, Baas 
Partisi’nin yayın organı Tişrin gazetesi tara-
fından doğrudan alıntılandı ve yayınlanan ha-
berde Türk istihbaratı da bu bağlamda “çete” 
olarak nitelendirildi. Nitekim Esad yönetimi 
de Suriye’deki gösterilerin tırmanmasından 
bu yana Türkiye’deki AK Parti yönetimini si-
lahlı çetelere destek vermekle suçluyordu.[3]

Krizin Arap basınında Suriye ile ilgili bir 
başka ilginç yansıması ise bölgedeki sekter 
kutuplaşma zemininde politika üreten ve 
Suriye’ye müdahale lobisini yürüten çevreler-

den geldi. Bu doğrultuda AK Parti hükümeti-
ni, Suriye krizinde ağır davranmak ve deyim 
yerindeyse Suriye halkına ihanet etmekle 
suçlayan kalemler, kriz ile birlikte bazı AK 
Parti yöneticilerinin ideolojik sebepler ya da 
Erdoğan sonrası hesapları nedeniyle Gülen 
Cemaati’nden rahatsız olduğunu savundular. 
Bu yorumlarda özetle “Gülen Cemaati ister-
se başka bir parti ile ittifak kurup, çıkarlarını 
koruyarak yoluna devam edebilir ancak Er-
doğan ve partisi ortak hedefler için cemaatin 
desteğine muhtaç” iddiası dile  getirildi.[4]

Post-Camp David ve Yeni Türkiye
Arap basınında krizi değerlendirmede öne 
çıkan bir başka bakış açısı ise Arap Baharı 
sonrasında bölgede sarsılan Camp David 
düzeni ile birlikte, Türkiye’yi de kaybetmiş 
olan İsrail’in Başbakan Erdoğan ile hesaplaş-
masıydı. El-Şark El-Evsat yazarı Samir Salha 
ise MİT krizinde Hakan Fidan’ın hedef alın-
masının yeni bir gelişme olmadığını, iç ve 
dış aktörlerin Erdoğan’la hesaplaşmaya gir-
diğini ve bu çevreleri sükûnete erdirebilecek 
en asgari hedefin “Kasımpaşalı”yı devirmek 
olduğunu yazdı. Salha’ya göre olayın dış ak-
törleri bağlamında en inandırıcı seçeneğin 
MOSSAD ve Netanyahu hükümeti olduğu-
nu, zira Türkiye-İsrail ilişkilerinde gelinen 
noktada hedefteki Hakan Fidan ve dolayısıy-
la Başbakan Erdoğan’ın en başta bu çevrele-

7 Şubat müdahalesinin 
Ortadoğu’daki yansımaları, 
müdahalenin Türkiye’nin sınır 
ötesi etkinlik ve imkânlarıyla 
arasındaki irtibatı ortaya 
koyuyor.
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rin düşmanı olduğunu yazdı. Fidan’ın MİT’i 
içerde ve dışarda daha da etkinleştirme ve 
modernleştirmeye çabaladığını dile getiren 
Salha, özellikle istihbaratı yabancı ajanlar-
dan temizleme hareketinin bu çevrelerde ra-
hatsızlık uyandırdığını ifade etti.[5]

Mısırlı duayen gazeteci Fehmi Huveydi ise 
7 Şubat müdahalesinin MİT Müsteşarı Ha-
kan Fidan değil, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı hedef aldığını yazdı. Salha’nın ana-
lizini benimsediği görülen Huveydi’nin diğer 
dikkat çeken vurgusu krizin dış boyutu üze-
rineydi. Huveydi, Fidan’ın Türkiye çapında 
ve MİT içerisinde MOSSAD’a karşı ciddi bir 
mücadele içinde olduğu görüşüne katılıyor-
du. MOSSAD’ın Arap dünyasındaki faaliyet-
lerine dikkat çeken Huveydi, özellikle Mısır 
başta olmak üzere Arap ülkelerinin bu du-
rum karşısında her hangi bir önlem almama-
sından yakınırken, Türkiye’nin MOSSAD’la 
mücadelede kendi “müstakil iradesi”ni kul-
lanmasından övgüyle bahsetti.[6]

7 Şubat müdahalesinin Ortadoğu bağlamın-
da, gündemde olan dosyalarda meydana 

getirdiği tüm bu dalgalanmalar aslında ge-
lişmenin göz ardı edilen bir başka boyutuna 
ışık tutuyor. Türk dış politikasını doğrudan 
etkileyen müdahalenin Yeni Türkiye ve Post-
Camp David düzeni tartışmaları açısından 
da anlamlı olduğu anlaşılıyor.

[1] Oren Kessler, Speculation swirls over Erdogan’s health, The Je-
rusalem Post, 5 Ocak 2012, http://www.jpost.com/International/
Article.aspx?id=252267.
[2] Barry Rubin, The Region: Bright future ahead for Erdogan, The 
Jerusalem Post, 9 Ocak 2012, http://www.jpost.com/Opinion/
Columnists/Article.aspx?id=252780.
[3] El Muarazati’t Turkiyye: Erdoğan yetezaamu isabe istihbaratiy-
ye ye’temiru bi emrih, Tişrin, 16 Şubat 2012, http://www.tishre-
en.info/___poli.asp?FileName=42491052020120216053838. 
[4] Ismail Yaşa, Mareketi’n nufuz beyne cemaati Gülen ve hizbi 
Erdoğan, el Iktisadiyye el Elektroniyye, 20 Şubat 2012, http://
www.aleqt.com/2012/02/20/article_628355.html.
[5] Samir salha, el Mossad el Israili – Hakan Fidan... hel 
hiye muvacehetu’l iyad, El Şark el Evsat, 15 Şubat 2012, 
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=
12132&article=663756&search=%D3%E3%ED%D1%20
%D5%C7%E1%CD%C9&state=true.
[6] Fehmi Huveydi, Istiklaluna lem tesbut ru’yetuh, el Şark, 
18 Şubat 2012, http://www.al-sharq.com/articles/more.
php?id=279428t .
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7 Şubat’ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile 
eski Müsteşar Emre Taner ve Yardımcısı Afet 
Güneş’in İstanbul Özel Yetkili Savcılığı ta-
rafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı 
haberlerinin medyaya düşmesinden bu yana 
yeni bir ‘kriz’ yaşıyoruz. İlgililerin kısa süre-
de kendi sınırlarına çekilmemesi halinde, 7 
Şubat’ın, yeni bir sürecin/dönemin başlangı-
cı olarak anılmaya aday olduğunu şimdiden 
söyleyebiliriz. Olan biteni, polis/yargı ile 
hükümet/MİT çekişmesi olarak ele almak 
doğru olmadığı gibi, bir parti ile bir cemaa-
tin iktidar mücadelesine indirgemek de yan-
lış. Siyasete müdahalenin yeni bir versiyonu 
olarak tezahür eden olayların arka planı ya 
da kökleri aslında hayli karmaşık ve birçok 
açıdan analizi gerektiriyor. Ancak bu yazıda, 
daha çok hukuk devleti/hukukun üstünlüğü 
ilkesi açısından bir değerlendirme yapmaya 
çalışalım.

7 Şubat’ta ne oldu? Akşam saatlerinde, İs-
tanbul Özel Yetkili Savcılığı’nın, MİT Müs-
teşarı Hakan Fidan’la MİT’in eski yöneti-
cilerini şüpheli olarak ifadeye çağırdığını 
öğrendik; 8 Şubat tarihli gazetelerde de, bu 
kişilerin nelerle suçlandığını en ince ayrın-

tılarına kadar okuduk. Böylece MİT yetki-
lilerinin “bölücü örgütle aynı planın parçası 
oldukları”, “KCK’nın kuruluşunun MİT’in 
gözetiminde tamamlandığı”, “MİT’in Öca-
lan için kuryelik yaptığı”, “MİT istediği için, 
14 Temmuz’da özerkliğin ilan edildiği” gibi 
bir dizi ‘gerçek’ten haberdar olduk ve pek 
çok köşe yazarımız marifetiyle de ‘Oslo 
Mutabakatı’nın tam metnine ulaştık.

Öte yandan, aynı günün gazetelerinde İs-
tanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı’nın “Bir 
bilgimiz yok. Olsa verilirdi diye düşünüyo-
ruz. Eğer bu haber doğruysa, o zaman bizlere 
bilgi verilmeden yapılmış demektir”; “Böyle 
bir şey yok. Böyle bir şey olsa, İstanbul Baş-
savcısı olarak benim kesin olarak haberdar 
olmam gerekir.” şeklindeki açıklamalarını, 
Başsavcı Vekili Fikret Seçen’in ise “Öyle bir 
şey yok” diyerek kesin bir ifadeyle iddiaları 
reddettiğini okuduk. Başsavcının haberdar 
olmadığı bir soruşturmadan, vekilinin kesin 
ifadelerle söz etmesi, üzerinde ayrıca durul-
ması gereken bir husus ama asıl önemlisi, bir 
gün sonra Seçen, haberlerin ve soruşturma-
nın doğru olduğunu söyledi ve soruşturmayı 
savunma misyonunu üstlendi.

Yorum  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  19 Şubat 2012  |  Star Açık Görüş

Devlet Krizi mi ‘Özel Yetkili’  
Darbesi mi?
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“Sivil darbe” olarak adlandırılan bu gelişme-
ler karşısında, MİT yöneticileri ifadeye git-
mediler; Hükümet, MİT Kanunu’nda zaten 
var olan bir düzenlemeyi “özel yetkili”lere 
karşı bir kez daha tahkim etti. Buna karşılık, 
“özel yetkili”ler ve belli bir grup medya or-
ganı, sıkı bir kampanyaya başladılar. Ancak 
süreci sağlıklı değerlendirebilmek için tam 
da bu noktada durup biraz geriye gitmekte 
yarar var.

Cumhuriyet tarihi boyunca yargı
Bizde yargının temel işlevi, bireyin hak ve 
özgürlüklerini değil, devleti korumak ol-
muştur. İlginçtir; siyasi iktidarlar değişmek-
te, farklı hükümetler döneminde pek çok 
hâkim-savcı göreve başlatılmakta ama yargı-
da hangi siyasi/ideolojik eğilimden kadrolar 
yer alırsa alsın, bu tutum değişmemektedir. 
Yani Cumhuriyet dönemi siyasi tarihimizin 
şekillenmesinde, yargı, özellikle de İstiklal 
Mahkemeleri, Sıkıyönetim Mahkemeleri, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ve 
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri gibi, 
spesifik olarak devleti koruma amaçlı ku-
rulmuş istisnai yargı organları, belirleyici bir 
yere sahiptir. Ancak hukuk devleti, adil yar-
gılanma hakkı ve tabii hâkim ilkeleri açısın-
dan özel yargı kurumları çok sorunludurlar 
ve bu yüzden de, kararlarının meşruluğu her 
zaman tartışılmıştır. Buna rağmen, kendi-
sini devletin sahibi olarak görenler, devleti 
korumakla görevli ve yetkili olduklarını dü-
şünenler, her zaman istisnai mahkemelere 
ihtiyaç duymuşlardır.

Bu çerçevede, cumhuriyetin ilk yıllarında İs-
tiklal Mahkemeleri, daha sonra Sıkıyönetim 
Mahkemeleri devreye sokulmuştur. 1970’li 
yıllarda DGM’ler gündeme gelmiş ancak 
süreklilik kazanmaları 12 Eylül darbesiyle 
mümkün olmuştur. Sıkıyönetim Mahkeme-
lerinin uğradığı eleştirilere benzer biçimde, 
DGM’ler de bünyelerindeki askeri hâkimler 
yüzünden bağımsız ve tarafsız olmamak-
la suçlanmış ve hatta Türkiye AİHM’de 
mahkûm edilmiştir. Abdullah Öcalan’ın 

yargılanması da gündeme gelince, DGM’ler 
1999’da kaldırılmış ve yerlerini özel yetkili 
mahkemeler almıştır. Yargılama usulleri, gö-
rev alanları gibi eleştirilen açılardan yana bu 
mahkemelerin DGM’lerden pek farkı yok-
tur; kadroları dahi korunarak sadece isimleri 
değiştirilmiştir.

Eğer gerçekten demokratik bir hukuk devle-
ti olacaksa, Yeni Türkiye’de bu tür özel yet-
kilerle donatılmış yargı kurumlarına artık 
yer verilmemelidir. Çünkü siyasi tarihimiz, 
söz konusu “özel” mahkemelerin yol açtığı 
hukuk skandallarıyla doludur. Kaldı ki, son 
iki hafta boyunca yaşanan gelişmeler, özel 
yetkilerin nasıl pervasızca kullanılabildiğini 
bir kez daha göstermiştir. O yüzden, geçici 
tedbirlerle yetinilmemeli ve özel yetkili yargı 
mekanizmaları tamamen ortadan kaldırıl-
malıdır. Böylece konumu, statüsü ve isnat 
edilen suçu ne olursa olsun, herkesin adil 
yargılanma hakkı güvence altına alınmalıdır. 
Ancak bu takdirde, “adalet mülkün temeli-
dir” şiarı hayata geçebilecektir.

Adli kolluktan kolluk yargısına
Ne var ki, sorunun kaynağı sadece özel yet-
kilerin varlığı da değildir. Özel yetkilerin 
kullanımı ve özel yetkililerin kollukla ilişkisi 
de önemli bir sorundur. Yıllardan beri, hu-
kuk çevreleri adli kolluk kurulmasını talep 
etmektedirler. Ne var ki, doğrudan savcılara 
bağlı olarak çalışan bir kolluk gücü oluşturul-
ması beklenirken, tam tersine, yargı kolluk 
yargısına dönüşmüştür. Savcıların yapması 
gereken her şey, doğrudan polis tarafından 
yapılmakta ve polisin hazırladığı fezlekeler 
iddianameye dönüştürülerek mahkemelere 
gönderilmektedir. Böylece Türkiye, dünya 
hukuk/yargı tarihine “fezleke hukuku” kav-
ramını ve mekanizmasını armağan etme 
yolunda adım adım ilerlemektedir. Bunun 
doğal sonucu olarak da, darbe dönemlerin-
de dahi yaşanmayan hukuksuzluklar, terörle 
mücadele başta olmak üzere birtakım kolluk 
görevlileriyle özel yetkili savcılar marifetiyle 
sahneye konulmaktadır.
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Öte yandan, özel yetkilere sahip olmanın 
verdiği aşırı özgüvenle, adeta korku toplumu 
yaratılmakta, kamu vicdanıyla yargı arasın-
daki uçurum derinleşmekte ve hukuk devleti 
ideali, polis/yargı devleti gerçeği karşısında 
tutunamamaktadır. Günlerdir, belirli basın 
organlarında, özel yetkili mahkemelerin ve 
birlikte çalıştıkları emniyet kadrolarının 
darbe girişimcilerine, terör örgütlerine, çete-
lere vs. karşı verdikleri başarılı mücadeleler 
anlatılarak MİT operasyonu meşrulaştırıl-
mak istenmektedir. Doğrudur ancak aynı 
sonucu genel yargı mekanizmalarıyla almak 
da mümkündür ve daha doğrudur. Kaldı ki, 
başarıyı, öldürülen ve tutuklanan insan sayı-
sıyla, tutukluları ne kadar uzun süre içeride 
tutarak burunlarını sürttüğünüzle ölçüyor-
sanız, evet, bir başarıdan söz edilebilir. An-
cak başarıyı, ülkeyi ne kadar adaletle yönetti-
ğiniz, düşmanlarınız hakkında dahi ne kadar 
adaletle hükmettiğiniz, hukuku ne kadar 
üstün kıldığınız gibi değerler üzerinden öl-
çüyorsanız, o zaman bu kurumları yeniden 
gözden geçirmek zorundasınız demektir.

Yargı eliyle siyasi operasyon
MİT yetkililerinin ifadeye çağrılması süre-
cinde de, hukuki bir soruşturmadan çok bir 
siyasi operasyonun planlandığı açık. Çünkü 
soruşturmanın ekseni, içeriği ve kamuoyu-
na yansıtılma biçimi, aslında, suça bulaşan 
MİT mensuplarını yargılamaktan çok, MİT 
üzerinden hükümete ayar verme, siyaseti 
dizayn etmeye yönelik ayrıntılı bir strateji 
üzerinde çalışıldığını ve bunun uygulamaya 
konulduğunu gösteriyor. Tam bu noktada, 
bu operasyonu planlayanların ve uygulayan-
ların arka planlarının masaya yatırılması da 
gerekmektedir ancak bu bir başka yazı ko-
nusu olacağından şimdilik buna girmeyelim 
ve değerlendirmelerimizi yine hukuk devleti 
ilkesi üzerinden sürdürelim.

Uzun yıllardır, polis ve yargı, hazırlık soruş-
turmalarının gizliliği kuralını çiğniyorlar. 
En ilginç davaların dahi iddianamelerini 
okumuyoruz; çünkü tüm detayları anında 
medyadan takip edebiliyoruz, kimin neden 

sorgulanacağını biliyoruz. Daha öncekilerde 
olduğu gibi, bu son operasyonda da, masu-
miyet ilkesini yerle bir eden, “şüpheli”leri 
açıkça ve kesin bir dille mahkûm eden ifa-
delerle dolu bir kara propaganda, bizzat özel 
yetkililerimiz eliyle yürütülüyor. Nitekim 
MİT yetkilileriyle ilgili suçlamaları da anın-
da öğrendik. Daha ilginci, MİT mensuplarını 
“şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağıran Özel Yetkili 
Savcı Sadrettin Sarıkaya hakkında “gizliliği 
ihlal” gerekçesiyle HSYK tarafından incele-
me başlatılırken, savcılık makamı, soruştur-
ma dosyasının detaylarını basınla paylaşma-
ya devam etti. Bir zamanlar yargı brifingler 
alırdı; şimdi ise artık kendisi brifing veriyor. 
Hatta geçmişte andıçlanmış bazı ünlü gaze-
tecilerimize ‘kişiye özel’ brifingler vererek, 
onlar aracılığıyla kamuoyunu bilgilendiriyor.

Tüm bu nedenlerle, “7 Şubat girişimi”, tıpkı 
367 darbesi gibi, yargının siyasete yeni bir 
müdahale teşebbüsü olarak anılacaktır. An-
cak daha önceki müdahaleler vesayet rejimi-
ni korumak derdindeyken, 7 Şubat, yeni bir 
vesayet rejimi tesisini ima etmektedir. 7 Şu-
batçıları buna iten ana nedeni ise, zehirleyen, 
çürüten aşırı güç... Nitekim MİT’i KCK’lı 
ilan eden bu çürüme yüzünden, soruşturma-
nın Başbakanı da kapsayıp kapsamayacağı 
ciddi biçimde tartışılıyor; bu soruşturmanın 
sonunda ulaşacağı yerin siyaset, daha doğru-
su hükümet olacağı pek çok kişi tarafından 
dile getiriliyor. Çünkü sorun, basit bir ku-
rumsal bağnazlıktan ya da mesleki defor-
masyondan ibaret değil. Andıçlarla, psiko-
lojik harekâtlarla mücadele edenlerin bugün 
kendilerinin de andıçlar hazırlamalarını, 
psikolojik harekât planları geliştirmelerini 
iyi irdelemek gerekiyor. Şimdilik şu kadarını 
söyleyelim: Genel olarak AK Parti’yi ve din-
dar/muhafazakâr çevreleri yakından izleyen-
ler için 7 Şubat, kesinlikle bir sürpriz olmadı. 
Belki zamanlaması ve seçilen hedef(ler) ba-
zıları için şaşırtıcı olmuş olabilir. Ancak açı-
lan yaranın dar açılı fitne uyarılarıyla, kuru 
güzellemelerle sarılması zor gözüküyor. Her-
kesin önce kendisini hesaba çekmesi iyi bir 
başlangıç olabilir.
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Yakın tarihimizin en beklenmedik siyasi kri-
zinin arkasındaki sis perdesi henüz aralan-
madı. Aradan bir haftadan uzun bir zaman 
geçmesine rağmen, savcılığın Hakan Fidan, 
Emre Taner ve Afet Güneş’i hangi gerekçe-
ye dayanarak ‘şüpheli’ sıfatıyla soruşturmaya 
dahil ettiği henüz açıklığa kavuşabilmiş de-
ğil. İlk günden itibaren, iki iddia dolaşımda.

İlk iddiaya göre, MİT yöneticileri, Oslo’da 
PKK yöneticileriyle ve/ya İmralı’da Öcalan’la 
yaptıkları görüşmeler dolayısıyla soruştur-
maya dâhil edildiler. Soruşturmanın MİT 
ayağının bu görüşmeleri yürütmüş olan yö-
neticiler üzerinden ilerlemesi, bu iddianın 
doğruluk payını artırıyor. Nitekim iktidar 
partisi, soruşturmayı doğrudan bu görüşme-
lerle ilişkilendirerek hükümetin siyasi irade-
sini tahkim etmek üzere yasal düzenlemeye 
başvururken, muhalefet partileri de, aynı 
ilişki dolayısıyla hükümetin suça aracılık et-
tiğini iddia etmeye başladılar.

İkinci iddiaya göre ise, MİT yöneticileri, 
siyasi iradenin bilgisi doğrultusunda ger-
çekleştirdikleri eylemlerden ötürü değil, 
birtakım MİT mensuplarının görev alanları 
dışına çıkarak suç işlediklerine dair güçlü 

deliller dolayısıyla soruşturmaya dâhil edil-
diler. Ama Başsavcı Vekili Fikret Seçen’in de 
dillendirdiği bu iddia, MİT yöneticilerinin, 
neden savcılık tarafından ‘bilgilerine baş-
vurulmak üzere’ değil de, ‘şüpheli’ sıfatıyla 
soruşturmaya dâhil edildiklerini açıklamı-
yor. Geride bıraktığımız günler içinde açığa 
çıkan tablo, MİT yöneticilerinin, ilk iddia 
dolayısıyla soruşturmaya dâhil edildiklerini, 
ancak sürecin bir devlet krizine dönüşmesi 
karşısında, savcılığın ve savcılığın kararını 
destekleyen çevrelerin ikinci iddianın gerek-
çelerinin arkasına sığındıklarını gösteriyor. 

Yeni Türkiye’nin vesayetçi aktörleri
Yapılan manipülasyonlara rağmen, savcılı-
ğın, siyasi iktidarın bilgisi, onayı ve direktifi 
dâhilinde gerçekleştirilen Oslo veya İmralı 
görüşmeleri dolayısıyla eski ve yeni MİT yö-
neticilerini soruşturmaya dâhil ettiğine dair 
bulgular ağırlık kazanıyor. Bu gerekçe, sav-
cılığın, siyasi iktidarın terörle mücadele poli-
tikasını sorguladığı, dolayısıyla da, bir siyasi 
aktör gibi davranarak politika geliştirdiği an-
lamına geliyor.

Hükümetin toplumsal desteğe dayalı siyasal 
iradesini, sahip olduğu bürokratik imtiyaz-
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lara sığınarak gasp etme anlamına gelen bu 
tutum, eski Türkiye’de ‘vesayet sistemi’ ola-
rak adlandırdığımız ve mahkûm ettiğimiz 
bir tutumdur. 27 Mayıs 1960’tan beri, ya-
sal-bürokratik imtiyazlarla iktidarın siyaset 
belirleme hakkına ortak olma çabasının bu 
topraklardaki ismi Kemalizmdir. Bu çerçe-
vede, MİT yöneticilerini, siyasi iktidarın di-
rektiflerini hayata geçirmek üzere gerçekleş-
tirdikleri eylemler dolayısıyla soruşturmaya 
dâhil eden aktörleri ve onları savunan çevre-
yi neo-Kemalist olarak adlandırmak müm-
kün. Karşımızda, eski Türkiye’nin Kemalist 
imtiyazlarıyla mücadele ederek imtiyaz sahi-
bi olan yeni Türkiye’nin neo-Kemalistleri var 
ve devraldıkları vesayetçi eğilimleri sürdür-
me eğilimi gösteriyorlar. 

Yetmez ama evet!
AK Parti, siyasi iradesine sahip çıkmak 
üzere, yetkilendirdiği bürokratların verdiği 
görevler dolayısıyla sorgulanmasını Başba-
kanın iznine bağlayan bir yasal düzenleme 
gerçekleştirdi. AK Parti’nin mevcut krizi bu 
düzenleme ile aşma çabası, iki şekilde eleş-
tiriliyor. İlk olarak, gerçekleştirilen yasal dü-
zenlemenin anti-demokratik unsurlar barın-
dırdığı dile getiriliyor. İkinci eleştiri olarak 
da, hükümetin, MİT’e yönelik dile getirilen 

kaygıları kulak ardı ederek MİT’i koruma 
tutumu içine girdiği ifade ediliyor. Bu iki 
eleştiriyi, siyasal bir okumayla ele almakta 
yarar var. 

Öncelikle, gerçekleştirilen düzenleme, bir 
kriz dönemi düzenlemesidir ve yegâne he-
defi krizi atlatmaktır. Özel yetkili savcının 
CMK’yı MİT Kanunu’nu iptal edecek şekil-
de yorumlaması karşısında, yasamanın MİT 
Kanunu’ndaki 26. maddenin altını çizmesi 
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bugün, 
bu yasanın doğuracağı demokratik meşruiyet 
mahzurlarını krizin sürmesi için gerekçe kı-
larak yapılan düzenlemeye karşı çıkmak, de-
mokratik siyasetin bürokrasi tarafından örse-
lenmesini onaylamak anlamına gelmektedir.

AK Parti, gerçekleştirdiği düzenlemeyle 
mevcut krizi atlattıktan sonra, daha demok-
ratik düzenlemelerle, çıkarılan yasanın mah-
zurlarını gidermeye zorlanabilir, zorlanma-
lıdır. Cengiz Çandar’ın doğru analojisiyle, 
bu ‘yetmez ama evet’ durumudur. ‘Yetmez’ 
kısmı için AK Parti’den beklenen, mevcut 
krizin ilk aşamasını atlattıktan sonra vakit 
geçirmeden, gerekli bazı siyaset değişiklikle-
ri ve yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesidir.

AK Parti’den beklenen yasal düzenleme, 
‘özel yetkili’ kurum ve aktörlerin yetkileri-
nin normalleştirilmesidir. ‘Özel yetki’, siyasal 
sistemin ‘özel durum’uyla anlam kazanan bir 
imtiyazdı. 12 Eylül referandumu, ‘bürokratik 
vesayet’ ile kavramsallaştırılan bu özel duru-
mu ortadan kaldırdığına göre, özel yetkilerin 
de bir anlamı kalmamıştır. AK Parti’den bek-
lenen siyaset değişikliği ise, siyasetle şiddet 
arasındaki bağı koparmak için gerekli olan 
KCK soruşturmasının, maksadını aşarak 
siyasal kimlikleri ve farklılıkları boğan bir 
mecraya yönelişini durdurmak, soruşturma-
yı rayına sokmaktır. AK Parti, bugüne kadar, 
kendisine yönelen tehditleri demokratik 
enstrümanlarla bertaraf ettiği için varoluşu-

Karşımızda, eski Türkiye’nin 
Kemalist imtiyazlarıyla 
mücadele ederek imtiyaz 
sahibi olan yeni Türkiye’nin 
neo-Kemalistleri var ve 
devraldıkları vesayetçi 
eğilimleri sürdürme eğilimi 
gösteriyorlar.
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nu demokratik bir Türkiye’nin teminatı kıldı. 
Bu krizi de, demokratikleşme momentini 
tahkim ederek aşabilir. 

Mesele, artık MIT değil
İkinci olarak, hükümetin mevcut tutumu, 
MİT’teki yanlışları aklamak anlamına gel-
memektedir. Hükümet, MİT’in eski ve yeni 
yöneticilerine yönelik hamleyi, doğrudan 
kendi iradesine yönelik bir hamle olarak 
okuduğuna göre, öncelik, siyasi iradenin 
varlığına yönelen hamleyi bertaraf etmesidir. 
Hal bu iken, hükümetin MİT Müsteşarının 
soruşturmaya dâhil edilmesini engelleme 
tutumu üzerinden, ısrarla ve inatla, MİT’in 
yozlaşmasına yönelik bir kampanya yürüt-
mek anlamsızdır. Hükümet, MİT’in pirüpak 
olduğu düşüncesinden hareketle müsteşarını 
korumaya almadığına göre, MİT’teki muhte-
mel yanlışlıklar üzerinden hükümeti eleştir-
menin bir geçerliliği de yoktur. 

Dolayısıyla, bu saatten sonra, MİT’i tartışma 
konusu yapmak, süregiden krizin odağını 
değiştirmekten başka bir anlam taşımamak-
tadır. Krizin üzerinden günler geçip, hem 
hükümetin krizi algılayış biçimi, hem de 
krizin doğurduğu sonuçlar ortadayken, ıs-
rarla ve inatla, meseleyi, MİT mensuplarının 
operasyon alışkanlıkları bağlamında tutmak, 
apolitik bir saflığın ürünü değilse, herkesi 
aptal yerine koyan obsesif bir aklın ürünü-
dür. Ya dünyayı, siyaseti, iktidarı istihbarat 
raporlarının kodlarıyla okumaya alışmış, 
gerçek hayatın çok katmanlılığını gömüldü-
ğü dosyanın ayrıntılarında ıskalamış bir akıl 
var karşımızda ya da içinde yer aldığı komp-
lonun hedefine ulaşması için tartışmanın 
odağını ustaca kaydıran sinsi bir akıl var.

Siyasi iktidar, mevcut krizi, MİT’in temizlen-
mesi parantezinden çıkararak, doğru ya da 
yanlış, kendisine yönelik bir komplo olarak 
değerlendirdiğine göre, hedefin Fidan veya 
hükümet olmadığı, bazı MİT mensuplarının 

suça bulaştığı için yargılanması gerektiği gibi 
argümanların şimdilik bir anlamı kalmamış-
tır. Bu saatten sonra, soruşturmanın aslında 
neyi hedeflediğini tartışmanın siyasal bir de-
ğeri de yoktur. Soruşturmanın yol açtığı so-
nuçlar, bu argümanları bağlam dışına itmiş 
durumdadır. 

Cemaat bu işin neresinde?
Günlerdir birçok isim, cemaatin bu tartış-
madaki yerine dair birçok kanaat serdediyor. 
Cevabı aranan soru, Gülen Cemaatinin mev-
cut krizin neresinde yer aldığıdır. Normal 
şartlar altında, bu soruyu sormanın bir anla-
mı olmamalı(ydı). Geçmiş ve gelecek tasav-
vurları birbirlerine yakın; ulusal, bölgesel ve 
küresel siyaset parametreleri büyük oranda 
örtüşen; bugüne kadar bürokratik vesayetle 
mücadelede birlikte hareket etmiş, Cemaat 
ile AK Parti’nin bu kriz üzerinden ihtilafa 
düşmesinin bir anlamı yok. 

Bu, Cemaat ile AK Parti’nin her konuda aynı 
kanaate sahip oldukları anlamına gelmiyor 
elbette. Cemaat’in hükümeti İran ve Suriye 
konusunda yumuşak, İsrail konusunda sert 
bulduğu, Şike soruşturmasında ve Uludere 
olayında hükümetle ihtilafa düştüğü, Er-
genekon ve KCK soruşturmalarında üslup 
farklılıklarına sahip olduğu sır değil. Ancak 
bu ihtilafın bir sınırı var. Hükümet, mev-
cut krizi, doğru veya yanlış, kendi varlığına 
ve siyaset belirleme iradesine yönelik yıkıcı 
bir saldırı olarak değerlendirip buna yönelik 
pozisyon alıyorsa, Cemaatin, AK Parti’nin 
zayıflamasından medet umduğu düşünüle-
meyeceğine göre, karşıt bir pozisyonda yer 
almasını düşünmek akla yatkın değil. Ancak, 
bir cehalet perdesi altına gizlenmeyeceksek, 
Cemaatin bu son krizde, hükümetin yanın-
da yer almadığı da aşikâr. Krizin patlak ver-
diği ilk günden beri, Cemaate yakınlıkları 
veya mensubiyetleri ile bilinen isimler, hem 
emniyet ve savcılığın iradesini sahipleniyor-
lar, hem de hükümetin kendisini hedef alan 
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hamleyi boşa çıkarmaya yönelik teşebbüsle-
rine karşı kampanya yürütüyorlar. Dolayısıy-
la, Cemaatin, mevcut krizde, planlı ve kararlı 
bir stratejiye sahip olduğu söylenebilir. Bu 
tutum-strateji cevaplanması zor bazı soruları 
gündeme getiriyor. 

Bu hamlenin içinde yer almayı Cemaate ya-
kıştırmayan herkes, Cemaat ve AK Parti’yi 
aşan daha büyük hesapların izini sürerken; 
Cemaate yakın isimler, neden hükümetin 
krizi aşma çabalarını desteklemek yerine 
akamete uğratmaya çalışıyorlar? Mevcut 

kriz, ‘Cemaat-AK Parti çatışmasından medet 
uman odakların bir manipülasyonuysa’, bu 
manipülasyonu boşa çıkarmak için kendile-
rini komplo ile ayrıştıracaklarına, Cemaate 
yakın isimler, neden ısrarla hükümet karşıtı 
ve komplo yanlısı bir pozisyona uygun argü-
manlar üretiyorlar?

Nasıl bir muhasebe, Cemaate, MİT’i çürük-
lerden temizlemek uğruna AK Parti’nin feda 
edilebileceğini makul gösteriyor? 

Bu sorulara daha pek çok soru eklenebilir. 
Zaten, son günlerde, gazeteler, soru sormayı 
cevap vermeye yeğleyen yazılarla dolu. Bir 
meselede, sorular cevaplardan daha fazlay-
sa, ya bulunan cevaplar kabullenilemiyordur 
ya da cevapların kolaylıkla bulunamayacağı 
büyük bir komplo vardır. Sanırım bu krizde, 
ikisi de mevcut. Görünür verilerle bulunan 
cevaplar kabullenilemediği için cevabı ko-
layca bulunamayacak sorular sormaya yöne-
liyoruz. Umarım, önümüzdeki günler, soru-
ların sayısını azaltacak cevapları bulmamıza 
yardımcı olur.
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Öncelikle yaşadığımız durumu tespit etmeye 
çalışalım. Neresinden bakarsanız bakın, geç-
tiğimiz hafta yaşadığımız sürecin mahiyeti bir 
“ulusal güvenlik krizi”, ismi ise “7 Şubat mü-
dahalesidir.” 1960, 1980, 28 Şubat darbeleri; 
2004-2006 darbe planları, 27 Nisan 2007 darbe 
girişimi ve 14 Mart 2008 AK Parti’ye kapatma 
davası nasıl sivil iradeye karşı farklı düzeyler-
de darbe vurmayı amaçlıyorsa 7 Şubat da yeni 
Türkiye’ye karşı bir sabotaj girişimidir. Geçmiş 
darbeler ve girişimleri büyük ölçüde ülkemiz 
sınırları içinde hükümeti ortadan kaldırmayı 
ya da iktidarı ele geçirmeyi hedefliyordu. El-
bette hepsinin sınırlarımızı aşan boyutları, 
küresel güçlerle yakın bağları da mevcuttu. 
Ama hiçbiri, büyük ölçüde, Türkiye’nin sı-
nırları dışındaki varlığını veya potansiyelini 
hedeflemiyordu. Soğuk Savaş’ın sıradan bir 
kanat ülkesi haline getirilen Türkiye’nin kendi 
iç çekişmelerinin dışarıyla da paslaşan güçler 
marifetiyle her on yılda bir manipüle edilmeye 
çalışılmasından öte bir anlamı yoktu. Türkiye 
bölgesinde defansta kaldığı, Osmanlı sonrası 
tayin edilmiş siyasi ve sosyal sınırları zorlama-
dığı sürece de küresel güçlerin özel bir Türkiye 
ilgisi hiçbir zaman olmadı.

7 Şubat’ı geçmiş darbe ve girişimlerinden 
ayıran en önemli özelliği ise açtığı görün-
meyen yaranın görünenden daha ciddi olma 
potansiyelidir. Aynı şekilde, görünen ülke 
içi iktidara ortak olma girişiminin doğurdu-
ğu gerginlikten daha fazla ülke dışarısında 
Türkiye’ye dair hesaplar bulunmaktadır. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana 
en derin siyasi kırılmaları son 10 yıl içinde 
yaşadık. Hatta denilebilir ki Osmanlı’nın yı-
kılmasından bu yana en uzun 10 yılı milen-
yumdan bu yana yaşadık. 1960’ta tesis edilen 
vesayet sistemi, Cumhuriyetle beraber icat 
edilen korkular, Osmanlı sonrası kabulleni-
len siyasi ve sosyal sınırlar geçtiğimiz on yıl 
içinde yeniden gözden geçirildi. Bu süreç zor, 
sıkıntılı olmakla beraber dünyanın diğer yapı-
sal değişimler yaşayan ve yaşamış örneklerine 
göre oldukça sakin ve en önemlisi kansızdı. 

Normalleşme süreci ve ‘istisna’
2002’den bu yana ise sert bir iktidar mücade-
lesi yaşandı. Milletin yetki verdiği hükümet 
muktedir olmak için elinden gelen mücade-
leyi, bürokrasi, yargı, ordu, sermaye, medya 
ve onlarla farklı düzeylerde ilişkili küresel 
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güçlere karşı verdi. Sonuçta vesayet rejimi 
geriletildi, millet kendisine yabancılaşan 
devletiyle arasındaki mesafeyi kapatmaya 
başladı. Bu sürecin eğer bir ismi olacaksa 
normalleşme en uygunu olurdu. Türkiye de-
mokratikleştikçe normalleşti, normalleştikçe 
millet adına seçilmişler güçlendi, meclis güç-
lendikçe eski Türkiye’nin aktörleri ya tasfiye 
oldular ya da yeni Türkiye’yi sindirmek du-
rumunda kaldılar.

Her geçiş sürecinde olduğu gibi Türkiye’nin 
normalleşmesinde de istisnai vakalar, dö-
nemler ve aktörler ortaya çıktı. Bunlar kâh 
demokrasi adına mücadele veren safta yer al-
dılar kâh eski alışkanlıklarını hatırlayıp mec-
lis iradesini bastırmaya çalıştılar. Sonuçta 
hangi safta yer alırsa alsınlar eski Türkiye’nin 
iki alışkanlığından kurtulamadılar: Devlete 
şekil biçmek ve siyasete vaziyet etmek. Bu 
iki saplantının hayata geçebileceği yer elbet-
te sivil alan değildi. Çünkü sivil alan verilen 
temsil yetkisinin oylarla sağlandığı oldukça 
sağlıklı bir mekanizmadır. Bu iki saplantının 
kaynağı yine bürokrasi içinden gelmektedir. 
Birçok araştırmanın ortaya koyduğu gibi 
Türkiye’de sosyal ve siyasal olgunluk anla-
mında en geri kurum olan yargı başta olmak 
üzere, bürokratik vesayet varlığını sürdür-
meye gayret etmektedir. 

Bugün de Türkiye’nin normalleşmesinin tam 
olarak farkında olmayan bir kısım yargı un-
surları, tabiatı itibariyle içli dışlı olduğu po-
lisle beraber, bir kurtarıcı misyon taşıdıkla-
rını düşünmektedir. Bu inanmışlıkla ‘kendi 
sınav kâğıdını bırakıp sivil iradenin cevap 
kâğıdını doldurmaya’ çalışmaktadır. Bu ça-
basının ya da bazen doğru cevaplar söylüyor 
oluşunun vesayet uygulamalarını ortadan 
kaldırmadığını, hükümete rota belirlemenin 
görevleri olmadığını anlamakta zorluk çeki-
yorlar. Kaba vesayet gerilimlerinin yaşandığı 
2006-2010 döneminde verdikleri tepkiler ile 
milletin taleplerinin örtüşmüş olmasının da 

kendilerine bir kurtarıcı misyon görev kağıdı 
çıkarmayacağını anlayamıyorlar. Baştan aşa-
ğı siyasi bir meselenin doğal bir aparatı ol-
malarının, siyasi kararlara ve vizyona ortak 
olacakları sonucunu çıkarmayacağını göre-
miyorlar. Hepsinden önemlisi, geçmişteki 
“istisnai dönemlerin” demokratikleşmeyle 
sonuçlanmasında asıl iradenin seçilmişler, 
kendilerinin de birer araç ya da memur ol-
duklarını görmek istemiyorlar. Ama unu-
tulmamalı ki Carl Schmitt’ten ödünç alarak 
dile getirirsek, millet eliyle seçilen “egemen 
istisnayı tayin edendir”. 

“7 Şubat müdahalesi” nasıl okunmalı?
7 Şubat’ı diğer darbe girişimlerinden ayıran 
temel özelliği faillerin açık bir şekilde orta-
da olmasıdır. 7 Şubat’ın darbe girişimlerin-
den en fazla benzerlik gösterdiği 27 Nisan’da 
kurumsal fail aşikâr, bireysel inisiyatifler ise 
bilinmiyordu. MİT üzerinden yaşanan ikti-
dara ortak olma girişiminde ise hem kurum-
sal hem de kurumları adına hareket edenler 
açıkça ortadalar. Bu kadar aşikâr bir girişi-
min yaşanabilmesi ancak iki ihtimal üze-

1960, 1980, 28 Şubat 
darbeleri; 2004-2006 darbe 
planları, 27 Nisan 2007 darbe 
girişimi ve 14 Mart 2008 
AK Parti’ye kapatma davası 
nasıl sivil iradeye karşı farklı 
düzeylerde darbe vurmayı 
amaçlıyorsa 7 Şubat da yeni 
Türkiye’ye karşı bir sabotaj 
girişimidir.
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rinden gerçekleşir. Birincisi girişimde bulu-
nanlar Türkiye’yi, siyaseti, hükümeti, Kürt 
meselesini, PKK’yı, bir süredir yaşanan si-
villeşmeyi oldukça dar bir perspektiften de-
ğerlendiriyorlar. İkincisi ise farkında olarak 
veya olmayarak, yaşanan girişimin Türk dış 
politikasında oluşturacağı dalgayı hesap bile 
etmemişler. Burada pekâlâ mümkün olan 
hesapsızlık veya farkındalık düzeyi ortaya 
çıkabilecek muhtemel sonuçları nesh eden 
bir durum değildir. Her durumda, yargı-em-
niyet eliyle yapılan müdahale, Türkiye’nin 
defansta kalmasına yönelik küresel makasın 
parçası olmaktan münezzeh değildir. 

Türkiye geldiğimiz nokta itibariyle nere-
de duruyor ve hangi sorunlarla boğuşuyor? 
Türkiye son on yılda normalleşmesini ta-
mamlamaya, sosyo-ekonomik standartlarını 
yükseltmeye ve bölgesinde etkin bir güç ol-
maya çalışan bir ülke. Bu adımlar atılmaya 
gayret edilirken doğal bir sonuç olarak, Tür-
kiye uzun bir aradan sonra bir dış politikaya 
sahip olabilmiştir. Bu oldukça basit ve tabii 
görünen sonuç beraberinde birçok dinamiği 
harekete geçirdi. Neredeyse I. Dünya Savaşı 
sonrası Türkiye’nin bölgesinde payına düşen 
mutabakatın gözden geçirilmesi olarak oku-
nan proaktif dış politika adımları Türkiye’ye 
dair küresel okumaların değişmesine yol 
açtı. Irak işgaline ortak olmayarak ilk adımı 
atan Türkiye, ardından Lübnan’a ve Gazze’ye 
saldıran İsrail’e karşı açıktan tavır koyması, 
İran nükleer tartışması üzerinden Batı kam-
pının karşısında durması, Mavi Marmara 
katliamı sonrası İsrail’le ilişkileri sıfırlaması, 
Camp David düzeninin aparatları olan Arap 
diktatörlüklerine karşı başlayan isyan dalga-
sını desteklemesi, Suriye Baas rejimine karşı 
açıktan tavır almasıyla birlikte farklı bir ‘Tür-
kiye resmi’ küresel ve bölgesel aktörler tara-
fından çekildi, ama kesinlikle sindirilemedi.
7 Şubat, Türkiye’ye dair küresel ve bölge-
sel aktörlerin arayıp da bulamayacakları 
bir imkânı sağlama girişimiydi. Bu girişim 

içerisine girenlerin muhtemel sonuçların 
idrakinde olup olmamaları da neticeyi de-
ğiştirmemektedir. Zaten geçmiş bütün dar-
be ve girişimleri, amaçladıkları neticeleri 
sağlayamadılar. 27 Mayıs’la “karşı devrim 
odakları” yok edilmek isteniyordu yarım 
yüzyıl sürecek siyasetin sağ iktidar tarafın-
dan konsolidasyonuna yol açtı; 1980 darbesi 
kaba bir şekilde siyasi alanı yok etmek iste-
di, Cumhuriyet tarihinin en güçlü iki kim-
lik hareketinin doğmasına katkı sağladı; 28 
Şubat muhafazakâr siyaseti kökten yok etme 
girişimiydi, AK Parti’nin yükselişini engelle-
yemedi; 27 Nisan, 2002 seçimlerine bir ce-
vap vererek naif bir “dur deme” girişimiydi, 
22 Temmuz’da milletin tepki seliyle ortadan 
kaldırıldı; 14 Mart, vesayet rejiminin son bir 
hamlesiydi, 12 Eylül referandumu ile yapısal 
olarak etkisiz hale getirildi.

7 Şubat hem geçmiş girişimler gibi amaç-
ladığı sonuçlara ulaşamayacak hem de 
Türkiye’nin daha fazla demokratikleşmesine 
yol açacaktır. Bu süreçte, önce bazı mecburi 
pansuman tedavileri olacaktır. Bu küçük te-
davilere verilen tepkilerin 27 Nisan sonrası 
mecbur kalınan anayasa değişikliğine verilen 
tepkileri hatırlatması da ayrıca manidardır. 
Lakin bu tedavileri aşan geniş bir demokra-
tikleşme hamlesinin de hayata geçmesi ge-
rekmektedir. Cumhuriyet tarihinin en güçlü 
hükümeti, Türkiye’nin ‘istisnai durumlarına’ 
son vermek üzere demokratikleşme hamle-
sini yeni bir anayasa ile de taçlandırmalıdır. 

7 Şubat ve Post-Camp David düzeni
7 Şubat’ın KCK-PKK, Kürt Meselesi, suç işle-
yen devlet memurlarıyla alakası 27 Nisan’ın 
Kutlu Doğum haftasıyla, Milli Eğitim Bakan-
lığı ve ilkokul çocuklarıyla alakası kadardır. 
Aynı şekilde, 7 Şubat, eski Türkiye’den vuku-
atlarını gayet iyi bildiğimiz yargı ve güven-
lik bürokrasisinin ne kadar kirli veya temiz 
olduğu tartışması da değildir. Dolayısıyla bir 
haftadır mezkûr konular üzerinden yürü-
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yen tartışmalar ya asıl tartışmanın yapılma-
sını engelleme ya da tıpkı 27 Nisan sonrası 
e-muhtıra metni üzerinden ekranları saatler-
ce doldurmaktan farksız bir durumdur. 

7 Şubat, aktörleri Türkiye’de ama sahnesi 
Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya olan daha 
büyük bir tartışmanın sonucu ortaya çıkmış-
tır. Tekrar edecek olursak, faillerin Türkiye 
içinde olması bu sonucu değiştirmemekte-
dir. Özellikle Ortadoğu denkleminde, devlet 
ve devlet dışı aktörlerle aylardır yoğunlaşan 
ilişkiler, Suriye muhalefetinin İstanbul’da ko-
nuşlanması, yeni Ortadoğu’nun aktörlerinin 
Türkiye ile yoğun ilişkileri aylardır yakından 
takip edilmektedir. İsrail’in Türkiye’ye karşı 
bilenmişliği, Batı’nın Türkiye’nin güçlenen 
rolünden rahatsızlığı, bölgesel aktörlerin 
Türkiyesiz bir Ortadoğu özlemlerinin ta-
mamına malzeme verecek girişimin ismidir 
7 Şubat. Bu malzemeyi verenlerin, İngilizce 
konuşurken süreci bu yazıda ele aldığımız 
malzemeleri sağlayacak şekilde, Türkçe ko-
nuşurken KCK-PKK, polis, yargı ve MİT 
tartışmalarına yoğunlaşmaları da kendilerini 
ele veren bir başka naif tutumdur. Benzer şe-
kilde, aniden, sadece Baas rejimine malzeme 
olabilecek, Suriyeli general vakasını çarpıta-

rak servis yapılması da bir komplonun değil-
se oldukça naif bir siyasal aklın ürünüdür. 

Yaşadığımız durum hazin bir sondan ziyade 
gidişatı tuhaf halimizin tabii bir sonucu gibi 
durmaktadır. Ortaya çıkan fotoğrafı muha-
lefet maalesef yine çekmeyi başaramamıştır. 
Kendisinin de üzerine oturduğu ve millet ta-
rafından meşruiyeti sağlanan siyasi zemine 
karşı yapılan girişimin yanında saf tutmuş-
tur. Bölgesel ve küresel güçlerin Türkiye ez-
beri bozulurken; Türkiye içinde eski ezberler 
ve yazılımlarla devam etmeye niyeti olanla-
rın alacağı bir mesafe bulunmuyor.

Siyaset, süreci meclise taşıyarak 7 Şubat sa-
botaj girişimini geçen hafta boyunca aldı-
ğı önlemlerle “darbeden küçük bir engele 
dönüştürerek” başarılı bir adım atmıştır.
Türkiye’nin “7 Şubat engelini” de tamamen 
ortadan kaldırması, gelecekteki benzer risk-
leri bertaraf etmesinden geçmektedir. Bu ise, 
muhtemel bütün bürokratik vesayet girişim-
lerinin önünün daha fazla demokratikleşme 
ile kapatılmasıyla mümkün olabilir. Ancak 
bu adımlar atılırsa, Türkiye, Post-Camp Da-
vid düzeninde oyun kurucu rolünü tahkim 
edebilecektir.
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KCK soruşturmasını yürüten İstanbul polisi 
ve savcılarının, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 
eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar 
Yardımcısı Afet Güneş’i KCK soruşturması 
kapsamında “şüpheli” olarak savcılığa ifa-
de vermeye çağırmaları siyasi gündemi alt-
üst etti. İfadeye çağırma, ifade vermeyenler 
hakkında çıkarılan yakalama emri ve kamu-
oyunda yapılan tartışmalar birçok meseleyi 
aynı anda ele almayı gerekli kılıyor. MİT’in 
eski ve yeni yöneticilerini şüpheli sıfatıyla 
KCK soruşturmasına dahil eden emniyet ve 
yargı, isteyerek -öngörerek veya istemeden- 
öngörmeden birçok sonucu tetiklemiş, bir-
çok bağlama oturmuş durumdadır. 

Gelişmenin en genel sonucu, siyasi bir mese-
leyi sadece adli enstrümanlarla çözmeye çalış-
manın handikaplarını ortaya koyuyor. Uzun-
ca bir süredir, yargı ve kolluk kuvveti, üstelik 
kendi içindeki hiyerarşiyi de tersyüz ederek, 
yürüttüğü soruşturmalarla, Türkiye’ye siya-
set, siyaset kurumuna da güzergâh biçiyor. 
Askerin siyaseti belirleme iradesi ve eğilim-
leriyle etkili bir mücadele yürüterek otonom 
bir güce kavuşan yargı ve kolluk kuvveti, son 
yıllarda, zayıflattığı gücün yerine geçerek ül-
keye siyaset vazetmeye başladı. Bu çerçevede, 

özü itibariyle siyasi olan ve muazzam siyasi 
sonuçlar üretme potansiyeli taşıyan davalar, 
yargı ve kolluk kuvveti marifetiyle yürütülü-
yor. Ergenekon, Balyoz ve KCK davaları, as-
keri vesayeti sonlandırma ve Kürt meselesini 
çözme iradesi önündeki engelleri kaldırma 
işlevleri dolayısıyla adli olmaktan öte siyasi 
davalardır. Siyasi işlevleri ve sonuçları dolayı-
sıyla, bu tür davalarda, yargı ve güvenlik güç-
leri, siyaset vazedecek bir tutum takınmaktan 
kaçınmalılar. 

Siyaset kurumu ve siyaset paralelinde faali-
yet gösteren MİT, faaliyet alanları itibariyle 
terörle mücadelede de Kürt meselesinin çö-
zümünde de bir siyaset vazetmeye uygun ak-
törlerken, yargı ve emniyet, siyaset vazetme-
ye uygun kurumlar değiller. Bu çerçevede, 
ne yargının ne de emniyetin Kürt meselesini 
çözme gibi bir yükümlülüğü ve yetkisi bulu-
nuyor. Son gelişme, KCK soruşturmasını yü-
rüten polis ve savcıların, Kürt meselesinde, 
siyasi iktidardan ve devletten farklı bir siya-
sete ve perspektife sahip olduğunu, soruş-
turma yürütürken siyaset vazetme yönünde 
kazandıkları hareket serbestisini, farklı siya-
sete sahip aktörleri devreden çıkarmak üzere 
kullandıklarını ortaya koymaktadır.

Yorum  |  HATEM ETE  |  11 Şubat 2012  |  Sabah Perspektif

MİT Üzerinden İktidar Kavgası
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Iki politikanın mücadelesi 
Olayın, bununla ilişkili ikinci boyutu, orta-
ya çıkan mücadele ve çatışmanın, kurumlar 
arası olmakla sınırlı olmayıp politikalar ara-
sı bir mücadele olmasıdır. Başka bir deyişle, 
yaşanan, yargı- emniyet- MİT arasında bir 
mücadele değil, Kürt meselesinin çözümü 
ve PKK ile mücadele konusunda iki politika-
nın, iki perspektifin çatışmasıdır. Emre Ta-
ner ve Hakan Fidan, PKK ve Kürt meselesin-
de, siyasete, müzakereye, diyaloga inanan ve 
bu yönde inisiyatif alan bir iradenin sembol 
isimleri olarak temayüz ediyorlar. Bu isimle-
rin, şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edil-
mek istenmeleri, Kürt meselesinde güven-
likçi paradigmanın demokratik paradigmayı 
etkisizleştirme hamlesi olarak okunmalıdır. 

MİT’in terörle mücadeledeki zaafı ve PKK ile 
ilişkisi üzerine kampanya yürüten kalemle-
rin, açılım süreci ve başta Beşir Atalay olmak 
üzere bu süreçle özdeşleşen aktörleri yıprat-
ma kampanyasına öncülük etmeleri, mevcut 
mücadelenin görünür aktörler ötesindeki 
anlamını hesaba katmayı gerekli kılıyor. Ak-
törler üzerinden bir zihniyet yargılanıyor ve 
sindirilmeye çalışılıyor. Kürt meselesinin çö-
zümünde, 30 yıllık yanlış asayiş ve güvenlik 
politikalarından çıkarılan derslerle ikame 
edilen; siyasete, diyaloga ve müzakereye şans 

tanıyan demokratik zihniyet yargılanmak ve 
tasfiye edilmek isteniyor. 

Bu tasfiye etme çabasının yargı ve kolluk 
kuvveti eliyle yürütülüyor olması ise ayrı bir 
handikapı oluşturuyor. Siyaset ve siyasete 
bağlı faaliyet gösteren MİT, doğası gereği, 
elindeki dosyalara makro bir perspektiften 
bakmakla yükümlüdür ve bunun gerektirdi-
ği donanıma sahip olmak zorundadır. Buna 
karşılık, kolluk kuvveti ve yargı ise, yine do-
ğaları ve işleyiş tarzları dolayısıyla, mesele-
lere makro bir perspektiften bakmaktan öte 
ellerindeki dosyanın sınırlılıkları ekseninde 
bakmakla maluldür. Nitekim MİT yöneti-
cilerinin neden soruşturmaya çağrıldığına 
dair kamuoyuna sızdırılan argümanlar, yargı 
ve kolluğun elindeki dosyanın sınırlılıklarıy-
la meseleleri ele almasının bütün mahzurla-
rını gözler önüne seriyor. 

Fidan’ı yıpratma kampanyası 
Bu olay, Hakan Fidan’ı hedef almaktadır. 
Dolayısıyla, göreve geldiğinden beri Fidan’ı 
hedef gösteren, yıpratan olaylar silsilesinin 
bağlamı içinde değerlendirilmelidir. Göreve 
geldiğinden beri hangi iç ve dış odak, hangi 
gerekçelerle Hakan Fidan’ı hedef alıp yıpra-
tıyorsa, bu son gelişmenin aktörleri de, bu 
sonucu hedeflemiş olsalar da, olmasalar da, 
aralarında organik bir bağ olsa da olmasa da, 
aynı odağın ve gerekçenin malzemesi haline 
gelmiş, aynı bağlama oturmuşlardır. Oslo 
görüşmelerini sızdıran odak bu soruşturma-
ya zemin hazırlamıştır. Bugün Oslo görüş-
mesinin MİT yöneticilerinin yargılanmasına 
zemin teşkil ettiğini ima edenlerin, dün Oslo 
görüşmeleri sızdığında İsrail’i adres göster-
meleri aradaki bağlantıyı ele vermektedir. 
Dolayısıyla, Hakan Fidan’ı KCK soruştur-
masına dahil eden aktörler, Fidan’ın MİT’in 
başına geçmesinden rahatsız olan uluslarara-
sı şebekenin oyun planına dahil olmuş du-
rumdadırlar. İstanbul Emniyetinde bu ope-
rasyonu yürüten emniyet mensupları ve bu 

Uzunca bir süredir, yargı 
ve kolluk kuvveti, üstelik 
kendi içindeki hiyerarşiyi de 
tersyüz ederek, yürüttüğü 
soruşturmalarla, Türkiye’ye 
siyaset, siyaset kurumuna da 
güzergâh biçiyor.
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soruşturmayı yürüten savcılar, bu kurgunun 
içinde yer almıyorlarsa, bu kurguya alet ol-
muş durumdadırlar. 

Son olarak, bu gelişme, son zamanlarda, ka-
muoyunda sıklıkla gündeme getirilen birçok 
rahatsızlığı bir kriz üzerinden tekrar günde-
me getirmiştir. Kürt meselesinin çözümü ve 
terörle mücadele politikalarında ibrenin asa-
yiş enstrümanlarına kayması, asayiş süreç-
lerinin özensiz bir şekilde yürütülmesi, sav-
cılara verilen geniş yetkiler ve savcıların bu 
geniş yetkileri polisin denetiminde ve inisi-

yatifinde hazırlanan soruşturma dosyasının 
vazettikleri doğrultuda savruk bir şekilde 
kullanması, son bir yıldır yoğun bir şekilde 
tartışma konusu yapılıyor. 

Umulur ki, bugüne kadar, bu tartışma ve 
eleştirilere kulak tıkamayı tercih eden siyaset 
kurumu, bu gelişmeden sonra, kriz daha da 
derinleşmeden, inisiyatif alıp emniyet-yargı 
ve yargı-siyaset ilişkilerini yeniden düzen-
leyen hukuki düzenlemeleri ve demokra-
tikleşmeye yönelik siyaset değişikliklerini  
gerçekleştirir.
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In the last decade, the Turkish Republic 
has experienced the most difficult breaking 
points in its history since its establishment. 
In fact, it could be said that the decade after 
the turn of the millennium was the longest 
since the fall of the Ottoman Empire. The 
tutelage regime implemented in the 1960s, 
fears invented with the establishment of the 
Republic and the political and social borders 
marked in the post-Ottoman period have all 
been re-evaluated in the past decade. 

This period, although not without its prob-
lems compared to other places in the world 
that have experienced (or are still experienc-
ing) structural changes, was relatively calm 
and, most importantly, occurred without the 
shedding of blood.

A harsh struggle for power has been taking 
place since 2002. Publicly elected represen-
tatives have fought for power with all their 
might against the bureaucracy, the judiciary, 
the military, capital, the media and other 
global powers that are related to these. In the 
end, the regime of tutelage receded, and the 

gap between the public and its alienated gov-
ernment began to close. If this period were 
to have a name, it would be normalization.
As is the case in all transitional periods, in 
the process of normalization in Turkey, ex-
ceptional cases and actors emerged. These 
actors sometimes took their place in the 
front that fought for democracy and, some-

Even today, some sections 
of the judiciary, along with 
the police with which they 
are inherently associated, 
continue to believe that 
they have a savior’s mission 
as they are not completely 
aware of Turkey’s process of 
normalization.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  17 Şubat 2012  |  Hurriyet Daily News

The ‘New Turkey’ and its 
Consolidation Pains



MIT KRIZI   |  125

times remembering their old habits, tried 
to suppress Parliament’s will. In the end, no 
matter what front they fought in, they could 
not get rid of two of the habits of the old Tur-
key: shaping and controlling the state. 

Surely, the civil sphere was not the place 
where these two obsessions could be ex-
ercised because the civil arena is in fact a 
healthy mechanism in which power func-
tions through votes and representation. 
These two obsessions are, again, rooted in 
the bureaucracy. Starting with the judiciary 
– the least socially mature institution in Tur-
key, as many scholarly works on this issue 
have demonstrated – the bureaucratic re-
gime of tutelage has maintained its existence 
in different forms.

Even today, some sections of the judiciary, 
along with the police with which they are 
inherently associated, continue to believe 
that they have a savior’s mission as they are 
not completely aware of Turkey’s process of  
normalization. 

These sections try to answer the civil will’s 
exam questions, forgetting their own. They 
are having difficulty in grasping that this ef-
fort or the fact that they sometimes give cor-
rect answers to the questions does not negate 
the practices of the regime of tutelage. 

They are also having difficulty in grasping 
that determining a road map for govern-
ments is not part of their job description. 
Furthermore, they fail to understand that 
the compatibility of their reactions during 
the tutelary tensions of 2006-2010 with the 
public’s demands does not accord them a 
savior’s mission.

They fail to see that the fact that they are po-
litical instruments does not mean that they 
can participate in the political decisions and 
lay out a vision for the country. Most impor-
tantly, they fail to see that they are only a ve-
hicle or a facilitator in the process of the “ex-
ception” of turning into democracy and that 
the real will belongs to those who were elect-
ed. It must not be forgotten that “the sover-
eign is he who decides on the exception”. 
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2001 krizinden sonra sürekli olarak artış gös-
teren ihracat miktarı, küresel ekonomik kri-
zin etkisiyle 2009’da ivme kaybetse de 2010 
yılından sonra yeniden artışa geçmiştir. 2011 
yılında ise Türkiye, ihracat pazarının yarısını 
oluşturan Avrupa Birliği (AB) bölgesindeki 
borç krizine rağmen, pazar payını büyütmesi 
ve coğrafi çeşitliliği sağlaması sayesinde ih-
racatta pozitif bir ivme yakalamıştır. Böylece 
hem ihracatta artış devam etmiş hem de ülke 
küresel ticaret dinamiklerine hızlı adapte 
olduğunu göstermiştir. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat 2011 
yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 18,2 oranında artışla 134,5 milyar do-
lar olarak gerçekleşmiştir. 

2011 yılında, ekonomik büyümenin görece 
yavaşlama eğiliminde olduğu dönemde, iç 

talep daralması ile üreticiler daha fazla dış 
talebe yönelmiş ve ihracat miktarında artış 
gerçekleşmiştir. Ayrıca, TL’deki değer kaybı 
da dünya piyasalarında rekabet gücü kaza-
nılmasında ve ihracatta meydana gelen bu 
artışın yaşanmasında önemli bir etken ol-
muştur. Bunun yanı sıra ihracatın ithalatı 
karşılama oranı, 2011 yılının ikinci yarısın-
dan itibaren Merkez Bankası’nın uyguladığı 
yeni para politikası sonucunda 2011 yılı için 
yüzde 56 olarak gerçekleşmiştir. 

Ihracatın il bazında dağılımı
İl bazında ihracat rakamları incelendiğinde, 
en çok ihracat yapan ilin 59 milyar dolar ve 
yüzde 36 pay ile İstanbul olduğu görülmek-
tedir. İstanbul’u 12,6 milyar dolar ihracat ile 
Kocaeli ve 12,5 milyar dolar ihracat ile Bursa 
izlemiştir. İzmir, Ankara, Gaziantep, Mani-

Türkiye’de 
İhracat: 2011 Yılı 
Değerlendirmesi
Perspektif  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  Şubat 2012 

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK) 2011 yılı dış ticaret verilerini açıkladı. TÜIK verilerine göre 2010’da 113 milyar 883 milyon dolar 
olan ihracat, yüzde18,5 artarak yeni bir rekor kırdı ve 134 milyar 954 milyon dolara yükseldi. Ithalattaki artış ise yüzde 29,8’i 
buldu. Tutar, 185 milyar 544 milyon dolardan 240 milyar 833 milyon dolara çıktı. Ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 
61,4’ten yüzde 56’ya geriledi. Dış ticaret açığı Ocak-Aralık döneminde 105 milyar 879 milyon dolar olurken, bir yıldaki dış açık 
artışı yüzde 47,7 olarak kaydedildi.

2011 Ihracat Rakamları
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sa, Denizli, Hatay, Sakarya, Adana, Kayse-
ri, Mersin ve Antalya’ya Konya ve Trabzon 
ilerinin de katılmasıyla bir milyar doların 
üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısı 16’ya 
çıkmıştır. Söz konusu 16 ilin yaptığı 109,5 
milyar dolarlık ihracat, toplam ihracatın 
yüzde 81’ni temsil etmektedir. İhracat ora-
nında ilk 16 içerisinde bulunan iller, ihracata 
konu malların üretiminde en çok çeşitliliğe 
sahip olmaları sebebiyle gerçekleşen ihracat 
oranında önemli paya sahip olmuşlardır. Bu 
iller genellikle orta ve ileri teknolojili malları 
ihraç ederken, ülkelerdeki talep değişimle-
rine uyum sağlamak için dünyadaki pazar 
paylarını da arttırmışlardır. İhracatta çeşitli-
lik sergileyen bu iller, Irak, İran, Azerbaycan, 
Libya ve Kazakistan gibi ülkelere daha yük-
sek oranlarda ihracat gerçekleştirmiştir.   

İller bazında önemli bir ekonomik dönüşüm 
gerçekleşmiştir. 2000 yılında ihracatta emek 
yoğun sektörlerde rekabetçi avantaja sahip 
olan pek çok il, yüksek teknolojinin ithaliyle 
bugün sermaye yoğun sektörlerin ihracatın-

da rekabetçi avantaj elde etmiş duruma gel-
miştir. Ayrıca, ihracat artışı için her bir ilin 
üretim ve ihracat potansiyelinin hangi ülke-
lere yönlendirilmesi gerektiği belirlenmiş ve 
bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmiş-
tir. Bununla beraber, illerin güçlü oldukları 
hedef sektörler belirlenmiş ve dolayısıyla dış 
pazarlarda rekabet edilebilirliği arttırıcı uy-
gulamalar devreye girmiştir. Bu uygulama-
lar; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
(KOBİ)  her türlü finansman, eğitim, da-
nışmanlık ve teknoloji taleplerini karşılaya-
cak yapılanmaların kamu kesimi tarafından 
daha geniş şekilde yapılması şeklinde olmuş-
tur. Bu uygulamalar sayesinde yüksek katma 
değerli ürün üretiminin önü açılmış, ihracat 
odaklı üretim sağlanmıştır.  

Ihracatın sektörlere göre dağılımı
İhracat, sektörler itibariyle incelendiğinde, 
imalat sanayii ağırlıklı ihracat gerçekleştiril-
diği görülmektedir. İhracat içerisinde sana-
yinin payı yüzde 82,8, tarım sektörünün payı 
yüzde 13,2 ve madencilik sektörünün payı 
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ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşmiştir. Sanayi 
üretiminin gelişmişlik düzeyini gösterdi-
ği konjonktürde tarıma yönelik üretimden 
imalat sanayi ağırlıklı üretime geçişin söz 
konusu olduğu bir süreç yaşanmıştır. Bu du-
rum ticarete rekabet gücünü artırıcı bir ivme 
katarken sürdürülebilir büyümeyi de bera-
berinde getirmiştir. Sektörel bazda çeşitliliği 
sağlamış olan sanayi sektörleri, ihracat için-
deki yüksek paylarını da korumuştur. Sanayi 
sektörlerinin payları incelendiğinde yüzde 
15,1’lik pay ile en yüksek ihracat otomotiv 
endüstrisinde gerçekleşmiştir. 

Otomotiv sektörü, ihracatın lokomotif sektö-
rü olma konumunu, birçok imalat sanayine 
yönelik ihracat gerçekleştiren ülkede olduğu 
gibi, Türkiye de sürdürmüştür. Söz konusu 
süreçte otomotiv sanayi sektörünün gelişimi 
için uygulanan teşvikler oldukça etkili olmuş-
tur. Bu teşviklerin uygulanması için istatistikî 
bölge sınıflandırması yapılmış, bölgesel fark-
lılıkları azaltmak için bölgeler dört kısma ay-
rılmış ve bu bölgeler için vergi indirimi, KDV 
istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük muafi-
yeti ve sigorta primi işveren hissesi desteği 
gibi teşvik sistemleri uygulanmıştır. Otomo-
tiv sektöründen sonra imalat sanayi içinde en 
yüksek ihracat oranına sahip olan ikinci sek-
tör, yüzde 12 ile hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörü olmuştur. Bu sektördeki yüksek ihra-
cat rakamları, Euro dolar paritesinden önemli 
ölçüde etkilenmiştir. Türkiye, Euro ile ihracat 

yapılan ülkelerde rekabet gücünü arttırarak 
bu sektördeki ticaretinde önemli bir paya 
sahip olmuştur. İhracat içinde üçüncü en 
yüksek paya sahip sektör ise çelik sektörü ol-
muştur.  Bunda, Türkiye’nin çelik üretiminde 
üst sıralarda yer almasının da rolü önemlidir. 
Dünyada 66 ülke arasından onuncu sırada 
yer alan Türkiye, Avrupa’da ikinci sırada yer 
almaktadır. Bu sektör diğer sektörlerle olan 
bağlantısı nedeniyle büyük önem arz eder-
ken, ihracatın da yüzde 11,4 gibi önemli bir 
bölümünü meydana getirmiştir. İnşaat, oto-
motiv ve beyaz eşya başta olmak üzere birçok 
sektörün hammaddesi konumunda olan çelik 
sektöründe ithalat oranları hala çok yüksek 
seviyelerde gerçekleşmektedir. Buna rağmen, 
Türkiye’de 2000’den bu yana çelik sektöründe 
ihracat oranı büyük ölçüde artmış,  Türkiye 
sektörde belirleyici ekonomilerden biri hali-
ne gelmiştir. 

Türkiye, sanayi üretiminde gerçekleştirdiği 
büyüme ile dış pazarlara açılmış, talebe yö-
nelik üretimi karşılamaya çalışmış, böylece 
küresel ticaret pazarında istikrarlı artış gös-
teren bir paya sahip olmuştur. TL’nin değer 
kaybı ile kazanılan rekabet gücü sayesinde, 
küresel ekonomik krizin devam ettiği bu dö-
nemde Türkiye gelişmiş ekonomilere nispe-
ten daha avantajlı bir konuma gelmiştir.

Ihracatın ülke gruplarına göre dağılımı
İhracat yapılan ülkeler incelendiğinde, en 
fazla ihracat yapılan ülke 13,882 milyon 
dolar ile Almanya olurken, ikinci en fazla 
ihracat yapılan ülke 8,272 milyon dolar ile 
Irak olmuştur. İlk beş ülke içerisinde yer 
alan diğer ülkeler sırasıyla 7,956 milyon do-
lar ile İtalya, 7,759 milyon dolar ile İngiltere 
ve 6,890 milyon dolar ile Fransa olmuştur. 
Almanya’ya yapılan ihracatta hazır giyim 
ürünleri malları yer alırken, Irak’a gerçek-
leştirilen ihracatta su ürünleri ve hayvancılık 
mamulleri, İtalya ile makine aksamı ve taşıt 
araçları, İngiltere ile meyve sebze mamulleri 
ve demir çelik ürünleri, Fransa’ya yaş sebze, 

Küresel piyasalarda yaşanan 
krize rağmen 2011 yılında 
gerçekleşen 134,5 milyar dolar 
ihracat rakamı cari açığın 
olumsuz etkisini azaltmak için 
önemli bir gösterge oldu.
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gemi ve yat aksamları ilk sırada yer almıştır.
AB ülkelerinde devam eden borç krizine 
rağmen, Türkiye ihracatının yaklaşık yüz-
de 46’sını AB ülkelerine gerçekleştirmiştir. 
Türkiye ucuz fiyata kaliteli ürün ihraç eden 
yapısı nedeniyle devam eden kriz dönemini 
lehine çevirmiştir. Üstelik jeopolitik konum 
olarak da gerek hız gerekse küçük miktarlar-
daki taleplere diğer ülkelere nispeten daha 
kolay cevap verebilmesi nedeniyle, Türkiye 
krizden avantaj sağlamıştır. Diğer yandan 
Ortadoğu ülkelerine yüzde 18, bağımsız 
devletler topluluğuna yüzde 11 ve Afrika ül-
kelerine yüzde 8 oranında ihracat gerçekleş-
tirmiştir. Bununla beraber,  Türkiye’nin ihra-
catı ülke içerisinde, iller yelpazesinde gelişme 
göstermiş, aynı zamanda Türkiye ihracat ya-
pılan ülke yelpazesini de genişletmiştir. 

Türkiye’nin küresel ekonomik krizin olumsuz 
etkilerini bertaraf etmek için, dış ticaretine 
yön vermesi, ticaret için komşu ülkelere, Uzak 
Doğu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine 
yönelmesi aslında, Türkiye’nin yeni imkânlar 
ve pazarlar geliştirme yeteneği olduğunun 
bir ispatı olmuştur. Yeni imkânlar ve pazarlar 
geliştirme eğilimi, Türkiye’yi diğer AB üyesi 
ülkelerden ayrıştıran temel bir faktör olarak 
öne çıkmıştır. AB ekonomilerinin parasal ge-
nişleme ile beraber önünü alamadıkları bütçe 
açıkları bu ekonomileri küresel ticaret sahne-
sinde arka plana iterken, Türkiye’nin mali di-
siplini gerçekleştirmesi sayesinde, ekonomik 
istikrar devam etmiş ve ekonominin kredi-
bilitesi yükselmiştir. Bu yükseliş sadece ra-
kamlarda kalmamış, üretime de yansımıştır. 
Böylece Türkiye üretimde dolayısıyla ihracat 
artışı konusunda da ön plana çıkmıştır. Bu 
artışın bir kısmı orta teknolojili mal ihraca-
tından gelse de esas katkı düşük teknolojili 
mal ihracatından gelmiştir. Türkiye’nin reka-
bet gücünü arttırmadan, çoğunlukla düşük 
teknolojili mal ihracatında pazar genişleme-
sine giderek sağladığı bu yüksek adaptasyon 
başarısının doğuracağı kısa ve uzun dönemli 
sonuçları önem arz etmektedir. 

Sonuç ve öneriler
İhracatın, Türkiye’de ekonomik büyüme için 
tek çıkış noktası olduğu bir gerçektir. İstih-
damın ve ekonomik büyümenin sürdürü-
lebilmesi ve cari açığın azaltılması ancak ve 
ancak yakalanan ihracat ivmesine bağlıdır. 
Küresel piyasalarda yaşanan krize rağmen 
2011 yılında gerçekleşen 134,5 milyar dolar 
ihracat rakamı cari açığın olumsuz etkisini 
azaltmak için önemli bir gösterge olmuştur.  
Ancak, bu artış trendinin devam edebilmesi 
için ara mal ve yatırım malı  yurt içi üreti-
minin gerçekleştirilerek ithalata bağlı olan 
ihracatın azaltılması gerekmektedir. Türkiye 
2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hede-
fine, 2010-2011 yılında ihracatta meydana 
gelen yüzde 18,2 artış oranı ile 2023 yılından 
önce ulaşması mümkündür. Dolayısıyla, ih-
racat ile ekonomik büyümeyi gerçekleştir-
mek için ihracat odaklı bir sanayi stratejisi iz-
lemek gerekmektedir. Bunun için firma, ürün 
ve pazar bazında ihracat hedeflerinin koyul-
ması, yüksek performans gösteren firmaların 
ödüllendirilmesi,  şu anda 16 olan 1 milyar 
doların üzerinde ihracat yapan il sayısının 
artırılması ve üretim yapan firmaların daha 
rekabetçi olmaları için, bu firmalara kolaylık-
ların sağlanması gerekmektedir.

2012 yılında AB’de devam etmesi beklenilen 
borç krizi nedeniyle ihracatta bir yavaşlama 
öngörülse de Türkiye diğer gelişmekte olan 
ülkelere göre küçük miktarlardaki talep-
lere daha kolay yanıt verebildiği ve coğra-
fik konumu nedeniyle lojistik maliyetlerde 
sağlayacağı faydayla diğer gelişmekte olan 
ekonomilere göre daha avantajlı bir konuma 
gelmiştir. Ayrıca, küresel ticarette meydana 
gelebilecek olan daralmaya önlem olarak 
ülke çeşitlenmesi zorunlu bir durum olmuş-
tur. Bunun yanı sıra ihracatta 2001’den bu 
yana Türkiye’nin yakaladığı istikrarın devam 
edebilmesi için ülke çeşitliliği, sektör çeşitli-
liği, ekonomide rekabet gücünün yüksekliği 
ve üretilen ürünlerin katma değerinin yük-
sek olması önem arz etmektedir.
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Yemen’de bir yıldır süren Ali Abdullah Salih 
karşıtı protestoların ve şiddetli çatışmaların 
ardından 21 Şubat’ta devlet başkanlığı se-
çimleri gerçekleştirildi. Tek aday için düzen-
lenen seçimler ülkenin demokrasi ile tanış-
ması anlamına gelmese de, Salih’in 33 yıllık 
iktidarının resmen sona ermesi açısından 
önem taşıyor. Bir başka deyişle seçimler yeni 
bir başkanın belirlenmesi değil de eski devlet 
başkanı Salih’ten kurtuluş anlamına geliyor.
Körfez İşbirliği Konseyi, uzun süren girişim-
lerin ardından Kasım ayının sonunda yetki-
lerini yardımcısı Abdurrabu Mansur Hadi’ye 
devretmesi için Salih’i ikna etmişti. İmzala-
nan yetki devri anlaşması çerçevesinde 21 
Şubat’ta erken devlet başkanlığı seçimlerinin 
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Seçim-
lerle birlikte, Hadi’nin bir süredir kullandığı 
başkanlık yetkileri meşru bir zemine oturtul-
muş oldu. Seçimler Salih’in Kongre Partisi, 
Muhalefet Koalisyonu ve devrimci gençlik 
hareketi tarafından desteklenirken Kuzeyli 
Şii isyancı grup Hutiler ve Güneyli ayrılıkçı-

lar tarafından boykot edildi. Bu doğrultuda 
Güneyde %30-40 civarında seyreden seçim-
lere katılım oranı Kuzeyde %40-50 civarında 
kaldı. Sana ve Taiz gibi merkez bölgelerde ise 
bu oran %60 olarak kaydedildi.

1999 ve 2006 seçimlerinin ardından üçüncü 
başkanlık seçimleri niteliğini taşıyan 21 Şubat 
seçimleri 2 yıllık geçiş süreci için düzenlendi. 
Abdurrabu Mansur Hadi, Salih’in liderliğini 
yaptığı Kongre Partisi ve Salih’e rakip Ahmar 
ailesinin liderliğindeki Muhalefet Koalisyonu 
tarafından tek aday olarak gösterildi. Salih’in 
yardımcısının tek aday olması, 12 milyon ka-
yıtlı seçmenin gözünde seçimleri anlamsız 
kılsa da, Salih’in iktidarının sonlanması için 
tek çıkar yol olarak görülmesi nedeniyle se-
çimler hem iç siyaset hem de uluslararası top-
lum açısından önem kazandı.
 
Halkın seçimlere bakışı
Seçim kampanyasının başladığı 7 Şubat’tan 
itibaren devlet medyasında 21 Şubat seçimle-

Yemen’de yaklaşık bir yıl önce başlayan Ali Abdullah Salih karşıtı eylemler, Körfez Işbirliği Konseyi’nin yoğun girişimiyle Salih’in 
yetkilerini yardımcısı Abdurrabu Mensur Hadi’ye devretmesiyle sonuçlandı. Imzalanan devir antlaşması gereği, 21 Şubat 2012 
tarihinde Yemen’de genel seçimler gerçekleştirildi. Her ne kadar 33 yıllık Salih iktidarının devrilmesi ve seçimlerin gerçekleşti-
rilmiş olması demokratikleşme sürecinde önemli adımlar olarak görülse de, seçimde tek aday olan Hadi’nin Salih’in yardımcısı 
olması, şu an için varılan noktada Yemen’in tam demokrasiye geçme adımı atamadığının kanıtı sayıldı.

Yemen’de Demokratik Dönüşüm

Yemen’de Reform Sürecinin İlk 
Aşaması
Yorum  |  SALIHA ZIYA  |  28 Şubat 2012 
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ri, ülkenin içinde bulunduğu siyasi açmazın 
tek çözüm yolu olarak lanse edildi. Tedavi 
için ABD’de bulunan Salih de yaptığı açık-
lamalarla Hadi’nin adaylığını destekleyerek 
tüm Yemenlileri oy kullanmaya çağırdı. Salih 
ailesinin geleneksel rakibi ve Islah partisinin 
lideri Ahmar ailesi de Salih devrinin kapan-
ması için Hadi’ye verilen desteğin önemli 
olduğu belirterek Hadi’nin desteklenmesinin 
vatan borcu olduğu yönünde açıklamalar-
da bulundu. Bunun yanı sıra, 200’den fazla 
Zeydi ve Sünni din adamı bir araya gelerek 
oy kullanmanın dini bir yükümlülük olduğu 
yönünde açıklama yaptı. Seçimler ulusla-
rarası kamuoyunda da destek gördü. ABD 
başta olmak üzere batılı devletler seçimlerin 
Yemen’in istikrarı açısından ne denli önem-
li olduğunu belirten açıklamalar yaparken, 
UNDP ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere 
pek çok ülkeden başkanlık seçimleri için fi-
nansal destek sağlandı.

Seçmenler açısından bakıldığında ise se-
çimlerin rejime karşı mücadelede hangi 

aşamaya karşılık geldiği konusunda bir kafa 
karışıklığı yaşandığı göze çarptı. Halkın bir 
kısmı, Körfez Girişimi Planı doğrultusunda 
gerçekleştirilen tek adaylı seçimlerin reji-
min devamını sağlama senaryosunun bir 
parçası olduğuna inanıyordu. Pek çok genç 
aktivist, Hadi’nin seçilmesini Tunus, Mısır 
ve Libya’da olduğu gibi önceki rejimlerden 
farklı bir sürecin başlaması olarak değil, ak-
sine Salih rejiminin devamının sağlanması 
olarak değerlendirdi. Bu noktada tek başkan 
adayının uzun süredir Salih’in yardımcılığını 
sürdüren Hadi olması ve Salih’in yakınları-
nın halen önemli görevlerde kalmaya devam 
etmesinin etkisi önemliydi. Öte yandan, ge-
rek din adamlarının açıklamaları, gerekse bir 
yılı aşkın süredir siyasi kaos ortamından bu-
nalan halkın istikrar beklentisi ve Salih’i res-
men devirme isteği seçimlere katılımı olum-
lu yönde etkiledi. Bu doğrultuda Yemen 
devrimci gençlik hareketi seçimlere destek 
verdi. Seçim günü oy kullanırken yaptığı 
açıklamada Nobel Ödüllü aktivist Tevekkül 
Kerman da 21 Şubat’ta despotizmin ve bas-
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kının sona erdiğini söyleyerek seçimin öne-
mini ifade etti.

Diğer taraftan çatışma bölgelerinde seçimin 
boykot edileceği günler öncesinden açıklan-
mıştı. Hem Kuzeydeki Şii Hutiler hem de gü-
neyli ayrılıkçı hareket en başından beri köklü 
bir değişim sunmadığı gerekçesiyle Körfez 
Girişimine karşı çıkmış, bu girişim doğrultu-
sunda tek adayla yapılacak seçimleri boykot 
edeceklerini belirtmişti. Hadi’nin başkanlığı-
nı çözüm olarak görmeyen ayrılıkçı gruplar, 
taleplerinin dikkate alınacağı bir çözümden 
yana olduklarını ifade ederek ABD destekli 
planın parçası olması nedeniyle seçimlere 
katılmayı reddetti. Bu gruplardan Hutiler, 
boykot kararını açıkladıklarında seçime yö-
nelik şiddet eylemlerine başvurmayacakları-
nı da garanti ettiler. Seçim gününde kuzeyde 
şiddet eylemleri yaşanmazken Yüksek Seçim 
Kurulu bölgedeki seçim merkezlerinin yarı-
dan fazlasının açılmadığını bildirdi. Güney-
de ise seçime yönelik tepki daha büyük oldu. 
Seçimlere doğru bölgede gerilim artarken, 
ayrılıkçılar tarafından pek çok şiddet eyle-
mi gerçekleştirildi. Seçimlerin güvenliği için 
hükümetin 100 binden fazla asker görev-
lendirmesine karşın ayrılıkçı hareket çeşitli 
eylemlerle bölge halkının seçimlere katılım 
oranını düşürmeye çalıştı. 
 
Hadi’yi nasıl bir Yemen bekliyor
27 Şubat’ta düzenlenen devir teslim töreniyle 
eski devlet başkanı Salih’ten resmen yetkile-
ri devralan Hadi’yi ekonomik sorunlardan 
bölgesel çatışmalara pek çok sorun bekliyor. 
Hadi seçim öncesi yaptığı konuşmada iki yıllık 
eylem planını çöken ekonominin tesisi, ordu-
nun yeniden tek çatı altında birleştirilmesi, El 
Kaide’nin yok edilmesi ve kurumlarda reform-
ların yapılması olarak listelemişti. Nüfusun 
yarıdan fazlasının günlük 2 doların altında bir 
gelirle yaşadığı, tek gelir kaynağı olan petrol 
boru hatlarının bombalandığı ya da üretimin 
grevler nedeniyle durduğu Yemen’in çöken 

ekonomisi Hadi’yi bekleyen en önemli sorun-
lardan birisi olarak değerlendirilebilir. Ülkenin 
nakit sıkıntısını aşabilmek için hükümet son 
dönemde Körfez ülkelerine sık sık ziyaretler 
gerçekleştirmiş ve IMF’den kredi sözü almıştı. 
Ancak söz konusu kredinin siyasi istikrar sağ-
lanmadan ve ekonomik reformlar uygulanma-
dan ülkeye aktarılması beklenmiyor.

Ordunun yeniden yapılanması ve tek mer-
kezde toplanması, Hadi’nin karşı karşıya 
kaldığı bir diğer sorun olarak sayılabilir. Ge-
çen yılın Mart ayından itibaren Salih’e karşı 
merkez ordudan ayrılarak marjinalleşen ge-
neralleri ve askerleri bir araya getirmek Hadi 
için zorlayıcı bir süreç olacak gibi görünüyor. 
Ayrıca orduda halen önemli görevlerde bu-
lunan Salih ailesinin durumu Hadi’nin baş-
kanlığında karşılaşacağı zorluklar arasında 
yer alıyor. Salih’in yakınları mevkilerini bı-
rakmaya yanaşmazken, ordunun ve halkın 
konuya ilişkin tepkisi büyüyor. Ordunun 
yeniden inşası sürecinde Hadi’nin en büyük 
destekçisinin ise uzun süredir El Kaide’ye 
karşı Yemen’le işbirliği yapan ABD’nin ola-
cağı biliniyor. Nitekim, Salih döneminde 
El Kaide’nin Yemen’deki varlığını sonlan-
dırmak için rejimle işbirliğine giren ABD, 
Hadi’yi desteklerken siyasi kaostan en çok El 
Kaide’nin faydalandığının her fırsatta altını 
çizmiş, bu doğrultuda Hadi ile işbirliği yapa-
caklarını her fırsatta ifade etmişti.

21 Şubat seçimleri ülkenin 
demokrasi ile tanışması 
anlamına gelmese de, Salih’in 
33 yıllık iktidarının resmen 
sona ermesi açısından önem 
taşıyor.
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Hadi’nin ekonomik güçlüklerle mücadelenin 
ve ordunun yeniden yapılanmasının yanı 
sıra yeni anayasanın yazılmasına nezaret et-
mesi gerekiyor. Yeni Devlet Başkanı Hadi’yi 
bekleyen en büyük sorun ise, iç savaşa ev-
rilmek üzere olan bölgesel çatışmalar olarak 
tanımlanabilir. Kuzeyde uzun zamandır de-
vam eden ve siyasi boşluk nedeniyle kontrol 
bölgelerini ve etkilerini genişleten Şii Huti is-
yancılar son aylarda Islah Partisinin destek-
lediği Selefilerle şiddetli çatışmalar yaşıyor. 
Güneyde ise ‘işgalci Kuzeyin’ denetiminde 
olmak istemeyen ayrılıkçı hareket, mevcut 
ortamda eylemlerini artırmış durumda. Di-
ğer yandan El Kaide ile mücadele de Hadi’yi 
zora sokacak gelişmeler arasında yer alıyor. 
Örgütün varlığından oldukça rahatsız olan 
ABD’nin yönetime verdiği destek önem ta-
şıyor. Hadi’nin, başkanlık için yapılan devir 
teslim töreninde El Kaide ile savaşmanın 
‘ulusal ve dini bir görev’ olduğunu söylemesi 
bu desteğin öneminin fazlasıyla farkında ol-
duğunu gösteriyor.

Ülkeyi bekleyen bu zorlu süreçte yeni Dev-
let Başkanı Hadi’nin nasıl bir performans 
sergileyeceği ise merak konusu. Abyan eya-
letinden bir güneyli olan Abdurrabu Mansur 
Hadi, 1994 İç Savaşında Güneyliler Kuzey-
den ayrılmaya çalışırken taraf değiştirerek 
Salih’in safına geçmiş, Salih de bu tarihten 
itibaren güneylilerin yönetimde olduğuna 
işaret etmek için Hadi’yi başkan yardımcılı-
ğına getirmişti. Saf değiştiren Hadi, güneyde 
düşmanla işbirliği yapan biri olarak görül-
meye devam ediyor. Zayıf siyasi kişiliği ne-
deniyle çevresindeki güçlü siyasi unsurların 
etkisine açık olan Hadi’nin, gerek Salih’in 
önemli mevkileri bırakmayan yakınları, ge-
rekse Salih sonrası döneme damgasını vur-
maya hazırlanan Ahmar ailesinin etkisinde 
bir siyaset izlemesi muhtemel görünüyor. 
Bununla birlikte Hadi üzerindeki en büyük 
siyasi etki, El Kaide’ye karşı birlikte savaştığı 
müttefiki ABD ve ülkenin ekonomik buna-
lımdan çıkarılması için gereken finansal des-
teği sağlayacak Suudi Arabistan olacaktır.
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We are here in Cairo for the conference “The 
Middle East after Revolutions,” which marks 
the launch of the academic Arabic journal 
Ro’uya Turkiyya, published by one of Tur-
key’s leading think tanks SETA.

The most important thing we felt walking 
Cairo streets in the first year of the revolu-
tion was a sense of Egypt being trapped 
between fear and hope. The most tangible 
manifestation of this feeling is the ambigu-
ity being experienced right now. Mubarak’s 
quiet withdrawal accepting defeat in the face 
of civil disobedience, a withdrawal that sur-
prised even the revolutionaries themselves, 
marked the beginning of this ambiguity. 

Mubarak never had power. On the contrary, 
the power had Mubarak. When that power 
sanctioned Mubarak’s retreat by not stand-
ing behind him, the field the old regime 
had to vacate was not much. The judiciary, 
military, bureaucracy, police, universities 
and the capital escaped the dismissals they 

were due. And this prevented the feeling of 
fundamental change both at the societal and 
governmental levels. It is said the elders in 
rural Egypt are still warning the young who 
express their anti-Mubarak feelings, “Be 
careful, Mubarak might hear you.” 

It seems this warning is not contained to the 
words of the elder in rural areas. Those who 

Devrimin birinci yıl dönümünde Mısır’a umut ve korku hâkim. El Ahli ile Port Said’in El Masri takımları arasında oynanan maç 
sonrası çıkan olaylarda 79 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı. Olaylar, ülke genelinde askeri yönetim karşıtı 
gösterileri tetikledi. Meclis’te yapılan olağanüstü toplantıda Içişleri Bakanı ve bölge savcısının istifası istenirken, Müslüman Kar-
deşler yaşanan olaylardan polis ve orduyu sorumlu tuttu. 

1. Yıldönümü’nde Mısır Devrimi

Egypt: Economic and Political 
Devaluation
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  03 Şubat 2012   |  Hurriyet Daily News

Tahrir nowadays is not only 
a space for those who are 
celebrating the anniversary 
of the revolution but also a 
convenient place to hide for 
those who want to escape 
responsibility.
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got their candidates elected as parliamentar-
ians, and those, most of whom are the new 
actors of Egypt, act and speak with the same 
caution. They are endeavoring to break out 
of the ambiguity left behind by a Mubarak 
who was not overthrown but withdrew. Even 
the party that hailed out of the elections with 
an excruciating victory is discussing not 
their own rule but the possibility of a coali-
tion. No one wants to take responsibility. It 
is almost as if they are afraid of the collapse 
of a regime that was not demolished by the 
revolution during their own rule. 

Therefore, Tahrir nowadays is not only a 
space for those who are celebrating the an-
niversary of the revolution but also a con-
venient place to hide for those who want 
to escape responsibility. It seems the power 
transferred to Tahrir with the revolution al-
lowed for the construction of quite a virtual 
freedom-oriented liberal world. However, 
it is not their job to deal with Egypt’s inter-
twined problems from the economy to the 

military tutelage or from unending elections 
to constitutional crisis. Unless those whose 
job it is to attend these problems take the 
governing of the country from the military, 
the powers of the street will continue to in-
crease uncontrollably – just like the stadium 
disaster last Wednesday night precipitated by 
the feeling of a lack of the state apparatus. 

Egypt is grappling with a political and eco-
nomic crisis. Financially, the coming months 
will be critical for Egypt. It may face a jarring 
devaluation. It might not have been this bad 
if some fundamental preventative measures 
everyone talked about seven or eight months 
ago were actually taken. Similarly, every day 
that passes without the military not hand-
ing off the power, a system of government 
not being decided, a Cabinet not being built 
increases the risk of political devaluation. If 
this happens, the value of each vote Egyp-
tians gave in the name of the revolution will 
lose its power of representation. And this is a 
loss that is hard to compensate.
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2012, CHP için hızlı başladı. “Yeniden CHP 
Hareketi” şemsiyesi altında örgütlenen par-
tinin eski sahipleri, bir imza kampanyası so-
nucunda Genel Merkez’i tüzük kurultayına 
zorladı. 26 Şubat’ta kurultayın yapılacağını 
ilan eden Kılıçdaroğlu yönetimi, 1 Mart’ta 
ikinci bir kurultay toplanacağını duyurdu. 
Partinin önündeki süreç, hem CHP bünye-
sinde 2010’dan bu yana süregelen ikiliği tem-
sil ediyor, hem de statükocu-değişimci mü-
cadelesinin bir tarafın lehine çözümleneceği 
ve artık oluşumun enerjisinin politika üret-
meye kanalize edilebileceği yeni bir denkle-
me ulaşılacağı umudunu yeşertiyor.

1992’de CHP Genel Başkanı olarak göreve 
gelen Deniz Baykal’ın 2010 bahar aylarında 
basına sızdırılan kaset sonrasında istifa et-
mesiyle ana muhalefet partisi, istemeden de 
olsa yeni bir döneme yelken açmıştı. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun ismini 2009 yerel seçimle-
rinde İstanbul’da yürüttüğü seçim kampan-
yası ve özellikle yolsuzluk konusunda etkili 
polemiklerle duyurması ve parti liderliğine 
seçilmesiyle birlikte artan beklentiler, 12 Ey-
lül Referandumu sürecinde benimsenen 

olumsuz pozisyon tarafından gölgelenmiş; 
12 Haziran seçimlerinde yüzde 30 psikolojik 
eşiğini aşamayan Kılıçdaroğlu’nu devirme 
zamanının geldiğine kani olan parti içi mu-
halefet, Genel Başkan’ı istifaya çağırmıştı.

Ana muhalefet partisini kemiren ihtilafın kö-
kenleri ve yeni liderliğin kısmî başarısızlıkla-
rı da bu bağlamda yorumlanmalıdır. CHP ile 
özdeşleşen Deniz Baykal’ın beklenmedik şe-
kilde nüfuzunu kaybetmesi, skandal sonra-
sında Baykal’a yakın bir isim yerine farklı bir 
beklentinin karşılığı olan Kılıçdaroğlu’nun 
göreve gelmesi, ana muhalefet partisi bünye-
sinde ideoloji ve kadro ayrışmasının yaşan-
masına neden olmuştu.

Eski yönetim, Türkiye’nin kitlesel bir destek-
le ve hızla değiştiği, siyaset alanının yeniden 
tanımlandığı bir ortamda ülkenin en zengin 
kurumsal geleneğine sahip partisinin sadece 
olumsuz gündemler üretebilir duruma getir-
miş; CHP destekçileri arasında iktidar olma 
umudunun kaybedilmesinin yanı sıra, özellik-
le ekonomi alanında yaşanması gereken tartış-
maların göz ardı edilmesine yol açmıştı.

CHP, eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın 2010 yılında görevinden istifa etmesi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir de-
ğişim hamlesi başlatmıştı. Parti çevrelerinde önemli ağırlığı olan Genel Sekreter Önder Sav’ın lider değişiminden birkaç ay sonra 
görevden alınması, CHP içerisinde açık bir iktidar mücadelesi ortaya çıkardı. 12 Haziran seçimlerinden sonra istifa çağrılarına prim 
vermeyen Kılıçdaroğlu yönetimi, parti içi muhalefetin başarıya ulaşan imza kampanyası üzerine bir tüzük kurultayı topladı. Buna 
karşılık parti yönetimi, alternatif bir tüzük kurultayı çağrısı yaparak 26-27 Şubat 2012 tarihlerinde iki olağanüstü kurultay topladı. 
Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu, delegelerden vize alırken, Önder Sav’ın liderliğini yaptığı parti içi muhalefet bozguna uğradı.

CHP’de Değişim Sancıları

CHP ve Yarının Dünyası
Yorum  |  DOĞAN EŞKINAT  |  04 Şubat 2012  |  Sabah Perspektif
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Buna karşılık 2009 yerel seçimlerinde yıldızı 
parlayan, kaset skandalı sonrasında kendini 
Genel Başkan koltuğunda bulan Kemal Kı-
lıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin ken-
disini 1990’lı yıllardan itibaren hapsettiği 
lâiklik-irtica ikileminden çıkarabilecek bir 
isim olarak ortaya çıkmıştı. 2010’da CHP’nin 
başına geçen yeni lider, partinin artık pole-
mikten ziyade somut önerilere odaklanaca-
ğı ve yeni Türkiye’nin inşa sürecinde yapıcı 
bir katkı sunacağı bir yeni siyaset anlayışını 
temsil ediyordu.

Bugün gelinen nokta, başına geçtiği siyasal 
organizasyonun içindeki ayrışmayı doğru 
okuyan, ancak uzlaştırılamaz farklılıklara 
sahip bu iki grubu da kısmen tatmin etmek 
isteyen bir orta yol stratejisinin iflasını ifade 
ediyor. Partinin başına sosyal demokrat ve 
merkez-sol bir kimliği temsilen geçen, öte 
yandan 2010 referandumuna muhalif kalıp, 
12 Haziran seçimlerinde ulusalcı isimle-
ri partisinden aday gösteren Kılıçdaroğlu, 
bizzat bu orta yolun beraberinde getirdiği 
sıkıntıları deneyimliyor. Seçimlerde bek-
leneni veremeyen Genel Başkan’ı bir istifa 
baskısıyla sindirmeye çalışan muhalifler, 
Kılıçdaroğlu’na teşkilat üzerinde otorite kur-
ması için güçlü bir sinyal göndermiş oldular. 
Böylece gözler, örgüt seçimleri ile eski kad-

roların tasfiyesinin tamamlanacağı 2012’ye 
çevrildi.

Yeniden CHP Hareketi şemsiyesi altında it-
tifak kuran muhalifler ise, 9 Ocak’ta startını 
verdikleri imza kampanyası ile Kılıçdaroğlu 
yönetimini, delege dağılımını kendi lehine 
çevirmesinden önce, hazırlıksız yakalamak 
amacını taşıdılar. Bu bağlamda temel hedef, 
Genel Başkan’ı tüzük gündemiyle toplanacak 
bir olağanüstü kongre ortamında zayıflat-
mak ya da devirmek şeklinde ortaya çıkmak-
taydı. Bu hamlenin gerektirdiği 640 imzaya 
ulaşamayan muhalifler, ilk aşamada parti tü-
züğünü değiştirmek ve kademeli olarak Kı-
lıçdaroğlu yönetimini düşürmek yönünde 
değişikliğe gittiler.

Tüzük kurultayında mevcut yönetim ve mu-
halifler arasında seçim yapacak olan CHP 
kongre üyeleri, bu seçimin kazananından 
bağımsız olarak, partinin kendisi ve genel 
olarak Türkiye siyasetinin rotası açısından 
önemli gelişmelerin anahtarını ellerinde tut-
maktadır. Baykal-Sav ittifakının ve Kılıçda-
roğlu tarafından zarara uğratılan kadroların 
desteğiyle CHP’nin zirvesine son bir sıçrayış 
yapan eski güçlerin elde edeceği bir zafer, 
CHP’nin seçmende yarattığı beklentileri ta-
mamen boşa çıkaracak, partiyi 1990’ların 
başından itibaren hapsolduğu lâiklik-irtica 
diyalektiğine -bu kez devleti fiili sahiplerinin 
olmadığı bir ortamda- geri sürükleyecektir.
Daha geniş anlamda Türkiye siyasetinin 
girdiği sivilleşme ve dönüşüm süreci sekte-
ye uğrayacaktır. Muhaliflerin bu açık mey-
dan okumasına karşın ayakta kalabilmesi 
durumunda ise Kılıçdaroğlu yönetimi, 12 
Haziran’da elinde tutmaya çalıştığı iki karşıt 
grup arasında kesin bir tercih yapma cesare-
tini kurultay sürecinde depoladığı özgüven 
sayesinde gösterecektir.
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MART 2012

01 Merkez Bankası tarafından düzenlenen TL Simge Yarışması’nın sonuçları açıklandı. TL’nin yeni simgesi, Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı tarafından tanıtıldı. 

Türkiye’nin 2012 Şubat ayı ihracat rakamı, 11 milyar 156 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı ayına göre ihracat yüzde 
10,4 arttı.

Tunus Bölgesel Kalkınma ve Planlama Bakanı Cemaleddin Garbi resmi görüşmelerde bulunmak üzere 1-2 Mart tarihlerinde Türkiye’ye 
geldi.

03 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ortadoğu ve diğer bölgelerdeki dinî barış ortamının sağlanması ve sürdürülmesi maksadıyla 
Istanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve Hahambaşı Isak 
Haleva’ya ayrı ayrı ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, merkezi Mardin’de bulunan Deyrulzaferan Manastırı Metropoliti 
Saliba Özmen ile de bir araya geldi.

04 Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerini Vladmir Putin yüzde 63,6’lık oy oranıyla kazandı. 

Çin, Suriye’deki krizin çözümü için bir teklif hazırladı. 6 maddelik teklifte; Suriye’ye yabancı müdahalesine karşı olunduğunun altı bir 
kez daha çizilirken, iktidar ve muhalefete şiddeti derhal durdurmaları çağrısında bulunuldu.

Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazavil’de bir cephanelikte meydana gelen patlamada 206 kişi hayatını kaybetti.

05 “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ne Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

06 Iran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin ülkesindeki Parçin askeri tesisinde inceleme yapmasına izin verileceğini 
bildirdi.

07 THY’nin Mogadişu’ya düzenlediği ilk seferle Somali’ye giden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet, Somali’nin 
çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri birçok açılışın ardından Mogadişu’da Yeryüzü Doktorları tarafından inşa ettirilen hastanenin açılış 
törenine katılarak, incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Iran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi üçlü top-
lantı çerçevesinde Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki’nin daveti üzerine 7-9 Mart tarihlerinde Tunus’a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

11 Anadolu Ajansı, Bosna Hersek’te Balkanlar Bölge Müdürlüğü açtı ve Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça yayına başladı.

12 yıllık kesintili eğitime geçişi öngören kanun teklifi, Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.

Afganistan’da görev yapan bir Amerikan askeri, Kandahar vilayetindeki köyde ateş açarak 16 sivili öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.

4+4+4 yasası TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.

12 Istanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Soruşturması kapsamında devam eden Oda TV davasında bir yıldır tutuklu yargılanan 
gazeteciler, Nedim Şener, Ahmet Şık, Sait Çakır ve Coşkun Musluk hakkında tahliye kararı verdi.

BM ve Arap Birliği’nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye ve Katar’daki görüşmelerinin ardından Türkiye’ye geldi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen Annan, görüşmelerde, Şam’da Esed’la yaptığı temaslar 
hakkında bilgi verdi.

13 Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 A tipi uçak, Konya’da eğitim sırasında, üslendikleri 3’üncü Ana Jet 
Üssü’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta düştü. Kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit oldu.

Suriye’ye yönelik uluslararası baskılar sürerken Devlet Başkanı Beşşar Esed, 7 Mayıs’ta genel seçimlerin düzenleneceğini ilan etti.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, anadilin vazgeçilmez bir talep oldu-
ğunu vurgulayarak, “Türkçe ortak değerdir. Resmi dildir. Herkes resmi dili öğrensin ama biz anadilde eğitim istiyoruz.” dedi.
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14 “Balyoz Planı” davası kapsamında hakkında yakalama emri bulunan emekli Orgeneral Ergun Saygun, Beşiktaş’taki Istanbul 
Adliyesi’nde tutuklandı.

Japonya’da 6,8 ve 6,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

17 Suriye’nin başkenti Şam’da koordineli olarak iki saldırı düzenlendi. Bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılarda bir istihbarat 
binası ile polis merkezinin hedef alındığı bildirilirken, 27 kişinin öldüğü, 140 kişinin de yaralandığı açıklandı.

18 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT 6’da yayınlanacak “Cegera Min” dizisinin galasında yaptığı konuşmada, “Mem’u Zin gibi Kürt ede-
biyatının çok nadide eserini dizi olarak televizyona uyarladılar. Geçmişte bunların resmi kanallara taşınması, bunların konuşulması, 
tartışılması bile birer tabuydu.” açıklamasında bulundu.

Almanya’da yapılan 15. dönem Cumhurbaşkanlığı seçiminde Joachim Gauck, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

20 Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye-Bulgaristan Yüksek Düzeyli Işbirliği Konseyi’nin birinci toplantısı dolayısıyla Türkiye’ye 
geldi. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği’nden aldığı kurtarma paketleri karşılığında verdiği söz üzerine 50 milyar Euro’luk özelleş-
tirme yapması gereken Yunanistan, satışa çıkardığı varlıklarını Türk iş dünyasına tanıtmak üzere Istanbul’da bir ‘roadshow’ düzenledi.

21 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nevruz nedeniyle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçileri 
heyetini Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

22 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avusturya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Dış Ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın davetine icabet ederek, 
22-23 Mart tarihlerinde Brüksel’i ziyaret etti.

24 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’ye yaptığı seyahat esnasında, gazetecilere özel dershanelerin kapatılacağına ilişkin 
açıklama yaptı. 

25 Başbakan Tayyip Erdoğan ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama, Seul’de düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi öncesinde bir araya 
geldi. Görüşmeden sonra ortak basın açıklaması yapan iki lider, Suriye konusuna vurgu yaptı. 

26 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da yer aldığı bir heyetle, 26-27 Mart tarihlerinde 
Güney Kore’de düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katıldı. Ziyarette Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev bir görüşme gerçek-
leştirildi. 

27 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zorunlu eğitimin kademeli olarak 12 yıla çıkarılmasını öngören teklifi protesto etmek için 
partisince Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Suriye lideri Beşşar Esed, Arap Birliği ile BM Suriye Temsilcisi Kofi Annan’ın ülkedeki kanlı çatışmaların sona ermesi için hazırladığı 6 
maddelik planı kabul etti. 

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, altın rezervlerinin güçlendirilmesi ve bankacılık sisteminin maliyet ve likidite kanallarının 
olumlu etkilenmesi amacıyla, Türk Lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların altın olarak tesis edilebilecek 
kısmı yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi. Kıymetli maden hariç yabancı para yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu 
karşılıkların altın olarak tesis edilebilecek kısmı ise yüzde 10’dan sıfıra indirildi.

29 Türkiye, askerden arındırılmış statüsünde bulunan Semadirek Adası’nda tatbikat yapan Yunanistan’a nota verdi.

Güney Kore’deki Nükleer Güvenlik Zirvesi’nin ardından başkent Tahran’a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Iran temaslarının 
ikinci gününde Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir araya geldi.

30 Zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkaran ve kamuoyunda “4+4+4’’ olarak bilinen yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edildi.

MART 2012
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Türkiye’de gençlik alanında yapılan çalışmaların sayısının yetersiz olması, ayrıca bu çalışmaların çoğunun özel temalarda ve kü-
çük ölçeklerde yapılmış olması gençlik politikalarının belirlenmesi açısından yeterince yol gösterici değil. Bu durum, “Türkiye’de 
Gençlik Profili” araştırmasının temel saiklerinden birini oluşturuyordu. Beş aylık bir süre zarfında neticelenen çalışma, Türkiye’nin 
tüm bölgelerinden 10 bin gençle yapılmış, bu ölçeği ile Türkiye’nin en büyük gençlik araştırması olarak dikkat çekiyor. Araştırma 
sonuçları, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın katılımıyla yapılan bir panelde SETA Vakfı Toplum ve Ekonomi Direktörü Dr. 
BEKIR S. Gür tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye’de Gençlik Profili Araştırması

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma-
ları Vakfı SETA, T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın katkılarıyla Türkiye’nin Genç-
lik Profili isimli kapsamlı bir araştırma-
ya imza attı. 15-29 yaş aralığındaki 10 bin 
174 gencin katılımıyla yapılan araştırma, 
Türkiye’de gençlerin barınma, sosyal güven-
lik, yabancı dil bilme ve yurtdışına çıkma 
durumları ile boş zaman etkinlikleri, beğe-
nileri, zararlı alışkanlıkları, spor yapma du-
rumları ve Gençlik ve Spor Bakanlığından 
beklentilerini ortaya koyuyor.

SETA tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 
Gençlik Profili” başlıklı kapsamlı araştırma-
nın sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla 
kamuoyuyla paylaşıldı. Bekir S. Gür, İbra-
him Dalmış, Nur Kırmızıdağ, Zafer Çelik ve 
Nevfel Boz imzalı araştırmanın sonuçları, 12 
Mart 2012 Pazartesi günü düzenlenen, Genç-

lik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da katıldığı 
tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye’nin en büyük gençlik araştırması
Gerek örneklemi, gerekse soru skalası ba-
kımından gençlik üzerine yapılan en geniş 
ölçekli ve ayrıntılı araştırma olan çalışmada 
öne çıkan bulgular şu şekilde sıralanıyor: 
•	 Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla 

kıyaslandığında, bu araştırmada gençler 
içerisindeki öğrenci yüzdesinin (%42,3) 
daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bunun 
temel nedeni, son yıllarda, hem ortaöğre-
timde hem de yükseköğretimde okullaşma 
oranlarının artmasıdır.

•	 Katılımcıların sürekli ikamet ettiği yerler 
sırasıyla, anne-baba yanı (%63,7), eşiyle 
kendi evi (%20,6), bekâr ve kendi evin-
de (%5,1), bekâr arkadaşlarıyla birlikte 
(%5,1)’dir. Özel yurtta, KYK ve üniversite 

Türkiye’nin Gençlik 
Profili
Araştırma&Kitap  |  BEKIR S. GÜR, IBRAHIM DALMIŞ, NUR KIRMIZIDAĞ, 
ZAFER ÇELIK, NEVFEL BOZ  |  SETA Yayınları XVIII, I. Baskı: Mart 2012, ISBN : 978-605-4023-XX-X
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yurdunda kalanların oranı %3,5’tir. Buna 
ek olarak, ağabey, abla, kardeş ve diğer ak-
raba yanında kalanlar ise %2,1’dir.

•	 Katılımcıların yaklaşık beşte biri, hiçbir 
sosyal güvenlik kurumundan yararlanma-
dıklarını belirtmiştir. Hiçbir sosyal güven-
cesi olmayan gençlerin, yaşama daha etkin 
katılmaları açısından önemlidir. Eğitim 
sürecinin dışında olan gençlerin neden 
sosyal güvenlik kapsamında olmadıklarına 
yönelik ayrıntılı araştırmaların yapılması 
gereklidir. Çünkü bu araştırma bulgula-
rına göre, işsiz olmayan bazı gençlerin de 
sosyal güvencesi yoktur.

•	 Katılımcıların çoğunluğu yabancı dil bil-
mediğini ifade etmiştir. Dahası, yabancı dil 
bilme oranlarındaki bu düşüklük, bölge-
ler arası ciddi farklılıklar göstermektedir. 
Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki ka-
tılımcılar, diğer bölgelerdeki katılımcılara 
göre, daha az oranla yabancı dil bilmekte-
dirler. Bununla birlikte, yabancı dil bilen-
lerin oranı, eğitim düzeyine paralel bir şe-
kilde artmaktadır. Katılımcıların bildikleri 
diller içerisinde en çok bilinen dil İngiliz-
cedir.  Almanca, Arapça, Rusça ve Fransız-
ca gibi bazı diller de çok daha az oranda bi-
linmektedir. Bunların dışında kalan diller 
ise ya çok az kişi tarafından bilinmekte ya 
da hiç bilinmemektedir. Yabancı dil bilme 
oranlarının düşüklüğü, gençlerin dünyayla 
bütünleşmelerinin önünde bir engel olarak 
görünmektedir.

Gençlerin sadece 10’da biri yurt dışına çıkmış
•	 Katılımcılar arasında şimdiye kadar yurt-

dışına çıkmış olanların oranı %10,5’tir. 
Bu oran, Avrupalı ve Amerikalı gençlerin 
yurtdışına çıkma oranlarıyla kıyaslandı-
ğında oldukça düşüktür. Dahası, yurtdı-
şına çıkma durumu bölgelere, cinsiyete, 
yaşa, medeni duruma ve eğitim düzeyine 
göre farklılaşmaktadır. Akdeniz (%14,3), 
İstanbul (%12,5), Marmara (11,9) ve Ege 
(%10,3) bölgelerindeki katılımcılar, Kara-

deniz (%8,4), İç Anadolu (%9,5) ve Doğu 
Anadolu (%6,9) bölgelerindeki katılımcıla-
ra kıyasla daha fazla yurtdışına çıkmışlardır. 
Ayrıca, erkeklerin yurt dışına çıkma oranı, 
kadınların oranının iki katından fazladır. 
Son olarak, yaş ve eğitim düzeyi arttıkça, 
yurtdışına çıkma oranları artmaktadır. 

•	 Yurtdışına çıktığını belirten katılımcıların 
en çok gittikleri ülkeler, sırasıyla; Alman-
ya, Kıbrıs, Amerika, Fransa, Bulgaristan, 
Suriye, İngiltere, Rusya, Irak ve Hollanda 
gibi ülkelerdir. Katılımcıların yurtdışına 
çıkma amaçlarının başında turistik neden-
ler (%59) gelmektedir. Bunu, iş (%20,7) ve 
eğitim (%14,4) nedenleri izlemektedir.

Televizyon en sık kullanılan etkinlik aracı
•	 Katılımcıların boş zamanlarında en sık 

yaptıkları etkinlik, televizyon izlemektir 
(%56,8). Buna ek olarak, katılımcıların 
%40,8’i kitap, dergi, gazete okuma, %37,2’si 
internette sosyal medya ağlarına katılma, 
%29,6’sı spor yapma, %15,6’sı tiyatroya, 
sinemaya ve konsere gitme, %13,4’ü ise kı-
raathane ve kafe gibi mekânlarda arkadaş-
larla buluşmayı tercih etmektedirler.

•	 Katılımcıların televizyonda en çok izle-
dikleri program türü, yerli dizilerdir. Yerli 
dizilerden sonra en çok izlenen program 
türleri, haber bültenleri ve haber program-
ları; spor programları; belgeseller; müzik, 
eğlence güldürü ve talk show program-
ları ile yabancı filmlerdir. Katılımcıların 
televizyonda en çok beğendikleri beş dizi 
sırasıyla; Kurtlar Vadisi (%15,7), Öyle Bir 
Geçer Zaman Ki (%9,3), Kuzey ve Güney 
(%8,1), Muhteşem Yüzyıl (%6,9) ve Adını 
Feriha Koydum (%4,4)’dur. 

Başbakan Erdoğan en çok hayranlık duyulan kişi
•	 Siyaset, sanat, eğitim ve edebiyat gibi alan-

larda hayranlık duydukları birinin olup 
olmadığı yönünde sorulan soruya, katı-
lımcıların yaklaşık yarısı (%45,9), olumlu 
yanıt vermiştir. Olumlu yanıt verenlere 



TÜRKIYE’DE GENÇLIK PROFILI ARAŞTIRMASI  |  145

açık uçlu bir şekilde bu kişinin kim oldu-
ğu sorulmuştur.  Katılımcıların bu soruya 
verdikleri yanıtlar; bölge, cinsiyet, yaş ve 
eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. 
Recep Tayyip Erdoğan, bütün değişkenle-
re göre ve toplamda, katılımcıların en çok 
hayranlık duyduğu isimdir. Sonuçlarda 
dikkat çeken önemli bir diğer bulgu ise 
katılımcıların belirttikleri ilk on isimde bir 
kadının yer almamasıdır.

En çok pop müzik dinleniyor
•	 Katılımcıların en çok dinledikleri müzik 

türü, yerli (%52,4) ve yabancı (%22) pop-
tur. Bu türleri, arabesk (%21,9), Türk halk 
müziği (%21,8), rock (%14) ve Türk sanat 
müziği (%10,3) izlemektedir.

Gençlerin üçte biri gazete okumuyor, dergi 
okuyanların oranı yüzde 12
•	 Katılımcıların yaklaşık üçte biri, gazete 

okumamaktadır. Bu durum, genel olarak 
toplumun okuma alışkanlığının düşük 
olmasıyla ilişkili olabileceği gibi, haber 
ve eğlence ihtiyacının başka kanallardan 
(örn. görsel basın) karşılanmasıyla da iliş-
kili olabilir. Katılımcıların gazete okuma 
sıklığı; bölgelere, cinsiyete, yaşa, medeni 
duruma ve eğitim düzeyine göre farklı-
laşmaktadır. Örneğin, erkekler, kadınlara 
göre daha fazla gazete okumaktadırlar. 
Ayrıca, yaş ve eğitim düzeyi arttıkça dü-
zenli gazete okuma sıklığı artmaktadır. 
Katılımcıların en çok beğendiği beş gazete, 
sırasıyla şunlardır: Posta, Sabah,  Zaman, 
Hürriyet ve Habertürk.

•	 Katılımcıların sadece yaklaşık onda biri 
(%12), düzenli olarak takip ettikleri bir 
dergi olduğunu belirtmiştir. Düzenli der-
gi takip eden katılımcıların en çok ta-
kip ettikleri beş dergi sırasıyla şunlardır: 
Trendy (%13,7), Sızıntı (%11,1), Uykusuz 
(%4,8), Bilim ve Teknik (%4,5) ve Semer-
kant (%3,9). Katılımcıların okumayı en 
çok sevdiği beş kitap türü sırasıyla; roman 

(%39,6), macera (%11,7), dini kitaplar 
(%5,9), aşk (%5,8) ve tarihi (%5,2) kitap-
lardır. Katılımcıların sadece %3,1’i kitabı 
elektronik olarak okumayı tercih ettiğini 
söylemiştir. Bu sonuç, gençlerin elektronik 
kitapla yeterince tanışık olmamaları ve bu 
kitapları okumayı sağlayan araçları kullan-
mamalarıyla ilişkili olabilir.

Gençlerin 5’te biri internet kullanmıyor
•	 Katılımcıların beşte biri (%20,4), internet 

kullanmadığını ifade etmiştir. Katılımcı-
ların internet kullanma durumu, bölgeye, 
cinsiyete, yaşa, medeni duruma ve eğitim 
düzeyine göre farklılaşmaktadır. Örneğin, 
bütün bölgeler içerisinde en az internet kul-
lanan bölge, Doğu Anadolu’dur. Bu sonuç, 
bölgenin genel kalkınmışlık düzeyi ile iliş-
kilendirilebilir. Ayrıca, kadınlar erkeklere 
nazaran daha az internet kullanmaktadır-
lar. Buna ek olarak, evli olanlar diğer grup-
lara göre, en az internet kullanan gruptur. 
Son olarak, yaş arttıkça internet kullanım 
oranı azalmakta, eğitim düzeyi arttıkça ise 
internet kullanım oranı artmaktadır.

•	 İnternet kullandığını belirten katılımcılar, 
internete erişimi genellikle evde (%71,5), 
işyerinde (%12), internet kafede (%14,8), 
okulda (%2,1), her yerde (%2,7) ve yurtta 
(%1,1) sağladığını belirtmişlerdir. Bu bul-
gularda en fazla dikkati çeken husus, katı-
lımcıların önemli bir kısmı öğrenci olduğu 
halde, özellikle okulda internet kullanımı-
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nın oldukça düşük olmasıdır. Bu sonuç, 
okullardaki altyapının ne derece yeterli ol-
duğu ve mevcut altyapının ne derece etkin 
kullanıldığı sorularını akla getirmektedir.

•	 Katılımcılar interneti, eğitim ve araştırma-
dan daha çok sosyal iletişim ve haberleşme 
ile eğlence amaçlı kullanmaktadır.

•	 Katılımcılar en çok SMS ve Facebook üze-
rinden haberleşmeyi tercih ettiklerini ifa-
de etmiştir. 

Eğitim düzeyi yükseldikçe sigara kullanımı 
artıyor
•	 Katılımcıların üçte birinden fazlası (%35,7) 

sigara içtiğini belirtmiştir. Dahası, araş-
tırma bulgularına göre, yaş arttıkça sigara 
kullanım oranı dramatik bir şekilde art-
maktadır. Ayrıca, erkek katılımcıların siga-
ra içme oranı (%49,6), kadın katılımcıların 
oranının (%23,1) iki katından daha fazladır. 
Araştırma sonuçlarına göre, diğer ülkelerde 
görülen sigara kullanma yaygınlığının eği-
timle ilişkisinden farklı olarak, Türkiye’de 
eğitim düzeyi arttıkça sigara kullanma ora-
nı artmaktadır. Buna ek olarak, katılımcı-
ların sigara kullanma durumu, bölgeye ve 
medeni duruma göre de farklılaşmaktadır. 
Buna göre, dul ve boşanmışların sigara kul-

lanım oranları evli ve bekârların oranları-
nın iki katından fazladır.

•	 Katılımcıların beşte birinden fazlası 
(%21,7), alkollü içki içtiğini belirtmiştir. 
Katılımcıların alkol kullanma durumu böl-
gelere, cinsiyete, yaşa, medeni duruma ve 
eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.

•	 Katılımcıların beşte birinden fazlası 
(%21,4), şans oyunu oynadığını belirt-
miştir. Katılımcıların şans oyunu oynama 
durumu; bölgelere, cinsiyete, yaşa, medeni 
duruma ve eğitim durumuna göre farklı-
laşmaktadır. Bu bulgulardan en beklen-
medik olanı, eğitim düzeyi arttıkça, şans 
oyunu oynama oranının artmasıdır. Ka-
tılımcıların en sık oynadığı beş şans oyu-
nu, sırasıyla; İddaa (% 64), Sayısal Loto 
(%31,2), Milli Piyango (%8,2), Süper Toto 
(%6,6) ve On Numara (%5,4)’dır. 

Gençlerin neredeyse yarısı spor yapmıyor
•	 Katılımcıların neredeyse yarısı (%40,8), 

spor yapmadığını belirtmiştir. Spor yapma 
durumu; bölgelere, cinsiyete, yaşa, medeni 
duruma ve eğitim durumuna göre fark-
lılaşmaktadır. Spor yapan katılımcıların 
en çok yaptıkları 10 spor dalı, sırasıyla; 
futbol (%38,8), voleybol (%9,1), basket-
bol (%8,8), yürüyüş (%8,4), koşu (%6,0), 
fitness (%4,9), yüzme (%4,8), vücut ge-
liştirme (%1,9), atletizm (%1,8) ve pila-
tes (%1,8)’tir. Spor yapan katılımcıların 
yaklaşık beşte biri (%18,9), uğraştığı spor 
dalı ile ilgili resmi lisansa sahip olduğunu 
belirtmiştir.

•	 Katılımcıların imkân olması durumunda 
en çok ilgilenmek istediklerini belirttik-
leri beş spor dalı, sırasıyla; futbol (%38,8), 
voleybol (%9,1), basketbol (%8,8), tenis 
(%8,4) ve koşu (%6,0)’dur.

•	 Katılımcılara ulaşabildikleri takdirde 
belirtilen hizmetlerden hangilerinden 
faydalanmak istedikleri sorulduğunda 
verdikleri yanıtlar şöyle olmuştur: dil 
kursları (%55,8), meslek kursları ve semi-

Türkiye’nin Gençlik Profili, 
Türkiye’de gençlerin 
sosyokültürel beğenilerini 
ve serbest zamanlarını 
nasıl değerlendirdiklerini 
ortaya koyan şu ana kadar 
yürütülmüş en kapsamlı 
araştırma konumunda.



TÜRKIYE’DE GENÇLIK PROFILI ARAŞTIRMASI  |  147

nerleri (%54,5), tiyatro ve sinema (%52,7), 
kültürel ve sosyal etkinlikler (%46,9), mü-
zik kursları (%44), kişisel gelişim semi-
nerleri (%39,9), sınavlara hazırlık kursları 
(%38,1), kariyer danışmanlığı hizmetleri 
(%38,1), gençlik kampları (%35,7), ge-
leneksel el sanatları kursları (%31,8), li-
derlik seminerleri (%26,4), halk oyunları 
(%25,3) ve izcilik kampları (%23,8). Buna 
göre, gençler, söz konusu etkinliklerin dü-
zenlenmesi durumunda, bu tür etkinlerin 
hemen hepsine değişen oranlarda ilgi gös-
tereceklerini ifade etmişlerdir. Bununla 
birlikte, özellikle kariyerlerine doğrudan 
katkısı olacak dil ve meslek kursları ile kül-
türel ve sosyal etkinliklere katılmayı daha 
çok istemektedirler.

•	 Katılımcılardan doğa gezisi yapmak is-
teyenlerin oranı %60,8’dir. Bu katılım-
cılardan gitmek istedikleri 10 doğa ge-
zisi yeri, sırasıyla; Karadeniz bölgesi, 
yurtdışı, ormanlık alanlar, Nevşehir, dağ 
gezisi, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Antalya 
ve Akdeniz’dir. 

•	 Katılımcılardan şehirlerarası gezilere katıl-
mak isteyenlerin oranı, %79,7’dir. Bu katı-
lımcıların en çok gitmek istedikleri 10 yer, 
sırasıyla; İstanbul, İzmir, Antalya, Çanak-
kale, Trabzon, Mardin, Nevşehir, Muğla, 
Ankara ve Karadeniz Bölgesidir.

•	 Araştırmaya katılan gençlerin, Gençlik ve 
Spor Bakanı olmaları durumunda, en çok 
yapmak istedikleri üç şey, altyapı ve fizik-
sel imkânların arttırılması, spor imkânları 
ve faaliyetlerinin desteklenmesi ile genel 
olarak gençlerin desteklenmesidir.
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SETA tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Gençlik 
Profili” başlıklı kapsamlı araştırmanın sonuçla-
rı düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla 
paylaşıldı. Bekir S. Gür, İbrahim Dalmış, Nur Kır-
mızıdağ, Zafer Çelik ve Nevfel Boz imzalı araştır-
manın sonuçları, 12 Mart 2012 Pazartesi günü 
düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın 
da katıldığı tanıtım toplantısıyla kamuoyuna 
duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 10 bin 170 
genci kapsayan araştırmanın, bugüne kadar ya-
pılan en geniş kapsamlı araştırma olduğunu be-
lirterek, ‘’Bugüne kadar bu ölçekte bir araştırma 
yapılmadı, bundan sonra da yapılması bir hayli 
zor olacak. Benim bu araştırmadan anladığım 
şu, gençlik elden gitmiyor’’ değerlendirmesinde 
bulundu. Araştırma sonuçlarını değerlendiren 

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, ‘’Her dönem bazı 
değerleri kaybettiğimiz, kaybetmekte olduğu-
muzun vurguları yapılır. ‘Elden gidiyor’ kalıbı alış-
kın olduğumuz bir kalıptır ama bu araştırmanın 
sonuçları bunun tersini gösteriyor’’ diye konuştu.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI YOL GÖSTERICI
Araştırma sonuçlarının yol gösterici, sorunla-
ra ışık tutan bir boyutu olduğunu ve bakanlık 
olarak bundan istifade edeceklerini anlatan Ba-
kan Kılıç, “Olumsuz anlamda en fazla dikkatimi 
çeken konu başlığı alkol ve sigara tüketimi ra-
kamları oldu ama bu noktada araştırmanın bir 
özelliği çok önem taşıyor. Birleşmiş Milletler‘in 
evrensel kabul gören tanımına göre genç yaş 
aralığı 15-24 yaştır. Bu araştırma ise 15-29 yaş 
arasını genç nüfus olarak kabul etmiştir. Bu son 
derece cesurca bir yaklaşım. 24-29 yaş arasında-
ki sosyal gelir, statü değişimi, kaynak kullanımı, 
temel ihtiyaçlar ve bir takım tüketim alışkan-
lıkları, bu yaş aralığındaki tercihlerin değişiklik 
göstermesine yok açacaktır” diye konuştu. Araş-
tırma sonuçlarına göre gençler arasında okuma 
alışkanlığı olduğu ancak bunun arzu edilen sevi-
yede olmadığını ifade eden Bakan Kılıç, bakanlık 
olarak en çok önem verdikleri konulardan birinin 
Türkçe’nin doğru kullanımı ve okuma alışkanlık-
larının edinilmesi olduğunu söyledi. 

TÜRKIYE’DEKI SPOR TESISLERININ ENVANTERINI 
ÇIKARIYORUZ
Kredi ve Yurtlar Kurumu ziyaretlerine de deği-
nen Bakan Kılıç, yeni yurtlarla eski yurtlar ara-
sında çok ciddi bir yaklaşım farkı olduğunu ve 
bu farkı kapatmak için çalıştıklarını belirterek, 
2012 yılında 182 yeni yurt projesi devreye sok-
tuklarını açıkladı. 

Türkiye’nin Gençlik Profili 
Araştırması Kamuoyuna Duyuruldu

Tanıtım Toplantısı  |  BEKIR S. GÜR, SUAT KILIÇ  | 12 Mart 2012 



TÜRKIYE’DE GENÇLIK PROFILI ARAŞTIRMASI  |  149

Gençlik kampları ve tesislerin henüz yeterince 
bilinmediğini, bilinenlerden de yeterince fay-
dalanılmadığını vurgulayan Bakan Kılıç, ‘’Spor 
Genel Müdürlüğü ile birlikte Türkiye’deki spor 
tesislerinin envanterini çıkarıyoruz ve halka arz 
edeceğiz. Sadece futbol ve basketbolda değil; 
tenis, yüzme ve diğer branşlarda da var olan 
tüm spor tesisleri envanterimizi, gençler başta 
olmak üzere halkın kullanımına açmaya gayret 
ediyoruz’’ dedi.

GENÇ, AYNI ZAMANDA TARLADA ÇALIŞAN, FINDIK 
TOPLAYAN DEMEKTIR
Bakan Kılıç, geçmiş zamanlarda benzer araştır-
malar yapıldığını ancak bu araştırmaların kıs-
men lise, büyük ölçüde de üniversite gençlerini 
kapsadığını belirterek, “Zannedildi ki genç de-
mek, eğitim hayatına devam eden insanlar de-
mek. Oysaki genç, aynı zamanda tarlada çalışan, 
fındık toplayan, çay bahçelerinde dolaşan, pa-
muk işleyen, inşaatlarda ya da sanayi de çalışan-
dır. Genç, bu kadar bile çalışma imkânına sahip 
olamayandır ya da okul sürecinden sonra arzu 
ettiği hayatı kuramayandır. Bu nedenle bu araş-
tırmanın bu yönü çok önemlidir’’ diye konuştu. 

Araştırma sonuçlarına göre gençlerin sosyal do-
nanım talebinde bulunduklarını ifade eden Ba-
kan Kılıç, ‘’Önümüzdeki günlerde İstanbul’da bir 
tanıtımla Gençlik Merkezleri projemizi kamuo-
yuna açıklayacağız. Bu merkezler sosyal olanak-
ların yanı sıra ailelerin gençlerle iletişimini kuv-
vetlendirme ve gençlerin de ailelerin önemini 
anlama konusunda bilinçlendirme seminerleri-
ne ev sahipliği yapacak’’ şeklinde konuştu. 

CUMHURIYET TARIHININ EN KAPSAMLI GENÇLIK 
ÇALIŞTAYI
Mayıs ayında Ankara’da, Cumhuriyet tarihinin 
en kapsamlı Gençlik Çalıştayı’nı yapacaklarını 
anlatan Bakan Kılıç, ‘’Ankara Arena’daki çalıştaya 
10 bini aşkın genç katılacak. Gençlik politika-
larını doğrudan gençlerle tartışıp belirliyoruz. 
Gençlerle hep iletişim içinde olmaya gayret edi-
yoruz. Gençlik Meclisi’nde temsilciler, gençlerin 
sorunlarını doğrudan bürokrat arkadaşlarımıza 
aktaracak’’ dedi.

Gençlerin internet kullanımının tahmin edildi-
ği kadar yaygın olmamasına çok şaşırdığını ve 
bunun, internet erişiminin pahalı olmasına bağ-
landığını kaydeden Bakan Kılıç, gelecek eğitim 
yılında Kredi Yurtlar Kurumu tesislerinde yüzde 
yüz ücretiz ve Türkiye’nin en hızlı internet erişi-
minin başlayacağını söyledi. 

Kitap okuma alışkanlıklarına da değinen Bakan 
Kılıç, Türkiye’de kitaba erişimin zor olmadığını 
ifade ederek, şöyle devam etti: ‘’Gençler arasın-
da bir sigara tüketimi var. En pahalı kitabın fiya-
tı en fazla 2-3 paket sigara fiyatıdır. Dolayısıyla 
kitap parası bulamamak gibi bir yargı doğru 
değildir. Bu düşünceyi pompalamamak gerekir. 
Biz yine de tüm yurtlarımızda büyük bir hızla ki-
tap okuma köşeleri oluşturacağız. Ayrıca bir an 
evvel Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuru-
luşların sigarayı bıraktırmaya yönelik daha etkili 
bir işbirliği içinde olması kaçınılmazdır. Bir kez 
daha vurguluyorum, bu araştırmaya baktığımda 
gördüğüm şu; gençlik elden gitmiyor. Gençlik, 
kendi geleceğine hükmediyor, sorunlarını fark 
ediyor, iletiyor ve bunların çözülmesini istiyor.’’
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Hey gençlik, gençlik, gençlik / Avarelik günleri
Ne tatlıdır o yok mu / Duymamak yokluğunu

Dünyada hiçbir şeyin.

Behçet Necatigil’in Gençlik şiirinin bu di-
zeleri, modern zamanlarda kavramsallaşan 
gençliği, dört başı mahmur halde tasvir eden 
edebi örneklerden biridir. Necatigil’in yanı 
sıra gençliği acılarıyla, sevinçleriyle, çıkmaz-
larıyla ele alan Tarık Buğra, Peyami Safa, 
Oğuz Atay, Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım 
Hikmet gibi pek çok edebiyatçı, eserlerinde 
gençliğe ve genç karakterlere sık sık yer ver-
miştir. Nitekim ülkemizde gençler ve gençlik 
edebiyat dünyamızda olduğu gibi mütema-
diyen ülke gündeminin üst başlıklarından 
birini teşkil etmiştir. Yakın tarihimizde yaşa-
nan özellikle politik hareketlerin en önemli 
aktörleri gençler olmuştur. Bu nedenle yakın 
tarihimize göz attığımızda görülür ki; “10 
yılda 15 milyon genç yaratan” genç cumhu-
riyet, sonraki yıllarda yarattığı bu gençlikle 
sorun yaşamış ve yakın zamana kadar genç-
ler, rejimi tehdit eden kimi zaman irticacı, 
komünist, anarşist vb. pek çok etiketlenmeye 
mazhar olan bir grup olmuştur. Bu nedenle, 
daha düne kadar söz konusu gençler oldu-
ğunda, devlet hemen savunmaya geçmiş ve 

bu grubun tek tipleşmesi için elindeki pek 
çok aracı kullanmıştır. Pek çok genç bunun 
bedelini ya cezaevlerinde geçen yıllarıyla 
ya da hayatlarıyla ödemişlerdir. Yaşanan bu 
çalkantılı süreçlerin travmasını atlatmak ol-
dukça güç olmuştur, izlerinin tam anlamıyla 
silindiğini söylemek ise zordur.

Değişen gençlik algısı
Sancılı geçen uzun zamanların ardından, 
özellikle son yıllarda özel bir sorun kaynağı 
olmaktan çıkmaya başlayan Türkiye gençleri, 
hem ulusal hem uluslararası arenada önemli 
bir beşeri sermaye olarak daha fazla kıymet 
görmektedir. Gençler ve gençlerin dinamizmi 
artık devlet tehdidi olarak görülmekten ziya-
de, ülkenin kalkınmasının bir motor gücü 
mahiyetindedir. Yaşanan bu güzel gelişmele-
rin yanında, gençlerin günümüzde eğitim ve 
çalışma hayatına tam olarak bütünleşememe-
leri, birçok sosyal sorunu beraberinde getir-
me riski taşımaktadır. Hem devlet nezdinde 
hem toplum nezdinde gençlik algısında güzel 
değişmelerin yaşanması tüm taraflar açısın-
dan sevindiricidir. Ancak, gençleri ele alırken 
sadece belli başlı konular üzerine odaklan-
mak çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 
Her ne kadar son zamanlarda, gençlere veri-

Yorum  |  IPEK COŞKUN  |  26 Mart 2012  |  Star Açık Görüş

Hayat Gençlere Güzel!
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len önem dolayısıyla gençlik üzerine yapılan 
çalışmalar artmış, başta genç işsizliği olmak 
üzere gençlerin sorunlarını ele alan çok sa-
yıda araştırma yapılmış olsa da, çocukluktan 
yetişkinliğe geçişte okullaşmanın anahtar 
faktör olarak ele alınması, arkasından, yetiş-
kinliğe geçişin gecikmesi ve serbest zaman-
ların nitelikli değerlendirilememesi gibi so-
runları beraberinde getirmiştir.

Gençlere vasiyetname
Gençlerin okul sürelerinin uzaması ve dola-
yısıyla evlilik ile çalışma hayatlarını geç baş-
latmaları, serbest zamanlarının da artmasına 
neden olmuştur. Peki, okul dışında gençlere 
kalan serbest zaman nasıl kullanılmaktadır? 
SETA Vakfı’nın geçen hafta kamuoyu ile 
paylaştığı ve 10.174 gence ulaşarak yaptığı 
Türkiye’nin Gençlik Profili isimli çalışma, 
Türkiye’de gençlerin serbest zamanlarını na-
sıl ve ne ile geçirdiğini görmek adına önemli 
veriler sunmaktadır. Örneğin, gençler, ser-
best zamanlarını en çok TV izleyerek (yüzde 
56,8) geçirmektedirler. TV izlemeyi, sırasıyla 
kitap, dergi ve gazete okumak (yüzde 40,8) 
ile internette sosyal medya ağlarına katılmak 
(yüzde 37,2) takip etmektedir.

Ortaya çıkan tablo, daha öncesinde yapılan 
pek çok gençlik araştırmasının çıktıları ile 
karşılaştırıldığında şaşırtıcı değildir, fakat 
oldukça düşündürücüdür. Nitekim, televiz-
yon izlediğini belirten katılımcılara bu so-
ruya mütakiben televizyonda en çok hangi 
programları izlemeyi tercih ettikleri sorul-
duğunda, gençler, yüzde 52,2 oranında yerli 
dizi yanıtını vermiştir. Bunu yüzde 19,8 ile 
haber programları takip etmiştir. Toplumun 
televizyonda, hem çok şikayetçi olduğu hem 
de en çok tercih ettiği yerli dizileri izlemesi-
ne paralel olarak, gençler de televizyonda en 
çok yerli dizi izlemeyi tercih etmektedirler. 
Dahası, her ne kadar katılımcılar kitap, dergi 
ve gazete okumayı, internette sosyal medya 
ağlarına katılmaya göre daha fazla sıklıkla 

belirtmiş olsa da, bunun ne kadar gerçekleri 
yansıttığını sınamak için katılımcıların gaze-
te ve dergi okuma sıklıklarına ilişkin sonraki 
soruları enine boyuna incelemek gerekmek-
tedir. Buna göre, gençlerin üçte biri gazete 
okumamakta ve neredeyse onda dokuzu her-
hangi bir dergi takip etmemektedir.

Türkiye’ye okuma alışkanlıklarının genel 
eğilimine bakıldığında, gençlerin okuma 
oranlarının düşük olması, esasında çok şa-
şırtıcı değildir. Ancak, gençlerin serbest za-
manlarını daha çok görsel medya araçları ile 
geçirmeleri, gerçekliklerini bilgiden ziyade 
enformasyon üzerinden oluşturmalarına 
neden olmaktadır. Bundan dolayı, gençlerin 
kendi çevrelerinde ve dünyada yaşanan olay 
ve olguları anlamaları ve anlamlandırmaları 
da güçleşmektedir. Bunun yanı sıra, gazete 
satış oranlarının nüfusa oranla bu kadar az 
ve dergilerin ömürlerinin çok kısa olması da 
gençlerin gazete ve dergi okuma durumları 
ile örtüşmektedir aslında. Oysa üstat Cemil 
Meriç Bu Ülke isimli eserinde özellikle der-
gilerin nesiller için ne denli önemli olduğu-
nu şöyle ifade etmiştir: “Bir neslin vasiyetna-
mesidir dergi; vasiyetnamesi, daha doğrusu 
mesajı. Kapanan her dergi, kaybedilen bir 
savaş, hezimet ve intihar”. Ancak şunu da 
belirtmek de fayda vardır, toplumun gene-
line göre, gençlerin okuma oranları muhte-
melen ortalamanın üzerindedir. Dolayısıyla, 
okuma sorunu bir başına gençlerin sorunu  
değildir.

Gençler ve gençlerin 
dinamizmi artık devlet tehdidi 
olarak görülmekten ziyade, 
ülkenin kalkınmasının bir 
motor gücü mahiyetindedir. 
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Dijital gençlik?
Araştırmada, gençlerin serbest zaman faali-
yetlerini nasıl ve ne ile geçirdiklerini tespit 
etmeye yönelik önemli sorulardan bir di-
ğeri, internet kullanımı üzerine olmuştur. 
Katılımcı gençlerin yüzde 79,6’sı “İnternet 
kullanıyor musunuz?” sorusuna olumlu 
yönde cevap verirken, %20,4’ü olumsuz 
cevap vermiştir. Bilgi ve teknoloji çağında 
olduğumuzu varsayarsak ve internete eri-
şimin artık sadece bilgisayarlar üzerinden 
değil mobil telefonlar, tabletler üzerinden de 
sağlanabildiği düşünüldüğünde yüzde 20’lik 
genç kesimin hâlâ internet kullanmadığını 
ifade etmesi oldukça şaşırtıcıdır. İnternet 
kullanmayanların oranının bu denli yüksek 
olmasının nedenleri araştırılmalıdır. Eğer 
bu bir tercih ise telaşlanacak bir durumun 
olmadığı söylenebilir, ancak internetin kul-
lanılmaması imkânsızlıklardan kaynakla-
nıyorsa, bunu gidermeye yönelik bir takım 
iyileştirmeler yapılmalıdır. Düzenli internet 
kullandığını ifade eden yüzde 79’luk gru-
ba aynı soruyu takiben interneti daha çok 
hangi amaçla kullandıkları sorulduğunda 

ise gençlerin verdiği yanıtlar sırasıyla sosyal 
iletişim (yüzde 55,1), eğlence (yüzde 37,9) ve 
eğitim ile araştırma (yüzde 36,7) olmuştur.

Buna göre, Necatigil’in yukarıda belirtilen 
dizelerinde çizdiği gençlik profilini anım-
satan bir tablo ortaya çıkmıştır. Öyle ki, 
gençler interneti eğitim ve araştırmadan zi-
yade ağırlıklı olarak sosyal medya ve eğlence 
amaçlı kullanma eğilimi göstermektedirler. 
Esasında gençlerin interneti daha çok eğlen-
ce ve sosyal medya amaçlı kullanmalarında 
çok da fazla yadırganacak bir durum yoktur. 
Ancak eğitim ve araştırma amaçlı kullanım 
oranlarının eğlence ve sosyal medya kullanı-
mına nazaran bu denli düşük olması, gençle-
rin kitap, dergi vb. kaynaklara olan ilgisizliği 
ile birlikte düşünüldüğünde, daha da vahim 
bir hal almaktadır.

Gençlerin sadece serbest zaman aktivitele-
rini nasıl geçirdikleri üzerinden gençler ve 
gençlik hakkında bir kanaate varmak elbette 
yeterli olmayacaktır. Yine de gençlerin ser-
best zaman etkinlikleri oldukça öğreticidir. 

Zira elimizdeki veriler, gençliğin po-
tansiyelini ne derece değerlendire-
bildiğimiz hakkında zihinlerde soru 
işaretleri uyandırmaktadır. Zaman-
larının büyük bir dilimini televizyon 
ve bilgisayar karşısında ve genellikle 
pasif bir şekilde geçiren bireylerin 
dinamizmini ne kadar sürdüreceği 
üzerine sadece gençlerin değil, ai-
lelerinin, bu konuda ilgili yönetici-
lerin ve eğitimcilerin de uzun uzun 
düşünmeye ihtiyacı vardır. Zaten 
gençlik sorunları bir başına genç-
likten sorumlu bakanlık tarafın-
dan değil, gençlik, eğitim, çalışma 
ve sosyal politikalardan sorumlu 
bakanlıkların birlikte çalışmasıyla 
çözülebilir.
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ÖZET  | Arap Birliği’nin Suriye politikası Bir-
liğin tarihinde ciddi bir dönüşüm ve kırılma-
yı yansıtmaktadır. Yekpare bir siyaset izleme 
konusunda başarılı bir geçmişi olmayan ör-
güt, önce Libya daha sonra Suriye krizleri 
esnasında izlediği etkin politika ile kurulu-
şundan beri ideolojik olarak dayandığı Arap 
milliyetçiliği ve birliği temellerinden sıyrı-
larak, uluslararası sisteme daha sıkı entegre 
olma yolunda olduğunun sinyalini vermiştir. 
Öte yandan Arap baharı ile birlikte daha ön-
ceden hiç de alışık olmadığı demokrasi ve 
insan hakları talepleri gibi yeni görev alanla-
rıyla tanışan Birlik, Suriye krizinde bu talep-
lere de kulak vermek zorunda kalmıştır. An-
cak üyelerinin çoğunun hali hazırda otoriter 
yönetimlere sahip olması, birlikten çıkan 
kararları demokrasiyi destekleyen adımlar 
okumayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla Birli-
ğin ‘‘demokratik duruşu’’ üye ülkelerin çıkar 

birliği kadar halk hareketlerinin oluşturduğu 
baskının da bir sonucudur. 

Bu çalışmada Arap Birliği’nin Suriye krizin-
de izlediği politika ve bu politikanın geçtiği 
evreler ışığında söz konusu politikanın Arap 

Arap Birliği’nin Suriye 
Politikası
Analiz  |  MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ  |  Mart 2012 

Suriye’de halkın Esed rejimine karşı ayaklanmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kriz çözüme kavuşturulamadı. Uzun zaman-
dır aktif bir politika izlemeyen Arap Birliği’nin Suriye krizi karşısında dayandığı Arap milliyetçiliği temelinden sıyrılarak uluslararası 
sistem içerisinde daha etkin bir politika izlemesi, birliğin tarihinde ciddi bir kırılma olarak yorumlandı. Çözüm önerileri karşısında 
kendisine zaman kazandıracak politikalar izleyen Beşşar Esed,  Arap Birliği ile BM Suriye temsilcisi Kofi Annan’ın ülkedeki kanlı çatış-
maların sona ermesi için hazırladığı 6 maddelik planı kabul etmesine rağmen uygulamadı. Krizin çözümü için uluslararası baskının 
artırılarak, Esed rejiminin zayıflatılması gündeme gelse de, küresel ve bölgesel aktörler arasında bir fikir birliği gerçekleşmedi.

Birinci Yılın Sonunda Suriye’de Halk Isyanı 

Arap Birliği’nin önce Libya 
sonra Suriye kriziyle üstlendiği 
yeni aktif ve müdahaleci 
rol birliğin bundan sonraki 
süreçte izleyeceği siyasetin 
şifrelerini işaret etmesi 
açısından önemli.
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Birliği’nin siyasi varlığı açısından ifade et-
tiği anlam analiz edilecektir. Çalışma Arap 
birliğinin Suriye krizine yönelik sergilediği 
duruşun arkasındaki etmenleri inceleyerek 
üye ülkeler arasındaki görüş farklılıkları-
nın nedenleri üzerinde duracaktır. Sonuç 
bölümünde ise Arap Birliği’nin yeni siyasi 
duruşuna yönelik uluslararası tepkilere yer 
verilecektir. 

Sonuç Suriye krizinin başlangıcında büyük 
oranda sessiz ve tepkisiz kalan Arap Birli-
ği, olayların şiddetlenmesi ve çevre ülkelere 
sıçraması riskinden dolayı aktif bir pozisyon 
almak durumunda kalmıştır. Suriye krizinin 
bölgesel girişimler ve uluslararası toplumun 
desteğiyle çözümlenmesi önerilerini dile ge-
tiren Türkiye’nin yaklaşımlarıyla örtüşen bir 
politika izlemeye karar veren Arap Birliği, 
üye ülkelerin baskısı ile çeşitli girişimlerde 
bulunmuştur. Bugün gelinen noktada Arap 
Birliği’nin Suriye politikası farklı tepkiler 
yaratsa da, Birliğin çabaları uluslararası ak-

törler tarafından desteklenmiştir. Suriye kri-
zinin çözümlenmesinde dış müdahalenin 
ciddi sorunlar yaratacağı geniş bir kesim ta-
rafından kabul edilmektedir. Ayrıca Irak’tan 
çekilen, Afganistan’dan ise 2014 yılının so-
nuna kadar çekileceğini açıklayan Obama 
yönetiminin, Suriye’ye doğrudan müdahale 
etme ihtimalinin zayıf olduğu da söylene-
bilir. Benzer şekilde ekonomik problemlerle 
uğraşan Avrupa Birliği ülkelerinin de doğru-
dan bir müdahalenin maliyetini yüklenmek 
istemedikleri aşikârdır. Zira Avrupalı liderler 
her ne kadar Arap Birliği’nin Suriye’ye BM 
ve Arap Birliği ortaklığında barış gücü gön-
derme önerisini sıcak karşılamış olsalar da, 
dış müdahaleye karşı olduklarını açıkça dile 
getirmişlerdir. Bu minvalde, Arap Birliği’nin 
Suriye krizinde oynadığı aktif rol tek başına 
sorumluluk almaktan çekinen Batı dünya-
sında memnuniyet yaratmıştır. 

Öte yandan Rusya ve Çin perspektifinden 
bakıldığında, Arap Birliği’nin Suriye yönelik 
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aktif rol oynaması meselenin uluslararasılaş-
masına, daha doğrusu uluslararası müdahale 
girişime engel olması bakımından önem-
lidir. Her ne kadar Birliğin şimdiye kadar 
geliştirmiş olduğu Suriye politikasına destek 
vermeseler de, Rusya ve Çin Suriye krizinin 
Arap dünyası içinde barışçıl bir şekilde çözü-
münden yana olduklarını dile getirmişlerdir. 
Başından beri bölgesel meselelerin bölgesel 
platformlarda ele alınması gerektiğini öne 
süren Türkiye de Arap Birliği’nin Suriye ko-
nusunda attığı adımları hem cesaretlendir-
miş, hem de desteklemiştir. 

Ancak Arap Birliği’nin bölge meselelerinde 
sarf ettiği yoğun çabalar bölgesel bir iradeyi 
yansıtmaktan uzak kalmıştır. Bölge üzerinde 

çıkar çatışması olan dış güçlerin Birlik üye-
leriyle kurdukları karmaşık ilişkiler, Birliğin 
karar alma mekanizmalarının sağlıklı işle-
mesini engelleyerek, kararların dış etkilere 
açık olduğuna yönelik şüphelere neden ol-
muştur. Bölgesel meselelerin çözülmesi zor 
nitelikte olan güvenlik boyutu müdahale ve 
yaptırım gibi seçeneklerin sürekli masada 
tutulmasını gerektirmektedir. Arap dünya-
sının bu konulardaki tecrübesizliği düşü-
nüldüğünde, Birliğin kendi iradesiyle siyaset 
geliştirme kabiliyeti sınırlı kalmaktadır. 

Öte yandan Arap Baharı Arap Birliği’ne, de-
mokrasi taleplerine kulak verilmesi ve insan 
haklarının korunması gibi Birliğin alışık 
olmadığı yeni görev alanları açmıştır. Üye-
lerinin çoğunun katılımcı siyasi rejimler ile 
yönetilmiyor oluşu, Birliğin Suriye krizi gibi 
halkların demokrasi talebiyle sokağa dökül-
mesi karşısında yanıt vermesini güçleştir-
mektedir. Gelinen noktada Arap Birliği’nin 
aynı zamanda demokrasi tecrübesi geliştir-
me ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak 
Suriye krizi sırasında üslendiği rol ve çözü-
me yönelik uluslararası girişimleri nedeniyle 
Arap Birliği’nin önemli bir bölgesel aktöre 
dönüşmeye başladığı, uluslararası saygınlı-
ğını artırdığı, sorunlara bölgesel çözümler 
bulunması konusunda yeni ittifaklar kurma 
yeteneğine sahip olduğu görülmüştür.

Arap Birliği’nin kararı, 
Türkiye’nin Suriye politikasına 
beklediği yeterli uluslararası 
desteği bulamamasından 
kaynaklanan diplomatik kısır 
döngüyü kırması açısından da 
önemli bir adım olmuştu.
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ABSTRACT  | Suspension of Syria’s Arab 
League membership in November 2011 
could be characterized as a turning point in 
Arab league’s 66-year old history. By con-
demning the Syrian and Libyan regimes for 
disproportionate use of violence against their 
own people, the Arab League has somewhat 
found rightful the demand of Arab people. 
the League has signaled with these decisions 
that it would move away from ideas of Arab 
nationalism and Arab unity in pursuit of fur-
ther integration with the international system. 

On the other hand, the authoritarian state 
systems of most of the member states of 
the League make it difficult to regard Arab 
League decisions as steps supporting de-
mocracy. The League’s “democratic stance”  
is an outcome of the pressure of revolutions 
as much as of harmony of interests among 
the mem ber states. Even though strengthen-
ing democracy in the region seems like an 
unrealistic desire of member states, these 
decisions push each member towards think-
ing about change and thus pave the way for 
democratic reform process. 

The study at hand consists of two parts. The 
first part addresses the League’s policy pro-
posals, decisions, and reactions regarding the 
Syrian crisis and con centrates on what these 

all policy measures mean for the League as 
a regional organization. The second part ex-
amines regional dynamics that play a cru cial 
role in the current crisis by looking at differ-
ent positions of regional and global actors on 
the Syrian crisis.

CONCLUSION  |  The Arab League that for 
the most part maintained its silence at the 
initial stages of the Syrian crisis was forced 
to take an active stance due to the risk of 
intensifying violence that could spread to 
surrounding countries. The organization re-
solved to adopt a policy that bears consid-
erable resemblance to the Turkish position 
based on regional attempts and international 
assistance, and proceeded to take certain 
steps that owed a great deal to pressure from 
its member countries. Although the League’s 
Syrian policy causes mixed reactions at this 
stage, its efforts received support from inter-
national actors. Many observers also admit 
that foreign intervention to resolve the Syr-
ian crisis may result in adverse reactions. 
It is also possible to claim that the Obama 
administration that already withdrew from 
Iraq and plans to do so in Afghanistan by the 
end of 2014 is unlikely to become directly 
involved in the country. European countries 
that face similar economic challenges are 
also unwilling to bear the burden of direct in-

Arab League’s Syrian 
Policy
Policy Brief  |  MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ  |  Mart 2012
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tervention. As a matter of fact, although Eu-
ropean leaders welcomed the Arab League’s 
proposal to send a UN-AL joint peace force 
to Syria, they also voiced their opposition to 
foreign intervention. In this sense, the Arab 
League’s active role vis-à-vis the Syrian crisis 
was received positively in the West.

On the other hand, the Arab League’s will-
ingness to play an active role toward Syria 
is important from a Russian and Chinese 
perspective since this would precisely pre-
vent international intervention attempts. 
Although the Russian- and Chinese gov-
ernments do not support the organization’s 
Syrian policy thus far, they did express their 
interest in peaceful resolution. Turkey—
which advocated early on that the matter be 
handled regionally—both has encouraged 
and supported the Arab League’s steps with 
regard to the Syrian crisis.

However, the Arab League’s intense efforts 
regarding regional issues failed to craft a 
shared regional position. The complex set 
of relations between member countries and 
external actors with conflicting regional in-
terests deprived the organization of healthily 
functioning decision-making mechanisms, 
and therefore gave rise to suspicions that the 
League’s resolutions were open to external 
influences. The difficult-to-tackle security 
aspect of regional issues necessitates dif-
ferent options including intervention and 
sanctions to be kept on the table at all times. 
Given the Arab world’s lack of experience in 
this area, the League’s ability to unilaterally 
formulate policy proves rather limited.

On the other hand, the Arab Spring ushered 
in new areas such as adhering to demo-
cratic demands and safeguarding human 
rights that are indeed unconventional for 
the Arab League. The fact that most mem-
ber states are not governed by participatory 
political regimes renders it challenging for 
the League to respond to cases of popular 
pro-democracy demonstrations as in Syria. 
At this point, a need emerged for the Arab 
League to increase its democratic experience 
as well. The Arab League started to emerge as 
a significant regional actor thanks to its role 
in addressing the Syrian crisis as well as in 
its international efforts to resolve the matter. 
The organization also proved that it possess-
es the ability to form new alliances in order 
to address emerging problems with regional 
solutions.

The study addresses the 
League’s policy proposals, 
decisions, and reactions 
regarding the Syrian crisis and 
con centrates on what these 
all policy measures mean 
for the League as a regional 
organization.
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Suriye’de Baas rejimine karşı isyanın başla-
masının üzerinden bir yıl geçti. Bu oldukça 
zorlu, uzun ve kanlı senenin ardından Suri-
ye isyanına dair bir muhasebe yapılması ge-
rekiyor. Geçtiğimiz sene, sadece Suriye’deki 
rejimin ne kadar zalim olacağını göstermedi; 
aynı zamanda bölgesel ve küresel bir siyasal 
turnusol kâğıdının da ortaya çıkmasına sebep 
oldu. Bu yönüyle jeopolitik ile ahlakın, jeost-
rateji ile ilkelerin de karşı karşıya gelmesine 
yol açtı. Neticede, mazlum Suriye halkının sa-
dece geçen seneden beri yaşadıkları, Suriye’yi, 
Arap isyanları bağlamındaki bir siyasi mesele 
olmanın da ötesine götürerek bir “imtihana” 
dönüştürmüş durumda. Bugün tarihin kayıt 
altına aldığı mezkûr imtihandan geçenler ve 
geçmeyenlerden başkası değildir. 

Tunus’la başlayan isyan dalgası asıl kırılmayı 
en geç vurması beklenen Mısır’da yapmıştı. 
Hem Mısır hem de Tunus’ta yılların dikta-
törleri oldukça hızlı bir şekilde iktidarlarını 
bıraktılar. Bin Ali ve Mübarek’in günler için-
de on yıllardır devam eden iktidarlarını bı-
rakması isyan dalgasının ulaştığı her ülkede 
aynı boyutta etki uyandırması beklentisini 
abartılı bir şekilde artırdı. Oysa Mübarek-Bin 
Ali kendilerinden menkul bir güç temerküzü 
ile değil bir gücün onları istihdam etmesin-

den dolayı yıllarca pozisyonlarını korudular. 
Dolayısıyla gün gelip artık Ortadoğu düzeni 
içinde bir anlamları kalmadığı görülünce ol-
dukça sessiz sedasız sayılabilecek bir şekilde 
iktidar değişiminin önü açıldı.

İsyan dalgası hem toplumsal yapısı hem 
ekonomipolitiği hem de ilginç iktidar özel-
likleriyle Libya’ya ulaştığında Mısır- Tunus 
örnekliğinin tekrar etmeyeceği aşikârdı. Öyle 
de oldu. Libya, ekonomi- politik değeri dışın-
da bölgesel düzende fazlaca bir yere oturma-
yan, küresel sistem açısından ise siyasal bir 
değer transferi yapılmamış olan müstesna bir 
örnekti. Bu haliyle, provokatif bir Avrupalı 
müdahalenin öznesi olmaktan öteye geçme-
yerek, küresel ve bölgesel jeopolitiğin gün-
demine giremedi. Yine de Libya’daki iktidar 
değişimi sancılı bir süreçle gerçekleşebildi. 

Bölgesel ve küresel jeopolitik dengeler
Suriye, yukarıda aktardığımız neticesi ta-
mamlanmış üç örnek ile Yemen ve Bahreyn 
gibi inişli çıkışlı süreçlerin ortasındaki isyanı 
temsil etmektedir. Suriye isyanı sadece diğer 
Arap uyanışlarının ortasında bir yerde olsay-
dı iyiydi. Maalesef Suriye, bölgesel ve küresel 
jeopolitiğin de ortasında kalmış durumda. 
Bütün bu sıkışmışlıklar, en başta Baas rejimi 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  17 Mart 2012  |  Sabah Perspektif

Birinci Yılında Suriye İsyanı
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tarafından ardından da bölgesel ve küresel 
aktörler tarafından suiistimal edilmektedir. 
Başka bir deyişle, bölgesel ve küresel tıkan-
ma noktaları Esad yönetimi tarafından za-
man kazanma, İran tarafından taktik hamle-
ler, ABD tarafından da seçim yılında sorunla 
yüzleşmeme imkânı olarak görülmektedir. 
Bu adımlar ise kelimenin tam anlamıyla Su-
riyelileri Esat’la baş başa bırakmaya yardımcı 
olmaktadır. Baas rejiminin bugün arzuladığı 
şey de kendisine ait bir Suriye’de olabildiğin-
ce yalnız kalmaktır. 

Bu sene, Suriye meselesinde aktör olan veya 
olabilecek olan güçlerin tamamında iç siyasi 
gündem de hareketli durumda. Amerika ve 
Fransa seçimlere hazırlanırken Rusya henüz 
siyasi geçişini bitirmektedir. İran iç politi-
kasında oldukça hareketli günler yaşarken 
Çin de siyasi geçişe hazırlık yapmaktadır. 
Bütün bu aktörlerden bağımsız olarak Tür-
kiye görece daha sakin günler geçirmektedir. 
Dolayısıyla Türkiye dışındaki aktörler için 
Suriye hem bir iç siyaset malzemesi haline 
hem de iç siyasetteki gelişmelerden dolayı 
bir duyarsızlığa dönüşme durumundadır. 
Esad rejimi tam da bu denklemin sağladı-
ğı bir siyasal illüzyon görmektedir. Soruna 
müdahil olan veya olma potansiyeli bulunan 
aktörlerin meşguliyetinden doğan alanı, ülke 
içinde katliamları hızlandırma imkânı ola-
rak değerlendirmektedir. Bu yolla da isyanı 
kanlı bir şekilde 2012 içinde bastırma hesabı 
yapmaktadır. Bu çıkmaz sokağın ve sınırları 
zorlamanın başka bir ifadesidir. Baas rejimi 

jeopolitik dengeler ve 2012 meşguliyetleri-
nin arasına sıkıştırdığı politikalarının her 
geçen gün iki dinamiğinde kullanım sınır-
larına yaklaştığını görememektedir. Jeopo-
litik dengeler, 2012’de katliamlar karşısında 
ancak belli bir noktaya kadar sessiz kalabilir. 
Aynı şekilde, post Camp David sürecinin 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki bütün yeni 
aktörleri de Suriye üzerinden rahatsızlıkla-
rını açık bir şekilde dillendirmekte, isyana 
destek vermekteler. Özellikle ABD hem bu 
yeni aktörlerle olan ilişkisinde hem de yaşa-
nan değişim dalgasının karşısında doğrudan 
duran bir pozisyona girmek istememektedir. 
Esad’ın ve destekçilerinin yanlış hesapları se-
çim yılındaki ABD’de bir anda Suriye’yi kam-
panyanın merkezine oturtabilir. 

Önümüzdeki haftalar ve aylarda maalesef 
başından beri tahmin ettiğimiz gibi daha 
fazla kan ve gözyaşı göreceğiz. Suriye ordusu 
çözülmeye devam edecek. Ordu çözüldükçe 
boşluğu daha fazla polis, istihbarat ve Şeb-
biha dolduracak. Bu ise daha fazla katliam 
anlamına gelmektedir. Baas rejiminin iki dış 
destekçisinden Rusya bu süreçte biraz daha 
sessiz destek veren bir aktöre dönüşürken, 
İran ABD seçim yılının bir malzemesi olarak 
daha fazla hedefe oturtulabilir. Bu ise İran’ın 
gerilimi Suriye üzerinden bir vekâlet savaşıy-
la sürdürme ihtimalini güçlendirecektir. 

Ortaya çıkan manzara her durumda Baas reji-
mi için bir kısır döngüye işaret ediyor. Türkiye 
aynı süreçte hem sınırında yaşanan sıcak geliş-
melerden dolayı hem de Suriye’de akan kanın 
durması için daha aktif bir rol üslenmek duru-
munda kalacaktır. Bütün bunlar Suriye’ye ilk 
anda askeri bir müdahale anlamına gelmiyor. 
Ama halihazırda ciddi bir ambargo altında bu-
lunan Suriye rejimi, uluslararası baskının daha 
sertleştiği bir senaryoda hem siyaseten hem de 
ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlanacak-
tır. Akan kanın durması için başka bir ihtimal de  
görünmemektedir.

Suriye rejimi, uluslararası 
baskının daha sertleştiği bir 
senaryoda hem siyaseten hem 
de ekonomik olarak ayakta 
kalmakta zorlanacaktır. 



BIRINCI YILIN SONUNDA SURIYE’DE HALK ISYANI   |  161

The twin vetoes by Russia and China on the 
UNSC draft resolution on Syria, described as 
having “no tooth,” have analysts pondering 
what the next stage of the conflict might be. 
As Russia weighs in on the Assad government’s 
crackdown on the opposition, hopes for a swift 
resolution of the stalemate seem to fade. The 
Assad regime’s most recent attack on Homs 
resulting in hundreds of civilian casualties sug-
gests that we might be headed for a civil war 
scenario. Though the US and Turkey have taken 
clear positions on the Assad regime, it remains 
uncertain what kind of tools they may be able 
to employ to help the Syrian opposition suc-
ceed. Syria is quickly turning into a sectarian 
battleground between Iran and Saudi Arabia as 
well. As so many outside powers have clashing 
geopolitical, security, and economic interests, 
what does the road ahead look like for Syria?
This Policy Debate is based on a panel discus-
sion on “Syria: What’s Next?” organized by the 
SETA Foundation at Washington D.C. on Febru-
ary 15, 2011. The panelists included Steven Hey-
deman of the United States Institute of Peace, 
Randa Slim of New America Foundation and 
Middle East Institute, Aram Nerguizian of Cen-

ter for Strategic and International Studies (CSIS), 
and Erol Cebeci of SETA D.C. The discussion was 
moderated by Kadir Ustun of SETA D.C.

EVENT SUMMARY 
Mr. Kadir Ustun introduced the topic by framing 
the question of the future of Syria within the re-
cent veto of the UN resolution. Specifically, Mr. 
Ustun asked the panel what we might expect 
from the “Friends of Syria” meeting scheduled 
to take place in Tunisia on February 24, 2012.

Dr. Steven Heydemann spoke about US foreign 
policy toward Syria. He elaborated on three 
main difficulties for the current administration in 
determining the next course of action—the lim-
its of using diplomatic and economic pressure, 
the lack of any tangible or viable alternatives to 
the current policy, and the growing militariza-
tion of Syrian opposition groups. Though the 
US insists that direct intervention is a dangerous 
and unlikely option, Dr. Heydemann explained 
that the American aim should not just be regime 
transition, but also the emergence of a stable 
(and hopefully democratic) Syria. In this light, Dr. 
Heydemann highlighted the need to help the 
Syrian resistance build up its operational capac-
ity and the need to manage the flow of weapons 
into the country. Without a strategy for “manag-
ing the already occurring militarization,” the US 
risks facing uncoordinated and uncontrolled 
armed opposition groups in Syria.

Dr. Randa Slim elaborated on the composition 
of and separations within the Syrian opposition. 
She explained that Assad still enjoys a certain 
degree of support in the country because there 
is no credible alternative. Dr. Slim also described 
the Syrian National Council’s (SNC) inability to 
unify other opposition groups such as the Free 

Syria: What’s Next?
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Syrian Army (FSA), the Muslim Brotherhood, the 
Christian business community, and other minor-
ity sects. In addition, she noted the largely sectar-
ian character of the Free Syrian Army and its own 
internal divisions. Fundamentally, Dr. Slim stated, 
there is a critical need to unite the Syrian opposi-
tion under one umbrella in light of the increas-
ing militarization of the conflict. She suggested 
that the “Friends of Syria” conference could pro-
vide such a platform for initiating a “network of 
networks” aimed at creating a civilian-controlled 
network of armed opposition factions.

Mr. Aram Nerguizian gave an account of the 
costs associated with military intervention in 
Syria. He stated that Syria’s defense capabilities 
will give the Assad government a bigger edge 
in the conflict than those of Gaddafi in Libya. Mr. 
Nerguizian spoke of Syria’s sophisticated air de-
fense networks and its biological and chemical 
warfare capabilities, as well as Syria’s anti-ship 
defenses. He also spoke of the difficulties in ac-
tually encouraging meaningful and high-level 
defections within Syria’s military ranks. Should 
Syria develop into a proxy competition scenar-
io, this would amount to “another Iraq,” causing 
larger-scale instability in Lebanon, and further 
exacerbate sectarian divisions. He concluded 
that a military action in Syria would require a 
serious military commitment and taking out 
Syria’s military capabilities would be a compli-
cated task. Moreover, it would most likely result 
in heavy civilian casualties.

Mr. Erol Cebeci gave insight into the role of Tur-
key in the Syria conflict. At the beginning of the 

conflict, Turkey advised Assad to initiate reforms 
that would lead to a democratic transition. But 
after August of 2011, when the Assad regime 
began to use force against its opposition, Tur-
key announced that it would take the side of 
the Syrian people over the government. Mr. Ce-
beci explained how after Turkey’s engagement 
strategy failed; it applied its own set of sanc-
tions on Syria alongside the Arab League sanc-
tions. Turkey also supported the Arab League 
and UN proposals. Now, with the failure of 
these proposals, Mr. Cebeci stated that Turkey is 
ready to support a purely humanitarian mission 
to Syria that subsequently has a lesser chance 
of being blocked by Russia and China. In addi-
tion, Mr. Cebeci emphasized the importance of 
maintaining pressure on the Assad regime. Tur-
key will not take unilateral military action unless 
its security is directly threatened by the situa-
tion in Syria. Mr. Cebeci underlined the damag-
ing effects that a Syrian civil war could have on 
Turkey and the broader region. He emphasized 
that Turkey has taken the strongest stance to-
ward Syria throughout the uprising.
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The Syrian regime has agreed to accept the 
plan announced by the joint United Nations-
Arab League envoy Kofi Annan. Al-Assad 
thinks time is on their side and that they’re 
going to prevail while the rest of the world 
is quite busy. Before questioning the Baathist 
regime’s move, let’s recall what the U.N.

Security Council resolution was about. In 
general, this resolution, more or less, is no 
different from Turkish and Arab League 
calls. In short, it demands the Syrian regime 
stop the massacres.

1) Commit to work with the envoy in an 
inclusive, Syrian-led political process to ad-
dress the legitimate aspirations and concerns 
of the Syrian people;
So, in coming days/weeks, if not months, 
the U.N. is expecting al-Assad to collaborate 
with Mr. Annan as it was expected he would 
with Davutoğlu and the Arab League since 
last summer.

2) Commit to stop the fighting and achieve, 
urgently, an effective U.N.-supervised cessa-

tion of armed violence in all its forms by all 
parties to protect civilians and stabilize the 
country. To this end, the Syrian government 
should immediately cease troop movements 
toward, and end the use of heavy weapons in, 
population centers, and begin the pullback 
of military concentrations in and around 
population centers.
So, the U.N. is seeking that the Baathist re-
gime stop military operations and work with 
the envoy to reach a ceasefire. The same ap-
proach is expected from the opposition as 
well.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  30 Mart 2012  |  Hurriyet Daily News

The Annan Plan vs. Al-Assad’s Time 
Game

UN wants to see the al-Assad 
regime, which killed most 
of the 8,000+ people killed 
during demonstrations, to 
allow people to protest freely.



164  |  MART 2012

3) Ensure timely provision of humanitarian 
assistance to all areas affected by the fighting, 
and to this end, as immediate steps, to accept 
and implement a daily two-hour humanitar-
ian pause;

So, although Mr. Annan is seeking an imme-
diate ceasefire according to resolution item 
number 2, the U.N. is, paradoxically, asking 
the al-Assad regime to give a daily two-hour 
break for humanitarian aid.

4) Intensify the pace and scale of release of 
arbitrarily detained persons, including es-
pecially vulnerable categories of persons, 
and persons involved in peaceful political 
activities, provide without delay through 
appropriate channels a list of all places in 
which such persons are being detained and 
respond promptly to all written requests for 
information, access or release regarding such 
persons;

So, the U.N. is expecting the al-Assad regime 
to assume full accountability regarding de-
tainees, prisoners and missing persons.

5) Ensure freedom of movement throughout 
the country for journalists and a non-dis-
criminatory visa policy for them;

So, the resolution is asking the Baathist re-
gime to lift its embargo on freedom of move-
ment and censorship of journalists. And, this 
is expected when just last week all Syrian 
males between 18 and 42 were banned from 
traveling outside the country.

6) Respect freedom of association and the 
right to demonstrate peacefully as legally 
guaranteed.

So, UN wants to see the al-Assad regime, 
which killed most of the 8,000+ people killed 
during demonstrations, to allow people to 
protest freely.

I hope this magnificent plan works. Just to 
note; the Annan plan even might have been 
welcomed in a dictatorship. Unfortunately, 
the al-Assad regime is not even a dictator-
ship; it is a messy gangster-ship.

And the Syrian gangster-regime knows quite 
well what this six-point plan means.
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7 Şubat’ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 
dört MİT yöneticisinin İstanbul Özel Yetki-
li Cumhuriyet Savcılığınca ‘şüpheli’ olarak 
ifadeye çağrılması, özel olarak MİT’i ama 
genel olarak tüm istihbarat faaliyetlerini ve 
kurumlarını yeniden tartışmaların odağına 
oturttu. Ancak soruşturmanın zamanlama-
sı, soruşturmayı yürütenlerin kimlikleri ya 
da kimliklerine dair var olan algı, bir hukuki 
soruşturmadan ziyade bir “siyaseti dizayn 
operasyonu” ile karşı karşıya olduğumuzu 
herkese düşündürttü. Aynı şekilde, bir gruba 
ait yayın organlarının ve kamuoyunda aynı 
gruptan oldukları bilinen belli başlı isimlerin 
toptan ve çok senkronize bir biçimde soruş-
turmayı şiddetle savunmaları ve şüphelilere 
yönelik suçlamaların ve sorulacak soruların 
aynı gece medyaya sızdırılması gibi pek çok 
husus, söz konusu düşünceyi kuvvetlendirdi.
Bu kanaatten ötürü, kamuoyunun büyük 
bir bölümü, MİT yasasının 26. maddesin-
de yapılan değişikliği, hukuki açıdan kabul 
edilebilir bulmasa da, söz konusu müdahale 
girişiminin bertaraf edilmesi için bir bakıma 
‘anlayışla karşıladı’. Ancak bu anlayışla karşı-
lamanın asıl nedeninin, birtakım beklentiler 

olduğunu da görmek gerekir. Bu yazıda, bir 
miktar bu beklentiler ışığında genel olarak 
istihbaratın demokratikleştirilmesi, hesap 
verebilir hale getirilmesi konusunu irdele-
meye çalışacağız.

MIT’e dair algı
İstihbarat faaliyetleri, tarih boyunca güven-
lik sektörünün önemli bir unsuru olarak 
varlığını sürdürmüştür. Ancak tabiatı gere-
ği gizli yürütüldüğünden yani diğer güven-
lik birimleri gibi göz önünde olmadığından 
üzerlerinde fazla konuşulmaz. Dahası, bizim 
gibi otoriter ülkelerde, istihbarat kurumları-
nın mesaisinin önemli bir bölümünü kendi 
halkının takip ve kontrolü, fişlenmesi oluş-
turduğundan, insanlar istihbarat kurumla-
rıyla ilgili ileri geri konuşmaktan çekinirler. 
Özellikle Türkiye gibi, tüm siyasi sorunla-
rına güvenlikçi bakış açılarıyla yaklaşan, 
siyasi muhalefeti ‘tehdit’ ya da ‘iç düşman’ 
olarak açıkça tanımlayan ülkelerde, istihba-
rat kurumlarından duyulan korku, çok daha 
derindir. Çünkü siyasi tarihimizin karanlık 
sayfaları çoktur ama en zifiri karanlık olanla-
rı da, istihbarat kurumlarına ait bölümlerdir. 

Milli Istihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012 Salı günü Istanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcısı 
Sadrettin Sarıkaya tarafından KCK operasyonu kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılması, Türkiye siyaset gündemine bom-
ba gibi düştü. Fidan’ın özellikle MIT ile PKK yöneticileri arasında gerçekleşen “2008 Oslo Görüşmeleri” kapsamında oynadığı rol 
itibarıyla devlet içerisindeki birtakım odaklar tarafından hedef alındığı algısı, AK Parti hükümetini konu hakkında yasal düzen-
leme yapmaya yönlendirdi. MIT Kanunu’nda yapılan değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken, teşkilat mensupları ile 
Başbakan’ın görevlendirdiği kişiler hakkında her türlü soruşturmanın yapılabilmesi, Başbakan’ın iznine bağlandı. 

MIT’çilerin Soruşturulması Başbakan’ın Iznine Bağlandı

İstihbaratı Demokratikleştirmek
Yorum  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  19 Mart 2012  |  Star Açık Görüş



166  |  MART 2012

Nitekim istihbarat üreten MİT, Emniyet İs-
tihbarat, Genelkurmay İstihbarat ve Jandar-
ma İstihbarat gibi kurumlara ilişkin zihinle-
rimizdeki imaj, bu kurumların daha çok “iç 
düşman”lara yönelik olarak yaptıkları ope-
rasyonlarla şekillenmektedir. MİT dendiğin-
de herkesin aklına, öncelikle kendisi hakkın-
da yapılan fişlemeler, tutulan raporlar gelir. 
Polis istihbarat dendiğinde, herkes kendisi-
nin de mutlaka bir ortam dinlemesine takıl-
dığını, telefonlarının dinlendiğini düşünür 
ve tedirgin olur. JİTEM denince ise, akıllara 
faili meçhul cinayetler, toplu mezarlar, yer 
altından fışkıran kemikler gelir. Özetle, istih-
barat korkutucudur, ürkütücüdür; bırakınız 
hayatları, hayalleri bile karartmaktadır.

Hakan Fidan’dan beklentiler
Son günlerde görece yoğunluğu azalmış ama 
süreceği kesin olan saldırıların ve tartışma-
ların odağını ise, bu göreve getirilmesinden 
İsrail’in rahatsızlığını açıkça belirttiği MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan oluşturmaktadır. Bu 

yüzden de, MİT’e ya da Hakan Fidan’a yönelik 
her operasyon, kolaylıkla İsrail’le ve ulusla-
rarası çevrelerle ilişkilendirilmektedir. Buna 
karşılık, Hakan Fidan’dan yana beklentilerin 
oldukça yüksek olduğunu da belirtmek ge-
rekir. Kuşkusuz Fidan’ın elinde bir “Âsay-ı 
Musa” olmadığı bilinmektedir ve ondan in-
sanüstü bir performans beklenmemektedir. 
Ancak yeni Türkiye’yi inşa yolunda, “insani 
güvenliği” esas alan bir anlayışla temiz ve 
güvenilir bir kadro kurması, başına geçtiği 
kurumu her türlü karanlık ve kirli işlerden 
temizlemesi, hukuk dışı işlere bulaşmış ele-
manlarını ayıklayıp yargı önüne çıkarması 
ve Türkiye’nin karanlık geçmişiyle yüzleş-
mesi sürecinde öncü bir rol oynaması da 
kendisinden beklenmektedir. Ve bütün bun-
ları biraz da kamuoyunun önünde yapması 
gerekir. Her ne kadar kamuoyuna “başarılı 
bir polis operasyonu” olarak yansıtıldıysa da, 
Hatay’da suça karışan elemanını tespit eder 
etmez, ihraç edip dosyasını savcılığa gönder-
mesi gibi uygulamaları duyup öğrenmeye 
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toplumun ihtiyacı var. Örneğin Hrant Dink’i 
çağırıp tehdit eden iki MİT elemanı hakkın-
da Ankara C. Savcılığı, zaman aşımından ta-
kipsizlik kararı verdi. Yapılan itiraz üzerine 
dosyalar aylardır Sincan’da beklemede. İlgili 
diğer kamu görevlileri gibi terfi etmeye de-
vam mı edecekler yoksa bu elemanların ve 
onlara bu görevi verenlerin adalet önünde 
hesap verdiklerini görmek bizlere nasip ola-
cak mı? Doğrusu, herkes bunu merakla bek-
lemektedir. Özetle, Başbakan Erdoğan’ın ve 
Hakan Fidan’ın, 26. madde değişikliğini ilke-
sel olarak yanlış bulan pek çok insanın yük-
sek sesle fazla itiraz etmemesinin altında bu 
tür beklentilerin yattığını asla unutmamaları 
gerekiyor. Kimin beklentisi mi bunlar? Her 
şeyden ve herkesten önce, zulme uğrayan-
ların, ahlarının aheste aheste çıkacağından 
emin olduğumuz mazlumların.

Istihbarat savaşları
Türkiye’de sadece MİT yok; poliste, jan-
darmada ve Genelkurmay’da da istihbarat 
birimleri var ve aralarında görev ve yetki 
çatışması, kurumsal kıskançlıklar hiç eksik 
olmuyor. Yasal düzenlemenin aksine, MİT 
yıllarca ordunun denetimi altında olduğun-
dan, çekişme daha çok MİT’le polis arasında 
yaşanıyordu. Hatta polis istihbaratın kurul-
masının ve güçlendirilmesinin ana nedeni 
de, MİT’in, hükümetlerden daha çok or-
duya bağlı olarak çalıştığına dair yüklü bir 
sabıkaya sahip oluşudur. Yani kıskançlık ve 
çekişme, tarihi geçmişe sahiptir. Bu sorunu 
gidermek adına bir İstihbarat Koordinasyon 
Kurulu oluşturuldu ancak problemin kökle-
rinin çok derinlerde olduğunu, dolayısıyla 
koordinasyon toplantılarıyla çözülmesinin 
çok zor olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Ancak polisle ilgili olarak genellikle göz ardı 
edilen çok daha önemli bir sorun, emniyet 
teşkilatının kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
biçimde bir dizi görev ve yetkiyle donatılmış 
olmasıdır. Bilindiği üzere, insanlığın en iyi 
yönetim şekli olarak geliştirdiği demokra-

sinin temel ilkelerinden biri, kuvvetler ay-
rılığıdır. Yani gücün, yetkinin bir erkte top-
lanmamasıdır. O yüzden de, devlet aygıtının 
temel organları olarak yasama, yürütme ve 
yargının birbirlerinden ayrı/bağımsız olma-
sı ama birbirlerini denetleyerek bir denge ve 
ahenk içinde toplumun hizmetlerini görmesi 
esastır. Kabaca yasama diğer iki erkin bağlı 
olacağı hukuki düzenlemeleri yapar, yürüt-
me bu mevzuat çerçevesinde yönetir, yargı 
da yine bu mevzuat dâhilinde denetler.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, tüm devlet kurum-
larının görev ve yetkilerinin belirlenmesin-
de de gözetilir. Ne var ki, bizde polis, hem 
istihbarat üretmekte ve bunun gereği olarak 
her türlü takip ve izlemeyi, dinlemeyi yap-
makta, hem güvenlik amaçlı operasyonları 
kararlaştırıp yürütmekte hem de adli kolluk 
hizmetleri dolayısıyla bir tür yargı görevini 
de icra etmektedir. Yani günümüzde polis 
hem yürütmenin hem de yargının etkin bir 
parçası olarak hayatımıza hükmetmektedir. 
Bu aşırı güç ve yetkiler dolayısıyla da, po-
lis adeta bir fezleke hukuku yaratmaktadır. 
Zaten yargı, polisin sahip olduğu imkânlara 
sahip değildir ve bu yüzden de soruştur-
malarda savcılar, genellikle kolluktan gelen 
dosya çerçevesinde hareket etmek zorunda 
kalmaktadırlar. Esasen poliste kimlerin ne 
kadar örgütlendiğinden bağımsız olarak bu 
sorunun bir an önce ele alınıp çözümlenmesi 
gerekmektedir. Nitekim tarih, tüm gücün bir 
kişide, bir grupta ya da bir erkte toplanma-
sının veya bir kuruma bu kadar çok görev 
ve yetki verilmesinin yol açtığı felaketlerle 
doludur. O yüzden şimdinin güçlü liderleri 
ya da grupları, hiç değilse “sünnetullah”ı ha-
tırlayıp, kendilerinin her zaman böyle güçlü 
olmayacaklarını ve yarın bu büyük gücün, 
hiç sevmedikleri bir kişinin ya da grubun, 
kurumun elinde toplanmasının doğuraca-
ğı sonuçlar üzerinde biraz düşünmeliler ve 
bunun isteyip istemeyeceklerinin muhase-
besini dürüstçe yapmalılar. Tekrar vurgula-
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mak gerekirse, bu “güçler birliği” sorununun 
şimdiki güçlü liderlerden, gruplardan ve 
kurumlardan bağımsız olarak, ilkesel açıdan 
masaya yatırılıp çözülmesi zorunludur.

Istihbaratı hesap verebilir kılmak
İstihbarat servislerinin hesap verebilirliğine 
yönelik olarak demokratik ve etkili bir sis-
tem kurabilmek, günümüz demokrasilerinin 
en önemli ve zorlu sorunlarından birisidir. 
Çünkü güvenlik ve istihbarat servislerinin 
hesap verebilir kılınması, demokratik dene-
tim ve sivil gözetim açılarından demokratik 
şeffaflığa kavuşturulması, artık vazgeçilmez 

hale gelmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda 
hükümet, görevlendirme, önceliklerini be-
lirleme, kaynakları kullanılabilir kılma gibi 
konularda yönlendirmek suretiyle tüm is-
tihbarat birimlerini denetim altında tutar-
ken, Meclis genel konular ve bütçe onayı gibi 
işlevlerle belirli bir gözetim ve gerektiğinde 
oluşturacağı komisyonlarla incelemeler, 
araştırmalar yapar. Yargı ise hukuka aykırı fi-
iller üzerinde hüküm verir ve özel yetkilerin 
kullanımını izler. Sivil toplum ve vatandaşlar 
da, alternatif görüşler sunmak, skandal ve 
krizleri açığa çıkarmak, şikâyetlerde bulun-
mak gibi yöntemlerle bu birimlerin çalışma-
larına sınırlamalar getirirler.

Ne var ki, yıllarca istihbarat örgütlerini iz-
leyememiş ama buna karşılık bu örgütler 
tarafından özel hayatının en mahrem nokta-
larına kadar izlenmiş hatta hâlâ izlenmekte 
olan kişi ve kurumların, bu hak ve yetkilerini 
kullanmalarını hemen sağlamak çok zordur. 
Bunun için de, öncelikle güvenlik anlayı-
şımızı yeniden gözden geçirmek, güvenlik 
kurumlarında köklü reformlar yapmak  
gerekmektedir.

Istihbarat servislerinin hesap 
verebilirliğine yönelik olarak 
demokratik ve etkili bir 
sistem kurabilmek, günümüz 
demokrasilerinin en önemli ve 
zorlu sorunlarından birisidir.
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How should be the relationship between 
intelligence agencies and the journalists, 
scholars and public intellectuals? Before we 
answer this question we must underline the 
deep difference between taking on intel-
ligence as an occupation and using intelli-
gence as an instrument.

Intelligence as an occupation has its own 
set of rules, procedures and ethics. One can 
become an intelligence agent by consenting 
to these sets of rules, procedures and ethics. 
This approach is coherent in itself. However, 
if one attempts to understand life, the politi-
cal, the social and anticipate the future ac-
cording to these sets of ethics without taking 
intelligence as an occupation, one stands in 
danger of making grave errors at each step. 
These grave errors can range from the ac-
curacy of the intelligence used to the severe 
harm one might cause with this approach. 
What is the harm? The complete destruction 
of the political. 

It is unavoidable that journalism and re-
search oriented towards the intelligence 
world should create a codependent rela-
tionship after a while, not unlike substance 

dependency. The biggest damage these 
codependent parties and structures can do, 
as mentioned above, is their unethical con-
tribution to the destruction of the political. 
What does it mean to destroy the political? 
The political can only exist on the transpar-
ency plane. The minute one gets involved in 
a world full of secrets and unknowns, one 
begins to destroy the political, because noth-
ing one says or claims can be verified. 

The world is evaluated heavily from the secu-
rity perspective. Security is one of the most 
important instruments of the political. How-
ever, security is not the target of the political, 
but only an instrument. 

The intelligence world in which security is 
transformed into a target is obliged to dwell 
between paranoia and naiveté. The most or-
dinary events can give rise to paranoia and 
most serious developments can be conceived 
naively. Ordinary events from the perspective 
of the political have a special name and place 
from the perspective of security. In a security 
world the first criticism received is perceived 
as another piece of intelligence and the first 
obstacle faced another operation. 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  16 Mart 2012  |  Hurriyet Daily News

Intelligence and the Political
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The actors who act as Sattelite intelligence 
agencies that are turned into document ad-
dicts severe their ties with the political com-
pletely after a while. Their world makes sense 
only to the extent of documents that come 
before them. 

The actual meaning of the document in front 
of them, its accuracy or the methods through 

which it was obtained have already become 
simple details for these satellite intelligence 
agencies. Since the political is destroyed, the 
only way to exist becomes through those docu-
ments. This is also the only way for them to 
mark their difference. It is not possible for them 
to be different or original in any other way. 

In fact, they are so blinded in this security 
world that sometimes they discover what the 
public has already known for months from 
the documents in front of them. Sometimes 
they create a commotion on an issue intel-
lectuals have discussed and resolved months 
before only because they recently saw it on a 
document.

The intellectuals who think and write in the 
arduous world of the political which demands 
a lot of attention can only feel sorry for these 
document dependents. The intellectuals are 
also aware that the onus of protecting the in-
tegrity of the political is on them, because the 
only insurance against the bankruptcy of hu-
man intelligence, ethics and contemplation is 
the protection of the political.

The actors who act as Sattelite 
intelligence agencies that 
are turned into document 
addicts severe their ties with 
the political completely after 
a while. Their world makes 
sense only to the extent of 
documents that come before 
them.
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmala-
rı Vakfı (SETA), Küresel Eğilimler Işığında 
Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler başlıklı 
raporu ile yükseköğretim alanında kapsamlı 
bir araştırmaya imza attı. Uluslararası öğrenci 
hareketliliği konusunda küresel eğilimleri ele 
alan rapor, Türkiye’de uluslararası öğrencilere 
yönelik izlenen politikaları, öğrencilerin tec-
rübeleri ve karşılaştıkları sorunlar doğrultu-
sunda inceliyor. Öğrencilerle ve Türkiye’deki 
ilgili kurumların temsilcileriyle yapılan mü-
lakatlara dayalı olarak gerçekleştirilen saha 
araştırmasında ise uluslararası öğrencilerin 
sorunlarına ayrıntılı bir şekilde değiniliyor.

Araştırma raporunun tanıtımı, 27.03.2012 
tarihinde SETA’da düzenlenen, Yükseköğ-

retim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya’nın da katıldığı bir toplantıyla 
gerçekleşti. Toplantının başında uluslara-
rası öğrenciler hakkında bir konuşma ya-
pan Çetinsaya, Türkiye yükseköğretiminde 
uluslararasılaşmanın önemine dikkat çekti: 
“Uluslararası öğrenci konusu, en önemsedi-
ğim konuların başında geliyor. Raporda en 
dikkat çekici husus, Türkiye’nin uluslararası 
öğrenci konusunda kapsamlı bir stratejisinin 
olmamasıdır. Buna karşın Türkiye’nin bölge-
sel rolü arttıkça üniversitelerden beklentiler 
de artmaktadır.  Uluslararasılaşma, kültür-
lerarası müzakere ve etkileşimlerin artması 
açısından kilit önemdedir ve yükseköğretim 
kurumlarının içe kapanık yapısını değiştir-
mek adına önemli bir fırsattır.”

Küresel Eğilimler 
Işığında Türkiye’de 
Uluslararası Öğrenciler
Araştırma&Kitap  |  MURAT ÖZOĞLU, BEKIR S. GÜR, IPEK COŞKUN  |  SETA Yayınları XVII, 1. Baskı: Mart 2012, ISBN: 978-605-4023-15-8

1990’lı yıllarla birlikte uluslararası yükseköğretim alanında somut çalışmalara başlayan Türkiye, daha fazla uluslararası öğrenci 
için yükseköğretimde cazibe merkezi olmayı amaçlayan politikalara yöneldi. Bu politikaların ne noktada olduğunu tespit etmek 
amacıyla hazırlanan “Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler” isimli çalışmada, Türkiye’de eğitimini sürdüren 
uluslararası öğrencilerle derinlemesine görüşmelere yer verilirken, Türkiye’ye gelmeden önceki ve Türkiye geldikten sonraki tec-
rübeleri değerlendirme konusu edildi. Kitap ve araştırma sonuçları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın 
da katılımıyla gerçekleşen bir panelle kamuoyuna sunuldu. 

Türkiye’de Eğitim Alan Yabancı Öğrencilerin Durumu
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Uluslararası öğrenci konusunda, önemli bir ih-
tiyaca cevap veren çalışma Murat Özoğlu, Bekir 
S. Gür ve İpek Coşkun imzasını taşıyor. Çalış-
mada öne çıkan bulgular şu şekilde sıralanıyor:
 
Dünyada uluslararası öğrenciler
•	 Uluslararası öğrenciler, genç nüfusun 

az olduğu gelişmiş ülkeler başta olmak 
üzere birçok ülkede, ekonomik kalkın-
maya ve uluslararası rekabet gücüne bü-
yük katkı sağlayan insan kaynağı olarak  
değerlendirilmektedir. 

•	 İnsan kaynağı olarak sağladıkları katkıla-
ra ek olarak, uluslararası öğrenciler, hem 
ödedikleri öğrenim ücretleriyle hem de 
konaklama, seyahat ve gündelik ihtiyaçla-
rını gidermek için aile fertleri ile birlikte 
yaptıkları harcamalarla, bulundukları ül-
kenin ekonomisine doğrudan ekonomik 
girdi sağlamaktadır.

•	 Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkeler ve 
kültürler arasında karşılıklı anlayışı, işbir-
liğini ve dayanışmayı artırdığından önemli 
bir dış politika ve kamu diplomasisi aracı 
olarak değerlendirilmektedir. 

•	 1980 yılında 1 milyon olan uluslararası 
öğrenci sayısı, sürekli artarak 2000 yılın-
da 2 milyona, 2009 yılında ise 3,7 milyona  
ulaşmıştır.

•	 Amerika Birleşik Devletleri, sayı olarak 
en fazla uluslararası öğrenci bulunduran, 
önemli bir cazibe merkezi konumundadır. 
ABD, bütün uluslararası yükseköğretim 
öğrencilerinin % 18’ine ev sahipliği yap-
maktadır. ABD’yi sırasıyla İngiltere (% 10), 
Avustralya (% 7), Almanya (% 7) ve Fransa 
(% 6,8) takip etmektedir. Uluslararası öğ-
rencilerin yaklaşık yarısı, bu beş ülkede 
eğitim görmektedir.

•	 Çin Halk Cumhuriyeti yurtdışına en fazla 
öğrenci gönderen kaynak ülke konumun-
dadır. Dünyadaki uluslararası öğrencilerin 
%15,3’ü Çin Halk Cumhuriyeti’ndendir. 
Çin Halk Cumhuriyeti’ni sırasıyla Hin-
distan (% 5,5), Kore (% 3,5), Almanya (% 
2,8) ve Türkiye (% 2,0) takip etmektedir. 
Bu beş ülkeden yurtdışına yükseköğre-
nim görmeye giden öğrenciler, toplam 
uluslararası öğrencilerin yaklaşık %30’unu  
oluşturmaktadır.
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Araştırmanın önemli bulguları
•	 Son yıllarda giderek bölgesel bir güç haline 

gelen Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda da 
bu rolünü sürdürebilmesi, diplomasinin 
yanında, hem ülke içinde siyasi ve ekono-
mik ihtiyaçlarını karşılayacak iyi yetişmiş 
bir işgücüne sahip olmasını hem de ülke 
dışında sağlam sosyal, ekonomik ve kültü-
rel ilişkiler kurmasına bağlıdır. Türkiye’nin 
uluslararası öğrenci sayısını artırması, bu 
çerçevede oldukça önemlidir.

•	 2011 yılı itibariyle Türkiye’de yaklaşık 26 
bin uluslararası öğrenci yükseköğretime 
devam etmektedir. Bu sayı, uluslararası 
eğitimde lider konumdaki ülkelerde öğ-
renim gören uluslararası öğrenci sayısı ile 
kıyaslandığında, oldukça düşüktür. 

•	 BÖP’ün başladığı andan itibaren, 
Türkiye’ye gelen 32 bin öğrenciden sade-
ce 9.541’i mezun olmuştur. Yaklaşık 16 
bin öğrencininse bursu kesilmiştir. Me-
zuniyet oranının oldukça düşük olması, 
BÖP’ ün verimliliği hakkında ciddi kaygı  
uyandırmaktadır.

•	 Öğrencilerin Türkiye’yi tercih ederken, 
eğitimin kalitesi, eğitim ve yaşam maliye-
ti, öğrencilere sağlanan burs olanakları, 
Türkiye’nin kültürel, dini veya etnik yapısı 
ve yakınlarının veya kendi ülkelerindeki 
faaliyet gösteren Türk okullarında çalışan 
yetkililerin tavsiyeleri gibi etmenlerden 
birisini veya bir kaçını birden göz önünde 
bulundurdukları tespit edilmiştir. 

•	 Öğrencilerle yapılan görüşmelerde, 
Türkiye’de sunulan eğitim imkânlarının 
yeterince ve etkili bir şekilde tanıtılama-
dığı ve bu durumun uluslararası öğren-
ci politikası bağlamında Türkiye’nin en 
önemli eksiklerinden birisi olduğu tespit 
edilmiştir. Kurum temsilcileri ile yapılan 
görüşmelerde de, tanıtımın yetersiz oldu-
ğu ortak bir görüş olarak ortaya çıkmıştır. 

•	 Başvuru aşamasında bazı sorunlar yaşa-
dıklarını belirten öğrencilerin yanıtların-
dan, sorunların genellikle yetersiz/yanlış 

bilgilendirmeye bağlı olarak yaşandığı an-
laşılmaktadır. Sadece birkaç öğrenci vize 
ile ilgili sorun yaşadığını ve sorunun bek-
leme süresi ile ilgili olduğunu belirtmiştir.

•	 Uluslararası öğrencilerin önemli bir kıs-
mının derslerde ve akademik süreçlerde 
zorlandıkları ve bu sorunun birbirleri ile 
etkileşim halinde olan farklı etmenlere 
bağlı olarak geliştiği ortaya çıkmıştır. Ya-
bancı bir dilde eğitim görmenin (Türkçe 
veya İngilizce) öğrencilerin derslerde zor-
lanmasının en önemli nedeni olduğu tes-
pit edilmiştir. 

•	 Uluslararası öğrencilerin Türkiye’den genel 
olarak memnun oldukları tespit edilmiştir. 
Ancak, öğrencilerin bazıları, sosyal hayat-
ta bazı sorunlar yaşadıklarını belirtmiş-
tir. Bu sorunlar beş başlıkta toplanmıştır: 
kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunlar, 
dile bağlı sorunlar, konaklama, sağlık si-
gortası ve maddi sorunlar.

•	 Uluslararası öğrencilerin eğitimlerini yarı-
da kesip ülkelerine geri dönmelerine veya 
dönmek istemelerine neden olan etmenle-
rin başında maddi sıkıntılar gelmektedir. 
Özellikle, 2010 yılında harçların artırılması 
sonucu harç parasını yatıramadığı için dö-
nen öğrencilerin olduğu tespit edilmiştir. 

•	 Bu araştırmanın sonucunda, Türkiye’de 
yükseköğrenim görmenin, eğitimin kalite-

SETA tarafından hazırlanan 
raporda, küresel ve ulusal 
boyutta uluslararası 
öğrencilerle ilgili yaşanan 
gelişmelere ve farklı ülkelerce 
izlenen politikalara yer 
veriliyor.
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si, yabancı dil öğrenme, uluslararası tecrü-
be kazanma ve ülkelerinde Türkiye’ye karşı 
duyulan sempati ve saygınlık gibi etmenle-
rin etkileşiminden dolayı bazı ülkelerden 
gelen öğrencilere saygınlık kazandırdığı ve 
dolayısıyla kendi ülkelerinde özellikle özel 
şirketlerde etkin pozisyonlarda iş bulma 
kolaylığı sağladığı tespit edilmiştir. 

•	 Öğrencilerin Türkiye ile alakalı beklenti-
lerinin büyük oranda gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. Diğer taraftan, bazı öğrencile-
rin özel beklentilerinin olmadığı, bazıla-
rınınsa barınma, eğitim sistemi, kültür ve 
inanç ile alakalı beklentilerinin gerçekleş-
mediği tespit edilmiştir. 

•	 Uluslararası öğrencilerin genel kanaati, 
Türkiye’de kalmanın oldukça zor ve bü-
rokratik engellerle dolu bir süreç olduğu 
yönündedir. Buna rağmen kalmak iste-
yen öğrencilerin bazıları hiçbir koşul ara-
maksızın izin verilirse veyahut mezuniyet 
sonrası tanınan sürenin uzatılması duru-
munda kalmak istediklerini, bazıları ise iş 

imkânı buldukları takdirde kalmak iste-
diklerini belirtmiştir.

Öneriler
•	 Türkiye’de yükseköğrenim görmek iste-

yen öğrencilere yönelik yapılan tanıtım 
ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması  
gereklidir. 

•	 Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türki-
ye’deki üniversiteler de tanıtım süreçleri-
ne daha fazla müdahil olmalıdır. Üniver-
sitelerin daha fazla uluslararası öğrenci 
çekmek amacıyla yapacakları tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerinin, hükümet tara-
fından ihracat desteği kapsamına alınması 
ve tanıtım giderlerinin yarısının karşılan-
ması, üniversiteler tarafından büyük bir 
avantaja dönüştürülmelidir.

•	 Tanıtım, müfredat geliştirme, uluslarara-
sı öğrenci destek hizmetleri ve üniversite 
personelinin eğitimi gibi birçok farklı ko-
nuda üniversitelerin uluslararasılaşmaları 

desteklenmelidir. 
•	 YÖS’ün ve mer-
kezi yerleştirmenin 
kaldırılması sonrasın-
da, uluslararası öğ-
renciler için karmaşık 
ve pahalı bir hal alan 
başvuru süreci sade-
leştirilmelidir. Baş-
vuru işlemleri için, 
İngiltere’de UCAS ya 
da Amerika’da The 
Common Applica-
tions örneklerinde 
olduğu gibi, mer-
kezi, çok dilli ve 
çevrimiçi bir baş-
vuru sistemi kurul-
malı ve başvurular 
bu sistem üzerinden  
alınmalıdır. 
•	 YÖS’ün kaldı-
rılması sonrasında, 
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başvuruların değerlendirilmesinde ortaya 
çıkan karmaşıklığın ortadan kaldırılması 
için, öğrenci seçiminde YÖS benzeri mer-
kezi bir sınavın tekrar hayata geçirilmesi, 
ancak bu sınavın farklı ülkelerde ve farklı 
dillerde yapılması daha uygun olacaktır. 

•	 Üniversitelerde, sadece ERASMUS öğren-
cilerine değil, tüm uluslararası öğrencilere 
hizmet sunacak ofisler kurulmalıdır. Bu 
ofisler, öğrencilere hem akademik hem de 
sosyal destek sunmalıdır. 

•	 Özellikle kendi imkanları ile gelen ulusla-
rarası öğrencilerin yaşadığı maddi sorunu 
çözmek için, gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi, uluslararası öğrencilerin öğrencilikle-
ri süresince, kampus içinde veya dışında, 
yarı-zamanlı olarak çalışmalarına imkân 
sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

•	 Devlet yurtlarında kalan hem ulusal hem 
de uluslararası öğrencilerin sorunları 
(odaların kalabalık olması, hijyen sorunu 
ve gürültü, vb.) gerçekçi bir şekilde tespit 
edilmeli ve çözüme kavuşturulmalıdır. 

•	 BÖP kapsamında veya hükümet bursları 
kapsamındaki burslu öğrencilerin ilgileri 
ile yerleştirildikleri programlar arasındaki 
uyuşmazlıkların çözümü için, kontenjan-
ların alan/bölüm bazında dağılımı ve öğ-
renci yerleştirme süreçleri yeniden gözden  
geçirilmelidir. 

•	 Mezun öğrencilerle –özelikle burslu ola-
rak öğrenim görenlerle– ilişkileri kopar-
mamak için sağlıklı işleyen bir mezun 
takip sistemi kurulmalı ve mezunların 
birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurabile-
cekleri (çevrimiçi veya yüz-yüze) ortamlar  
geliştirilmelidir.

•	 Türkiye’den alınan diplomaların denkliğiy-
le ilgili sorun çıkaran ülkelerle diplomatik 

kanallarla görüşülmeli ve denklik sorunu 
çözülmelidir. Bu şekilde, ilgili ülkelerden 
daha fazla öğrenci gelmesinin önündeki 
bir engel kaldırılmalıdır.
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vak-
fı (SETA), Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de 
Uluslararası Öğrenciler başlıklı raporu ile yükse-
köğretim alanında kapsamlı bir araştırmaya imza 
attı. Uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda 
küresel eğilimleri ele alan rapor, Türkiye’de ulus-
lararası öğrencilere yönelik izlenen politikaları, 
öğrencilerin tecrübeleri ve karşılaştıkları sorun-
lar doğrultusunda inceliyor. Öğrencilerle ve Tür-
kiye’deki ilgili kurumların temsilcileriyle yapılan 
mülakatlara dayalı olarak gerçekleştirilen saha 
araştırmasında ise uluslararası öğrencilerin so-
runlarına ayrıntılı bir şekilde değiniliyor.

ÇETINSAYA: “ULUSLARARASILAŞMA KILIT ÖNEMDEDIR”
Araştırma raporunun tanıtımı, SETA’da düzen-
lenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Çetinsaya’nın da katıldığı bir toplantıyla 
gerçekleşti.

Toplantının başında uluslararası öğrenciler hak-
kında bir konuşma yapan Çetinsaya, Türkiye 
yükseköğretiminde uluslararasılaşmanın önemi-
ne dikkat çekti: “Uluslararası öğrenci konusu, en 
önemsediğim konuların başında geliyor. Rapor-
da en dikkat çekici husus, Türkiye’nin uluslararası 
öğrenci konusunda kapsamlı bir stratejisinin ol-
mamasıdır. Buna karşın Türkiye’nin bölgesel rolü 
arttıkça üniversitelerden beklentiler de artmak-
tadır.  Uluslararasılaşma, kültürlerarası müzakere 
ve etkileşimlerin artması açısından kilit önemde-
dir ve yükseköğretim kurumlarının içe kapanık 
yapısını değiştirmek adına önemli bir fırsattır.”

Uluslararası öğrenci konusunda, önemli bir ihti-
yaca cevap veren çalışma Murat Özoğlu, Bekir S. 
Gür ve İpek Coşkun imzasını taşıyor. Çalışmada 
öne çıkan bulgular şu şekilde sıralanıyor: 

BULGULAR
•	 Uluslararası	 öğrencilerle	 ilgili	 ilk	 kanuni	 dü-

zenleme 1983 yılında çıkarılmasına karşın, 
bu konu Türkiye’de 1990’lı yılların başından 
itibaren bir politika alanı olarak ele alınmaya 
başlanmıştır. Ne var ki, o yıllardan itibaren yük-
seköğretim kurumlarımızda kayıtlı uluslararası 
öğrenci sayısında yaşanan iniş ve çıkışlar, bu 
konuda izlenen politikaların istikrarlı olmadı-
ğını göstermektedir. 1990’lı yılların ortalarında 
16 bin uluslararası öğrenci ülkemizde eğitim 
görmekteyken, öğrenci sayısı önce artmış 
sonra azalarak 2000’li yılların ortalarına doğru 
14 binlere gerilemiş ve son yıllarda tekrar art-
maya başlamış ve 25 bin seviyesine çıkmıştır.

•	 Büyük	 Öğrenci	 Projesi	 (BÖP)’nin	 başladığı	 an-
dan itibaren, Türkiye’ye gelen 32 bin öğrenciden 
sadece 9 bin 541’i mezun olmuştur. Mezuniyet 
oranının oldukça düşük olması, BÖP’ ün verim-
liliği hakkında ciddi kaygı uyandırmaktadır.

Küresel Eğilimler Işığında 
Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler
Tanıtım Toplantısı  |  MURAT ÖZOĞLU, GÖKHAN ÇETINSAYA  | 28 Mart 2012 
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•	 Öğrencilerle yapılan görüşmelerde Türkiye’de 
sunulan eğitim imkânlarının yeterince ve et-
kili bir şekilde tanıtılamadığı ve bu durumun 
uluslararası öğrenci politikası bağlamında 
Türkiye’nin en önemli eksiklerinden birisi ol-
duğu tespit edilmiştir. 

•	 Uluslararası	 öğrencilere	 göre,	Türkiye’de	 yük-
seköğrenim görme, kendilerine saygınlık ka-
zandırmakta ve kendi ülkelerinde özellikle 
özel şirketlerde etkin pozisyonlarda iş bulma 
kolaylığı sağlamaktadır. 

•	 Türkiye’deki	 uluslararası	 öğrencilerin	 büyük	
bir kısmı, komşu ülkelerden ya da Türkiye ile 
tarihsel veya kültürel bağları bulunan ülkeler-
den gelmektedir.

•	 Öğrencilerin	Türkiye’yi	 tercih	ederken;	eğitim	
kalitesi, eğitim ve yaşam maliyeti, burs olanak-
ları, Türkiye’nin kültürel, dinî veya etnik yapısı 
ile kendi ülkelerinde faaliyet gösteren Türk 
okullarında çalışan yetkililerin tavsiyeleri gibi 
etmenleri göz önünde bulundurdukları tespit 
edilmiştir. 

•	 Uluslararası	 öğrencilerin	 Türkiye’den	 genel	
olarak memnun oldukları tespit edilmiştir. An-
cak, öğrencilerin bazıları, sosyal hayatta bazı 
sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Bu sorunlar 
beş başlıkta toplanmıştır: kültürel farklılıktan 
kaynaklanan sorunlar, dile bağlı sorunlar, ko-
naklama, sağlık sigortası ve maddi sorunlar.

•	 Üniversitelerin	 uluslararası	 ofisleri	 daha	 çok	
Erasmus Programı ekseninde faaliyet göster-
mektedir, tam zamanlı olarak gelen uluslara-
rası öğrencilere hitap edememektedir.

ÖNERILER
•	 Türkiye’de	 yükseköğrenim	 görmek	 isteyen	

öğrencilere yönelik yapılan tanıtım ve danış-
manlık hizmetlerinin artırılması gereklidir. 
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’deki 
üniversiteler de tanıtım süreçlerine daha fazla 
müdahil olmalıdır. Üniversitelerin daha fazla 
uluslararası öğrenci çekmek amacıyla yapa-
cakları tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin, 
hükümet tarafından ihracat desteği kapsamı-
na alınması ve tanıtım giderlerinin yarısının 
karşılanması, üniversiteler tarafından büyük 
bir avantaja dönüştürülebilir. Uluslararası öğ-
renciler tarafından cazip bulunan Türkiye’de 

sunulan eğitimin kalitesi, Türkiye’deki eğitim 
ve yaşam maliyetinin alternatif ülkelere göre 
düşük olması ve Türkiye’nin kültürel, dinî veya 
etnik yapısı gibi etmenler tanıtımda ön plana 
çıkarılmalıdır. 

•	 YÖS’ün	ve	merkezi	yerleştirmenin	kaldırılması	
sonrasında, uluslararası öğrenciler için karma-
şık ve pahalı bir hal alan başvuru süreci sadeleş-
tirilmelidir. Başvuru işlemleri için, İngiltere’de 
UCAS ya da Amerika’da The Common Applica-
tions örneklerinde olduğu gibi, merkezi, çok 
dilli ve çevrimiçi bir başvuru sistemi kurulmalı 
ve başvurular bu sistem üzerinden alınmalı-
dır. Bu sistem sayesinde, üniversiteler öğrenci 
seçerken kendi ölçütlerini koyarken, öğrenci 
tek bir web sitesi üzerinden bütün başvuru 
işlemini tamamlayacaktır. Uluslararası öğren-
ciler, tek tek üniversitelere başvuru yapmak 
zorunda kalmayacaklarından dolayı, başvuru 
sürecinde daha rahat edecektir. Buna ek ola-
rak, öğrencilerin bütün üniversiteler hakkında 
detaylı ve güvenilir bilgiye web ortamında tek 
bir adresten erişmesi, öğrencilerin sıklıkla dile 
getirdiği yetersiz ya da yanlış bilgilendirme so-
rununa çözüm getirecektir. Ayrıca, bu sistem 
merkeziyetçi yapının güvenilirlik, erişilebilirlik, 
kolaylık ve ekonomikliği ile üniversitelerin ka-
bul ölçütlerini kendilerinin belirlemesi inisiya-
tifini birleştirme potansiyeline sahip olacaktır. 
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Başkan Obama rutin programına artık her 
hafta birkaç seçim programı da ekleyip bir 
yandan ısınma çalışmaları yapıp öte yandan 
da etkili bir teşkilat ve kaynak oluşturmaya 
çabalarken henüz adayını belirleyemeyen 
ve ön seçimlerin oldukça yıkıcı ve yıpratıcı 
geçtiği Cumhuriyetçi cenahta hâlâ belirsiz-
lik hâkim. Yapılan kamuoyu yoklamaları ilk 
önseçimler sonrasında sadece dört adayın 
kaldığı Cumhuriyetçi Parti’de hiçbir ada-
yın Cumhuriyetçi tabanı tatmin edememesi 
ve dahası olası eşleşmelerde tüm adayların 
Obama’nın gerisinde kalıyor olması durumu 
Cumhuriyetçiler için daha da vahim bir hale 
getiriyor. Bazı adayların kampanyalarına ne-
redeyse 10 ay önce başladığı yarışta hâlâ yeni 
ve toparlayıcı bir isim arayışı dikkatlerden 
kaçmıyor. Peki, yaza kadar sürmesi beklenen 
bu yarışın galibi ile Obama arasında geçecek 
başkanlık yarışında hangi başlıklar öne çıka-
cak ve Amerikalı seçmen hangi önceliklerle 
sandığa gidecek?

Ekonomi... ekonomi... ekonomi
Seçimlerin tartışılmaz en önemli konusu 
ekonomi olacak. Bush yönetiminin son yıl-
larında kronikleşen ve mortgage krizi ve 

2008’de yaşanan finansal kriz ile iyiden iyiye 
derinleşen ekonomik kriz, Obama yönetimi-
nin ilk yıllarında da temel mesele olmaya de-
vam etti. 2010 yılındaki Kongre seçimlerinde 
Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde 
çoğunluğu elde etmesi sonrasında ekonomik 
krize bir de iç politik boyut eklenmiş oldu. 
Geçtiğimiz sene içerisinde Beyaz Saray ve 
Kongre arasında ekonomik politikalar ko-
nusunda yaşanan görüş ayrılıkları bir yan-
dan bazı ekonomik program ve paketlerin 
uygulanmasını geciktirirken bir yandan da 
Standard and Poor’s’un (S&P) Amerika’nın 
kredi notunu düşürmesiyle de sonuçlanmış-
tı. Seçimlere 8 ay kala hem yaşanan siyasi 
çekişmeler hem de ekonomiyle ilgili soru 
işaretlerinin sürmesi ekonomiyi öncelik-
li mesele haline getirmiş durumda. Yapılan 
tüm kamuoyu anketleri ve araştırmalar da 
bunu doğrular nitelikte.

Ekonomik meseleler içinde seçimde en öne 
çıkan unsurun işsizlik olduğu gözleniyor. 
Son üç ay içinde her ne kadar yaratılan yeni iş 
imkânları ile işsizlik oranı yüzde sekizler se-
viyesine çekilmiş olsa da özellikle görünme-
yen işsizlik ve diğer unsurlar hesaba katıldı-

Amerika’da seçimlerin yapılmasına henüz sekiz ay olmasına rağmen, seçimler gündemin önemli bir parçası haline geldi. De-
mokrat kanat Başkan Obama ile yoluna devam ederken, Cumhuriyetçi cenahta hâlâ belirsizlik hâkim. Cumhuriyetçi Parti hem 
tabanını memnun edecek hem de Obama karşısında varlık gösterebilecek bir aday belirlemeye çalışıyor. Seçim gündemi yavaş 
yavaş şekillenmeye başlarken, ekonomi, dış politika, güvenlik ve göçmenlerin durumu gibi sosyal meseleler seçim tartışmala-
rında başı çekiyor.

Seçimlere 8 Ay Kala ABD’de Başkanlık Yarışı

Amerika’da Seçimler
Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  7 Mart 2012  |  Zaman
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ğında bu oranın hâlâ oldukça yüksek olduğu 
görünüyor. Şimdiye kadar yapılan kamuoyu 
yoklamalarında işsizlik oranı ile Obama’ya 
olan destek oranında (Bin Ladin’in öldürül-
mesinden sonraki birkaç ayı hesaba katmaz-
sak) sürekli bir ters orantı gözlemleniyor. 
Son üç ay içindeki görece iyileşme Obama’ya 
olan desteği de ciddi bir şekilde etkilemiş 
durumda. Eğer bundan sonraki 8 ayda işsiz-
lik trendi aynı şekilde devam ederse Obama 
büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Elbette 
ekonomik meseleler sadece işsizlik ile sınırlı 
değil. Yaşanacak başkanlık yarışında arala-
rında vergi oranları ve neredeyse 14 trilyon 
dolara varan dış borçların nasıl ödeneceği 
gibi meseleler de başkan adayları arasında 
yapılacak tartışmada gündeme gelecek. Ay-
rıca Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ara-
sındaki geleneksel fay hatlarından biri olan 
federal harcama ve federal devletin hacmi 
gibi meseleler de elbette sıklıkla tartışılacak.
Bunların yanında dış politikadaki gelişmeler 
sonucu ortaya çıkabilecek ekonomik mesele-
ler de hem kampanyaları hem de seçimin so-
nucunu ciddi bir biçimde etkileyebilir. Olası 
bir İran krizi sonrasında petrol fiyatlarında 

yaşanabilecek dalgalanmanın beraberinde 
getireceği kamuoyu tepkisi gibi gelişmeler 
Obama yönetimine zor günler yaşatabi-
lecek. Buna ek olarak her ne kadar bir kriz 
beklenmese de Çin ile ekonomik ve ticari 
ilişkilerin yeniden düzenlenmesinin Cumhu-
riyetçi adayların ekonomik politikalarındaki 
öncelikli konu olduğu dikkate alınırsa hem 
dış ticaret açığı hem de uzun süredir özellik-
le Kongre seçimlerinde öne çıkan Amerika 
sanayi devlerinin fabrikalarını Çin’e taşıması 
konusu ve bu soruna karşı adayların geliştire-
ceği çözümler de hem uzmanlar hem de ka-
muoyu tarafından sıklıkla masaya yatırılacak.

Dış politika ve ulusal güvenlik
Her ne kadar birçok uzman bu seçimde dış 
politika ve güvenlik meselelerinin 11 Eylül 
sonrası yapılan seçimlere nazaran önemini 
kaybedeceğini vurgulamış olsa da ve kamuo-
yu yoklamaları da bu kanıyı doğrular nitelikte 
sonuçlar verse de özellikle İran ile İsrail ara-
sında yaşanan gerginliğin seçimleri etkileye-
bileceği bu aralar sıklıkla konuşulan konular 
arasında yer alıyor. Obama yönetimindeki 
her kademeden yükselen uyarılara rağmen 
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İsrail’in özellikle yaz aylarında İran’a bir sal-
dırı gerçekleştirebileceği birçokları tarafından 
yüksek sesle ifade edilmeye başlandı. Böyle 
bir durum Obama’yı seçimler öncesinde zor 
durumda bırakabileceği gibi Cumhuriyetçi 
aday ile Obama arasında yaşanacak İran tar-
tışmasına da yeni bir boyut kazandıracak.

Bunun dışında dış politika ve güvenlik ala-
nında Pakistan ve Afganistan meselesinin öne 
çıkması bekleniyor. Afganistan’dan çekilmek 
için belirlenen takvimin tüm Cumhuriyetçi 
adaylar tarafından şiddetle eleştirildiği göz 
önüne alındığında bu başlığın da bir başka 
çarpışma alanı olacağı görülebiliyor. Özellikle 
son günlerde sıklıkla gündeme gelen Taliban 
ile anlaşmaya varılması fikrinin hayata geçme-
si durumunda bu konu daha da irdelenecek. 
Bu noktada her ne kadar Cumhuriyetçi aday-
lar Obama’nın ulusal güvenlik alanında Usa-
me Bin Ladin’i öldürmüş olmasının en önemli 
kozu haline geldiğinin bilincinde olarak terör-
le mücadele konusuna fazla girmek istemese-
ler de Taliban’la yapılacak bir anlaşma özel-
likle de Hakkanî grubunun bu anlaşma içinde 
alacağı yere bağlı olarak bu mesele yeniden 
gündeme gelebilir. Buna bağlı olarak Pakistan 
konusunda Amerika’da yaşanan kafa karışıklı-
ğı da adaylara oldukça zor zaman yaşatacak ve 
dahası yaşanabilecek beklenmeyen gelişmeler 
karşısında hızlı ve etkili siyasetler geliştirebil-
mek için çaba sarf etmek zorunda kalacaklar.

Yeni dönemde Amerika’nın en büyük ticari 
partneri olmaya devam ederken en önem-
li siyasi rakibi de olacak Çin ile ilişkiler de 
şüphesiz en önemli başlıklardan birini oluş-
turacak. Ticari meselelerin dışında özellikle 
Çin donanmasının yeniden yapılandırılması 
ile Pasifik’te ortaya çıkabilecek olası tehditler 
ile bölgedeki Amerikan müttefikleri ile Çin 
arasında yaşanması muhtemel çekişme ve 
krizlerde Amerika’nın izleyeceği strateji de 
adaylara sorulacak diğer sorular arasında yer 
alacak. Bu meselelerin dışında özellikle dış 
politika odaklı tartışmalarda Suriye özelinde 
Arap Baharı, Kuzey Kore ve nükleer silahlar 

meselesi ve Avrupa’daki finansal kriz gün-
deme daha az gelecek ama adayların hazır 
olması gereken konular arasında yer alıyor.

Sosyal meseleler
Her ne kadar seçmenin bu dönemde önce-
likli gündem maddeleri arasında olmasa da 
Amerika’da her seçimde bir şekilde gündeme 
getirilip mevcut sosyal fay hatlarının ve par-
ti farklılıklarının pekiştirildiği meseleler bu 
seçimde de bir şekilde ve kısa süreli de olsa 
öne çıkacaktır. Bunlar arasında Amerika’da 
kaçak olarak bulunan özellikle Latin Ame-
rika kökenlileri ilgilendiren göç meselesi ile 
Obama yönetiminin ilk iki yılında büyük 
uğraşlarla kanunlaştırdığı sağlık sigortası ile 
ilgili reform en hararetli tartışılacak madde-
ler olacağa benziyor. Kaçak göçmenler me-
selesi şimdiden özellikle güney eyaletlerde 
en önemli seçim maddesi haline gelmiş du-
rumda. Bir taraftan kaçakların affına şiddetle 
karşı çıkan Cumhuriyetçi tabanı küstürmek 
istemeyen, öte yandan da birçok eyalette 
kilit duruma gelmiş Latin Amerika kökenli 
seçmeni yabancılaştırmamak için çabalayan 
Cumhuriyetçileri zor günler bekliyor. Bunun 
yanında son günlerde daha sık gündeme 
gelmeye başlayan doğum kontrolü ve kür-
taj meseleleri de adayların hem tabanlarına 
hem de bağımsızları kazanmak için yapacağı 
hamlelerde önemli olacak.

Hem Cumhuriyetçi adaylar hem de 
Obama’nın ekonomi ve dış politika mesele-
lerine yönelik vaatleri ve bu vaatleri inandı-
rıcı bir şekilde ortaya koyabilmeleri seçimin 
kaderini belirlemede önemli rol oynayacak. 
Bunu yaparken sosyal meseleler ile ilgili 
pozisyonları ile de bir nevi saflarını sıklaş-
tırmış olacaklar. Şimdilik bol keseden vaat 
verebilen adaylar için asıl yarış merceklerin 
üzerlerine daha dikkatli doğrultulacağı yaz 
aylarında başlayacak. Asıl plan ve program-
lar ve bunların değerlendirmesi de bu dö-
nemde yapılacak. O noktaya, Obama kazasız 
ve skandalsız, Cumhuriyetçiler de minimum 
zayiatla varmayı hedefliyor.
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ÖZET  |  “Arap Baharı” ya da İran’da resmi 
makamların tercih ettiği tabirle “İslami Uya-
nış”, tüm dünyanın ilgisini çektiği gibi İran’da 
da yoğun olarak tartışılmaktadır. İran yöneti-
mi, Tunus ve Mısır’daki gelişmelerden büyük 
memnuniyet duyduğunu gizlemezken, Libya 
ve Suriye konusunda çeşitli çekinceler dile 
getirmektedir. Libya’da Kaddafi yönetiminin 
yıkılmasına itiraz göstermemesine rağmen 
NATO müdahalesi İran’ı rahatsız etmiştir. 
Suriye’deki olaylar konusunda çok daha farklı 
yaklaşıma sahip olan İran, bu ülkeye yönelik 
uluslararası bir komplonun uygulamaya ko-
nulduğunu ileri sürmektedir.

İran’daki resmi söyleme göre bölgede yaşa-
nanlar “İslami bir uyanıştır” ve özü itibariyle 
Batı yanlısı “laik diktatörlükleri” hedef almak-
tadır. Bununla birlikte İran, Suriye örneğinde 
olduğu gibi gerektiğinde bu duruşla çelişmeyi 
göze alarak, kendi açısından reel politiğin ge-
rektirdiği tepkileri göstermekten de çekinme-
mektedir. Nitekim bölgedeki tek gerçek laik 

diktatörlük olan Suriye yönetimine karşı, Su-
riye muhalefetini ve Müslüman Kardeşler’in 
başını çektiği hareketi Batı’nın taşeronluğunu 
yapmakla suçlamaktadır. İran’ın Suriye konu-
sundaki bu tutumu başta Tunus ve Mısır’da-
kiler olmak üzere tüm İslamcı hareketlerde 
büyük tepki doğurmuştur ve İran’ın söz ko-
nusunu yaklaşımını sürdürmesi durumunda 
bölge ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir sayfa 
açma arzus u gerçekleşmeyecektir.

İran ve Arap Baharı
Analiz  |  HAKKI UYGUR  |  Mart 2012 

Iran, Ortadoğu’da yaşanan halk ayaklanmalarını “Islami uyanış” olarak nitelendirdi ve özü itibariyle Batı yanlısı “laik diktatörlükleri” 
hedef aldığını ileri sürerken, buna karşın Suriye’de Esed rejimini desteklemekten ve muhalifleri destekleyen bölge ülkelerini de Batı’nın 
taşeronluğunu yapmakla suçlamaktan geri durmadı. Israil’in bölgedeki gelişmeleri varoluşsal tehdit olarak görmesi, Iran’ın nükleer 
programını ABD ile en önemli gündemlerinden biri haline getirmesine sebep oldu. Seçimler öncesi, Amerika’daki Israil lobisinin etkisiy-
le Iran konusu bir güvenlik meselesi olmasının yanı sıra iç politika gündemi haline getirildi. Israil Iran’a saldırı konusunda Amerika’dan 
destek beklerken, Obama yönetimi sorunun ekonomik yaptırımlar ve diplomasi yoluyla çözülebileceği konusunda ısrarlı davrandı.    

Israil – Iran Gerginliği

Türkiye’nin Arap Baharı 
çerçevesinde aktif dış 
politika izlemesi ve devrim 
sürecindeki ülkelerle yakın 
ilişkiler geliştirmesi Iran’da hoş 
karşılanmamıştır. 
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Hemen her dış politika konusunda olduğu 
gibi  Arap Baharı hususunda da İran’da kamu-
oyu kabaca ikiye bölünmüş durumdadır. Çe-
şitli yetkililerin ve muhafazakar basının, yaşa-
nanları “Batı ve İsrail karşıtı İslami bir uyanış 
olarak görmesine” ve “İran Devrimi’nden 
etkilenildiğini” savunmasına karşı özellikle 
reformcu kesimler  yaşananları demokrasi ve 
insan hakları eksenli taleplerin sonucu ola-
rak değerlendirmekte ve bu noktada Tahran 
yönetimini Tahrir’deki göstericileri destekler-
ken, benzer sloganları Tahran’da atanları gö-
zaltına almakla eleştirmektedir.

İran yönetimi Arap Baharının İran İslam 
Devriminden etkilendiğini ileri sürmekte-
dir. Daha çok iç kamuoyuna yönelik olarak 
dile getirilen bu söyleme göre devrilen yö-
netimler Batıcı ve İsrail yanlısıdır. Bununla 
birlikte son seçim sonuçlarının gösterdiği 
gibi Tahran yönetimi şu an için ülke içindeki 
muhalefeti etkisiz duruma getirmeyi başar-
mıştır ve Musevi ve Kerrubi liderliğindeki 
muhalif hareketin kitleleri harekete geçirme 
gücü kalmamıştır. Yine de yönetim kapsamlı 
reform hareketine girişmemesi durumunda 
kısa süre aralıklarla yoğun protesto dalgala-

rına maruz kalmaktan kurtulamayacaktır.
Arap Baharı sürecinde Türkiye’nin öne çıkması 
ve bölge ülkelerine yönelik aktif bir diplomasi 
izlemesi İran tarafından dikkatle izlenmekte-
dir. Özellikle Suriye’deki olaylar konusunda iki 
ülkenin farklı bakış açılarının olması Tahran-
Ankara ilişkilerini son yıllarda olmadığı kadar 
gerginleştirmiştir. Suriye olayları nasıl sonuç-
lanırsa sonuçlansın bu yaklaşım farklılığı var-
lığını sürdürmeye devam edebilir.

Suriye meselesinin bundan sonra nasıl bir 
süreç izleyeceği bir ölçüde İran Türkiye ilişki-
lerine bağlı olduğu gibi bu ülkedeki gelişme-
lerin gidişatı da Tahran-Ankara ilişkilerini 
ciddi biçimde etkileyebilecektir. İki ülkenin 
Suriye konusunda sıfır toplamlı bir müca-
dele içine girmeleri Suriye konusunda çözü-
me ulaşılmasını güçleştirebilir. Öte yandan 
Suriye konusunun hızlı bir şekilde mezhebi 
çatışma görüntüsüne bürünme ihtimali tüm 
bölgenin geleceği açısından ciddi riskler ba-
rındırmaktadır. İran ve Türkiye’nin asgari 
müştereklerde buluşması yalnızca Suriye’deki 
soruna çözüm bulunmasında değil başta Irak 
olmak üzere tüm bölgedeki mezhep kaynaklı 
gerginliği azaltmada rol oynayabilir.
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İsrail ile ABD arasında başta İran olmak üzere 
Arap Baharı ve Ortadoğu Barış Süreci mese-
lelerinde yaşanan ayrışma ve yer yer açıktan 
açığa meydana gelen atışmalar, bir yandan 
tarafların pozisyonlarını yeniden gözden ge-
çirmelerine yol açarken, bir yandan da ABD 
iç politikasında önemli bir başlık haline gel-
meye başladı. Her ne kadar AIPAC toplantısı 
sırasında yapılan görüşmelerde iki taraf da bu 
fikir ayrılıklarının iki ülke arasındaki ilişki-
leri kökten değiştirmeyeceğini vurgulasa da, 
İsrail’in İran’a yapacağı bir saldırı durumunda 
ilişkilerde ortaya çıkacak gelişmeler karşısın-
da kimse öngörüde bulunamıyor. 

Netanyahu ve Peres’in beraber Washington’a 
çıkarma yapmasının hemen öncesinde, 
Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom 
Donilon, ABD Savunma Bakanı Leon Panet-
ta ve Genelkurmay Başkanı Martin Demp-
sey tarafından İsrail’in tek taraflı saldırısının 
bölgede istikrarsızlığı beraberinde getire-
ceğine dair açıklamalar yapılmasına karşın, 
Netanyahu hem AIPAC toplantısındaki ko-
nuşma da hem de Beyaz Saray’da İsrail’in 
bağımsız bir ülke olarak kendini savunma 
hakkını saklı tuttuğunu işaret etti. Yapılan ilk 

analizlerde basın karşısındaki sıcak atmosfe-
re rağmen ne Obama’nın ne Netanyahu’nun 
pozisyonunda bir değişiklik olmadığı ifade 
ediliyor. Bu noktada Amerika açısından böl-
gede yaşanabilecek bir karışıklığın ötesinde 
hem güvenlik hem de iç politika açısından 
İsrail’in İran’a saldırmasının Obama yöneti-
mi için doğuracağı birkaç olumsuz sonuca 
işaret edilirken, olayın bir başka beklenme-
yen yönü olarak İsrail’in nükleer kapasitesi 
de tartışmaya açıldı. 

Seçimler
İran meselesi ABD için bir güvenlik mesele-
si olmasının yanında önemli bir iç politika 
sorunu haline dönüşüyor. Kasımda yapıla-
cak başkanlık ve Kongre seçimleri öncesin-
de meydana gelebilecek bir İsrail saldırısı, 
Obama’nın yeniden seçilme kampanyasın-
da ciddi sorunlara yol açabilecek. Öncelik-
le mevcut bir saldırı durumunda özellikle 
Kongre ve kamuoyunun belirli bir kesimi ta-
rafından açık ve net bir şekilde İsrail’e destek 
vermesi beklenecek olan Obama yönetimi 
için böyle bir pozisyon bazı sıkıntıları be-
raberinde getirecek. Bunların başında Arap 
Baharı sonrasında bölgede değişen kamuo-

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  17 Mart 2012  |  Sabah Perspektif

ABD- İsrail İlişkilerinde İran 
Meselesi
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yu- dış politika denkleminin ilk kez böyle bir 
krizle test edilecek olması geliyor. Bunun ya-
nında Obama, sergileyeceği tavır ne olursa ol-
sun bunu yetersiz bulacak Cumhuriyetçi baş-
kan adayı ve kongre adaylarının eleştirilerini 
göğüslemeye çalışacak. Başkanlık yarışında 
özellikle terörle mücadele konusundaki başa-
rısıyla dış politika ve güvenlik alanında Cum-
huriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu 
alanı işgal eden Obama’ya karşı Cumhuriyetçi 
başkan adaylarının şimdiye kadar istisnasız ve 
ısrarlı bir biçimde gündemde tuttuğu, Obama 
yönetiminin İran meselesini çözemediği ve 
İsrail’i bölgede yalnız bıraktığına dair eleşti-
riler, olası bir İsrail saldırısı sonrasında daha 
da şiddetlenecek. Her ne kadar en son PEW 
anketleri Amerikan kamuoyunun yarısından 
fazlasının İran’a olası bir İsrail saldırısı duru-
munda ABD’nin tarafsız kalması gerektiğini 
ortaya koymuş olsa da başkanlık seçiminin 
kaderini belirleyen Florida ve Pennsylvani-
a’daki önemli Yahudi nüfusu Obama yönetimi 
için endişe kaynağı olacak. 

Olası bir İsrail saldırısının Beyaz Saray’da 
yarattığı ikinci önemli kaygı da ekonomiyle 
ilgili. Buna göre, böyle bir saldırı durumun-
da yükselecek petrol fiyatları hem seçimlerde 
önemli bir etken olacak hem de ABD’nin hala 
oldukça kırılgan durumda olan ekonomisi-
nin istikrara kavuşmasını geciktirecek. Sal-
dırının hemen sonrasında Amerika’da petrol 
fiyatlarında galon başına 2 dolara varacak 
bir artış bekleniyor. Amerikalı tüketicinin 
oldukça hassas olduğu petrol fiyatları İran’ın 
tehdit ettiği gibi Hürmüz boğazını kapatması 
durumunda (her ne kadar Amerika donan-
ması boğazın bir haftadan az bir sürede ye-
niden trafiğe açılabileceği projeksiyonunda 
bulunsa da) kısa dönemli bir artış daha ya-
şayacak. Böyle bir dalgalanmanın seçimlerin 
hemen öncesinde Obama için bir başağrısı 
yaratabileceği de sıklıkla ifade ediliyor. 

Güvenlik ve dış politika
Bunun yanında İran’ın misillemesini Kör-
fez’deki rafinerilere ve petrol boru hatlarına 
yönlendirmesi durumunda bu etki de katla-

narak artacak. Böyle bir durumda orta vadede 
İsrail’e olan Amerika kamuoyu desteği de yara 
alabilecek ancak ekonominin belirleyici oldu-
ğu seçimlerde Amerika seçmeni kısa vadede 
faturayı da Obama yönetimine kesecek. Son 
birkaç haftadır petrol fiyatlarındaki yükselişin 
Obama’nın popülaritesine yaptığı etki gözö-
nüne alındığında dramatik bir artışın yarata-
cağı sonuçlar az çok tahmin edilebiliyor. 

Tüm bu iç politika sonuçlarının yanında 
olası bir İsrail saldırısının Beyaz Saray için 
güvenlik ve dış politika sonuçları da olacak. 
Washington’da sıklıkla ifade edilen kaygılar 
arasında her ne kadar saldırı İsrail tarafından 
gerçekleşmiş olacak olsa da İran tarafında sal-
dırının sorumluları olarak ABD ve İsrail’in 
birlikte zikredilme ihtimali geliyor. Dolayısıyla 
olası bir İran misillemesinin ABD çıkarlarına 
ve güvenliğine de zarar verebileceği tehlikesi 
sıklıkla gündeme geliyor. Uzmanlar İran’ın bir 
yandan İsrail’e füze saldırılarında bulunurken 
ABD’nin bölgedeki çıkar ve güçlerine karşı da 
asimetrik bir mücadele başlatacağı ihtimali 
üzerinde duruyor. Bu tip saldırılar, dünyanın 
farklı bölgelerinde Amerikan asker ve va-
tandaşlarının can güvenliği için ciddi riskler 
oluşturabileceği gibi, İran’ın Afganistan’daki 
Amerikan güçlerine ve Körfez’deki Amerika 
müttefiklerine karşı yaratacağı tehditler de 
saldırıyı ABD için riskli kılıyor. 

Ayrıca Irak’tan yeni çekilen ve yeni savun-
ma stratejisi ile uzun soluklu ve fazla insan 
gücü gerektiren Ortadoğu’dan yakasını kur-
tarıp Çin ve Pasifik bölgesine yoğunlaşmaya 
çalışan ABD için bu saldırı, yeni problemler 
ve dikkat dağınıklığı anlamına gelecek. Bu-
nun yanında İsrail’in saldırısı aynı zamanda 
bölgede Obama yönetiminin üstesinden gel-
meye çalıştığı anti-Amerikanizm için de yeni 
bir beslenme alanı oluşturacak. Başta Irak ve 
Arap Baharı yaşayan devletlerde toplumsal 
tepki Amerika’nın bölgede kamu diplomasisi 
ve sivil inisiyatiflerle dönüştürmeye çalıştı-
ğı etkisini de yok edecek. Bütün bu riskler 
Beyaz Saray’da, İsrail’in olası İran saldırısı 
konusunda ciddi kaygılar oluşturmaktadır.
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İsrail Başbakanı Netanyahu’nun geçen hafta 
gerçekleşen ABD seyahati, doğrudan ifade et-
mek gerekirse, “İran’a saldırı pazarlığı” olarak 
özetlenebilir. Eskiden en azından “Ortadoğu 
Barışı” başlığında gerçekleşen görüşmeler, bu 
sefer savaş haddi dolmak bilmeyen bu coğraf-
yaya yeni bir savaşı eklemenin ince hesapları 
üzerine kilitlendi. ABD Başkanı Obama’nın 
İsrail lobi kuruluşu AIPAC konuşmasındaki 
“İsrail’in güvenliği söz konusu olduğunda, 
ABD İsrail’in her zaman arkasında olacaktır” 
sözlerindeki kesin taahhüt, her şeye rağmen 
İsrail tarafını memnum etmemiş gözüküyor. 
Çünkü zaten bir ABD başkanının Amerika-
lı olması kadar, bir gerekliliği ifade eden bu 
sözler, İsrailliler açısından malumun ilamı. 

Oysa bahar sonunda İran’a saldırma plan-
ları içinde olduğu söylenen İsrail somut bir 
destek beklentisi içinde. Her ne kadar İran’ın 
nükleer programı karşısında duruşları örtüş-
se de, iki ülkenin “kırmızı çizgisi” bu sefer 
aynı hat üzerinden ilerlemiyor. İsrail’in sava-
şa girmesi halinde buna seyirci kalamayaca-
ğını bilen Obama’nın sorunu savaş olmadan 
çözme, hiç olmadı saldırıyı erteleme ısrarının 
ardında çok gerçekçi tereddütler var. 

ABD’nin Iran çıkmazı
Bir yandan ekonomik sorunlarla, öte yandan 
Arap Baharı ve isyan dalgasının son ülkesi 
Suriye’deki krizle baş etmeye çalışan Oba-
ma yönetimini, tüm bunlar yetmezmiş gibi 
Kasım ayında başkanlık seçimleri bekliyor. 
İsrail’in İran’a saldırmasının ABD açısından 
tek anlamı, kendinin de kaçınılmaz olarak, fi-
ilen veya başka şekilde, savaşa girmiş olacağı. 
Söz konusu savaşın maliyet hesapları ise ABD 
açısından kabarık bir fatura çıkarıyor. Bu fa-
turanın ilk kalemi yükselen petrol fiyatları. 
8 Kasım’da UAEA’nın İran’ın “nükleer patla-
yıcı” geliştirmeyle ilgili denemeler yapmak-
ta olduğuna dair raporunu ABD ve AB’nin 
İran’a karşı ek yaptırım kararları izledi. İran’ın 
petrol, doğalgaz ve finans sektörlerini hedef 
alan bu yeni yaptırımlar, hiç olmadığı kadar 

Yorum  |  SELIN M. BÖLME  |  10 Mart 2012  |  Sabah Perspektif

ABD ve İsrail’in İran Pazarlıkları

Obama, Iran’ın üzerinde 
büyük bir baskı bulunduğu 
ve sorunun diplomasi 
yoluyla hala çözülebileceği 
yönünde Israillileri ikna etme 
çabasında.
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ağır nitelikler taşıyor. 1 Temmuz’dan itibaren 
AB ülkeleri İran’dan petrol almayı tamamen 
durduracak. Yaptırım kararları ve savaş söy-
lentileri şimdiden petrol fiyatlarına yansımış 
durumda ki, artan petrol fiyatları en büyük 
müşterisi Çin’i elinde tutan ve yenileri için 
Asya’ya yönelen İran’ın gelirlerinin yüksel-
mesi anlamına geliyor.

Ekonomik kriz gölgesinde seçimlere giden 
Obama yönetimi için, petrol fiyatlarının baş-
ka bir anlamı daha var. Son kamuoyu yok-
lamaları 10 ABD’liden 7’sinin petrol fiyatları 
konusunu son derece önemli bulduğunu 
gösteriyor. Ayrıca savaşla birlikte petrol pi-
yasalarında yaşanacak çalkantı, küresel krizi 
içinden daha da çıkılmaz bir hale getirme 
riski taşımakta. Bu nedenle Obama, İran’ın 
üzerinde büyük bir baskı bulunduğu ve so-
runun diplomasi yoluyla hala çözülebilece-
ği yönünde İsraillileri ikna etme çabasında. 
Üstelik Obama bu konuda yalnız da değil. 
ABD Savunma Bakanı Panetta İran’a karşı 
bir askeri harekâtın “istenmeyen sonuçlar 
doğurabileceği”ni söylerken, Netanyahu’nun 
ABD’ye gittiği gün, Amerikalı generaller 
Başkan Obama’yı gazete ilanı ile “savaşa ha-
yır demesi” için uyardı. Askerler özellikle 
yeni bir harekâtın bölgedeki ABD nüfuzu ve 
güçleri açısından yaratacağı sonuçlar nede-
niyle endişeli. 

Aslında İran’ın nükleer bir silaha sahip ol-
ması, ABD cephesinde, İsrail için olduğu 

kadar kabul edilemez bir durum. Ancak iki 
ülkeyi ayrıldığı bir diğer nokta da burada 
kendini gösteriyor. ABD istihbarat raporları, 
araştırmalar İran’ı nükleer silah yapabilecek 
seviyeye taşısa bile İran’ın bunu yapmaya 
çalıştığını gösteren güçlü bulgular olmadığı 
yönünde. Benzer şekilde İran’ın saldırganlığı 
konusunda da ABD’nin tereddütleri var. Şu-
batta Kongre’ye konuşan Savunma İstihbarat 
Dairesi Direktörü Ronald Burgess, İran’ın as-
keri bir ihtilafı başlatma veya kasten kışkırt-
ma niyetinde görünmediğini söyledi.

Israil gerçekten saldırır mı?
Ancak İsrail, bu yaklaşımları paylaşmıyor. 
İran elindeki her türlü nükleer kapasiteyi 
kendi varlığına bir tehdit olarak gören ve ta-
mamıyla yok etmeyi amaçlayan İsrail, “nük-
leer silaha sahip olma hedefi”ni ölçüt alan 
Washington’ın politikalarını tatmin edici 
bulmuyor. İsrail’in öngörülerine göre, İran 
bir yıldan kısa bir süre sonra dokunulmaz-
lık evresine geçecek ve bundan sonra yapılan 
bir saldırı nükleer programına ciddi zarar 
veremeyecek. Bu telaş sadece İran’ın nük-
leer programında geldiği aşama ile ilgili de 
değil, Arap Baharı’nın yarattığı yeni dengeler 
İsrail’in varoluşsal histerisini keskinleştirmiş 
durumda.  Müttefiklerini kaybeden İsrail, 
İran’ın artan bölgesel etkisini eskisinden çok 
daha ciddi bir tehdit olarak görüyor. Bir sal-
dırı ile İran’ın nükleer kapasitesini tek başına 
yok edemeyecek olsa da, İran’ın etkisini kır-
manın yanında bölgedeki yeni yönetimlere 
diş gösterme hesapları yapmakta. İsrail’in 
hassasiyetinin son derece ciddi bir evreye 
girdiğini ve parmağın tetikte beklemesi gibi 
tırmanan gerginliğin her an silahların patla-
ması ile sonuçlanabileceğini düşünenler var. 
Nitekim 1973 Savaşı öncesi Mısır-İsrail geri-
limi hatırlanırsa, İsrail söz konusunda oldu-
ğunda saldırı tehdidinin gerçekçi bir boyutu 
olduğu inkâr edilemez. Öte yandan, İsrail’in 
tüm bu gerilimi İran üzerinde baskıyı ar-
tırmak ve ek ambargolar için tırmandırdığı 
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görüşünde olanlar da var. Ancak bu İsrail 
açısından daha çok “şimdilik” elde edilmiş 
bir sonuç. Nitekim Obama’nın silah ve askeri 
destek sözü karşılığında Netanyahu’nun sal-

dırıyı 2013’e ertelemeyi kabul ettiği haberleri 
ortalıkta dolaşmakta. Haberlerin gerçekliği 
tartışılsa bile ABD-İsrail pazarlıklarının he-
nüz kapanmadığını söylemek mümkün.
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Her ne kadar Barack Obama yönetimi me-
seleye ihtiyatlı bir şekilde yaklaşıp koyduğu 
kırmızı çizgilerle durumu kontrol etmeye 
çalışsa da iki ülke arasındaki gerginliğin Su-
udi elçisine suikast planı iddiası, İranlı bilim 
adamlarına yönelik suikastlar, Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu’nun son raporu ve 
karşılıklı açıklama ve tehditler sonrası kısa 
bir zaman zarfı içinde bu denli tırmanmış 
olması Washington’da farklı İran senaryola-
rının da konuşulmasına yol açıyor. Özellikle 
Obama yönetiminin konuyu ele alış biçimi-
nin -her ne kadar kendisi reddetse de- bir 
nevi ‘containment’ (çevreleme) siyaseti-
ne dönüştüğünü düşünen şahinlerin başta 
İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir ‘pre-
emptive strike’ (engelleyici saldırı) olmak 
üzere sundukları askerî reçeteler hem öneri-
lerin niteliği hem de doğurabileceği sonuçlar 
bakımından sıklıkla tartışılıyor.

Şahinlerin İran için geliştirdiği senaryonun 
temelinde İran’a karşı duyulan güvensizlik 
yatıyor. İran’ın şimdiye kadar nükleer silah 
üretme konusunda herhangi bir niyetinin 
gözlemlenmemesi ve bu konuda bir siyasî ka-

rar verilmemiş olmasına rağmen daha önce 
Kum ve Natanz’daki uranyum zenginleştirme 
tesislerini yıllarca uluslararası gözlemcilerden 
saklamayı başarmış olduğu hesaba katılarak 
İran’daki rejimin liderlerine güvenilmemesi 
gerektiği ifade ediliyor. Bunun yanında Ame-
rika’daki istihbarat birimlerinin de bu konu-
daki benzer görüşlerini reddeden şahinler, 
daha önce Irak Savaşı’nda ABD’yi yanıltmakla 
suçladıkları CIA ve istihbarat birimlerinin 
aynı hataya düşebileceğini iddia ederek tama-
men istihbarata dayanan güvenlik değerlen-
dirmelerine şüpheyle yaklaşıyor.

Şahinlere göre İran’ın nükleer silah üretme 
kapasitesine yaklaşması dahi Amerika ve 
bölge için ciddi sıkıntılar doğurabilecek. Ön-
celikle böyle bir kapasiteye sahip İran bölge-
deki güçler dengesini Amerika ve müttefik-
leri aleyhine değiştirebilecek. Bu durumda 
öncelikle Suudi Arabistan başta olmak üzere 
Körfez’deki Arap devletleri nükleer program-
lar başlatarak Ortadoğu’da enerji piyasalarını 
ve petrol fiyatlarını etkileyebilecek bir silah-
lanma yarışı başlatacak. Bunun yanında İsrail 
devletinin İran’a tek taraflı olarak müdahale 

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  18 Mart 2012  |  Zaman

Amerika’da Şahinlerin İran 
Senaryoları
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etmesi krizi Amerika’yı topyekün içine sü-
rükleyecek bir fırtınaya dönüştürebilecek.

Hedef sadece nükleer tesisler mi?
İran’ın böyle bir silaha sahip olması durumu, 
Amerika’ya olan ekonomik ve askerî yükünü 
daha da artıracak. Böyle bir durumda Ame-
rika, İsrail ve Körfez’deki müttefiklerini ko-
rumak için bölgedeki askerî varlığını güçlen-
dirmek zorunda kalacağı gibi İran’ı sürekli 
gözetim altında tutmak da Amerika’nın kı-
rılgan ekonomisindeki yeni kısılan savunma 
bütçe harcamalarının artırılmasını gerekti-
recek. Buna ek olarak bu tip bir çevreleme 
siyaseti belki de İran’daki rejim değişip ABD 
ile dostane ilişkiler geliştirecek bir yönetim 
işbaşına gelene kadar sürebilecek. Bu da çev-
releme siyasetinde yapılan harcamaların yıl-
larca sürmesi anlamına geliyor.

Washington’daki bazı şahinler tam da bu se-
beplerden dolayı İran’ın nükleer tesislerine, 
en azından yer altında olmayan reaktörlere 
yapılacak tek taraflı ve önleyici saldırının 
akıllıca bir fikir olacağı görüşünde. Böyle bir 
saldırının İran’ın tüm nükleer kapasitesini 
yok edemeyeceğinin farkında olan uzman-
lar verilecek geniş çaplı bir hasarın onarıl-
masının siyasî ve ekonomik maliyetini göz 
önünde bulunduracak İran rejiminin bir 
daha bu tip bir nükleer maceraya atılmaya-
cağı görüşünde. Önleyici saldırı fikrine eleş-
tirel yaklaşanların ortaya koyduğu olası İran 
misilleme saldırıları (aralarında Hürmüz 
Boğazı’nın trafiğe kapatılması ve İran’ın İs-
rail ve Körfez’deki Amerikan müttefiklerine 
saldırmasından, İran’ın bazı grupların maa-
rifetiyle Amerika hedeflerine ve çıkarlarına 
saldırıya geçmesine ve Irak ve Afganistan 
gibi ülkelerde yol açabileceği istikrarsızlık ve 
güvenlik problemlerinin de olduğu geniş bir 
yelpaze sunuluyor) konusunda da şahinler 
oldukça kendinden emin. Aralarında Matt-
hew Kroenig gibi uzmanların bulunduğu 
gruba göre İran rejimi Amerika’nın bölge-

deki askerî varlığı ve teknolojik üstünlüğünü 
göz önünde bulundurarak çok kapsamlı bir 
misillemeye girmek yerine sadece kendile-
rini iç politikada rahatlatacak bazı yollar ve 
taktikler tercih edecekler. Ancak bu noktada 
özellikle Amerika yönetiminin İran rejimine 
hedefin rejim değil nükleer tesisler olduğunu 
bir şekilde bildirmesi kesin bir zorunluluk. 
Bu uzmanlara göre kendilerini namlunun 
ucunda hissetmedikçe İran’daki rejimin li-
derleri rejimi tamamen ortadan kaldıracak 
bir maceraya girmeyecekler. Şahinler aynı 
zamanda Amerika’nın İran’a yapacağı önle-
yici bir saldırının İslam dünyası ve özellikle 
Ortadoğu’da yaratacağı tepki konusunda ge-
len uyarıları da çok fazla dikkate almıyorlar. 
Zira İran’ın nükleer silah sahibi olmasının 
Amerika’dan çok Körfez’deki Arap ülkeleri-
ni tehdit edeceği için, her ne kadar kamuo-
yu önünde fazla belli etmeyecek olsalar da 
kapı arkasında Suudiler ve Körfez emirleri 
ABD’ye teşekkür edecekler. Böyle bir saldı-
rı sonrası Wikileaks belgelerine de kısmen 
yansıyan İran konusunda yaşanan Arap en-
dişesi ortadan kalkmış olacak. Şahinler, aynı 
zamanda Amerika ekonomisi ve küresel 
enerji piyasalarının böyle bir saldırı karşı-
sında olumsuz etkilenmemesi için Suudi ve 
Körfez emirliklerinin üretim kapasitelerini 
artırarak yardımcı olabileceğini, böylece kriz 
durumu ortadan kalkana kadar petrol fiyat-
larındaki yükselişin kontrol altına alınabile-
ceğini savunuyor.

İran’ın nükleer tesislerine yapılacak böyle 
bir cerrahi müdahale şahinler içinde bazı 

Washington’da bugünlerde 
dış politika üzerine en çok 
tartışılan hususların başında 
Iran meselesi geliyor.
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grupları ise fazla tatmin etmiyor. Yapılacak 
herhangi bir cerrahi müdahalenin İran’ın 
nükleer kapasitesini tamamen yok edemeye-
ceğini savunan bu gruba göre saldırı sonrası 
kendisini tehdit altında hissedecek olan rejim 
liderleri büyük bir ihtimalle nükleer enerji 
çalışmalarını hızlandıracak ve dahası her tür-
lü hava saldırısından korunabilecek yeraltı ve 
seyyar nükleer tesisler oluşturmaya çalışacak. 
Dolayısıyla mevcut rejim iktidarda kaldığı 
sürece İran nükleer silah elde etme niyetin-
den vazgeçmeyecek. Bu grup için bu nokta-
da asıl hedefe konulması gereken, İran’daki 
rejim. Bu sebeple İran’a yapılacak muhtemel 
bir saldırı sadece nükleer tesisleri değil aynı 
zamanda rejimi ve rejimi ayakta tutan istih-
barat ve güvenlik teşkilatlarını ve onların 
altyapılarını da kapsamak zorunda. Bu saldı-
rılar birçoklarının ifade ettiği gibi rejime des-
teği artırmayacağı gibi muhaliflere de rejimi 
yıkmak için uygun bir ortam hazırlayacak. 
Rejimin ortadan kaldırılması sonrasında ya-
şanacaklar için oldukça iyimser olan bu grup 
yeni rejimin hem uluslararası meşruiyet hem 
de ekonomik maliyet ve sonuçlarını göz önü-
ne alarak nükleer programdan vazgeçeceğini 
düşünüyor. Ayrıca bu yönde yapılacak başarı-
lı bir saldırı neticesinde Amerika bir yandan 
İran’ın bir daha nükleer silah elde etme ihti-
malini ortadan kaldırıp bölgede muhtemel 
bir istikrarsızlığın önünü alırken öte yandan 
da İran’daki rejimin girişebileceği her türlü 
misilleme saldırısının önünü almış olacak.

Her ne kadar Washington’da bu aralar sıkça 
duyulsa da hem Beyaz Saray hem de birçok 
uzman bu tip senaryoları oldukça tehlike-

li buluyor. Obama yönetimi İran’a gözdağı 
vermek için tüm ihtimallerin masada olduğu 
mesajını sıklıkla vurgularken kamuoyu yok-
lamalarındaki olumsuz görüşlere rağmen 
diplomasi, ekonomik yaptırım ve uluslara-
rası tecridin öncelikli olarak kullanılması 
konusunda oldukça kararlı. Pentagon’dan 
en üst düzey yetkililerin ardından geçtiği-
miz haftalarda emekli generallerin de Was-
hington Post gazetesine verdikleri ilanla 
(tıpkı bize Irak Savaşı öncesi atmosferi ha-
tırlatırcasına) İran’a karşı tek taraflı askerî 
güç kullanılmasına karşı çıkması, askerlerin 
de böyle bir macera konusunda isteksiz ol-
duğunu gözler önüne serdi. Buna rağmen 
önümüzdeki dönemde özellikle Amerika’da-
ki seçimler ile İsrail’in saldırı konusundaki 
kararlı açıklamalarının gerginliğin boyutunu 
nereye götüreceği hâlâ tam olarak belli de-
ğil. Mevcut durum Obama’nın en azından 
seçimlere kadar kontrollü bir sertlik siyaseti 
izleyerek Cumhuriyetçilerden gelecek eleşti-
rileri hafifletmeye çalışırken bir yandan da 
tüm diplomatik kanalları kullanarak sorunu 
askerî güç kullanmadan çözmeye çalışacağı-
nı gösteriyor. Bu noktada krizin herhangi bir 
şekilde askerî güç kullanılmadan çözülmesi 
için Said Celili’nin Avrupa Birliği Dışişleri 
Yüksek Temsilcisi Ashton’a yazdığı mektup 
ve buna ek olarak İran’da parlamento seçim-
lerinden sonra neredeyse tek adam haline 
gelen Hamaney’in yapıcı açıklamaları da 
(her ne kadar bazıları sadece ekonomik yap-
tırımların sonucu olarak kabul edip samimi 
görmese de) bu tip bir iddialaşmanın ve kri-
zin önünü almak için Obama yönetiminin 
elinde önemli bir koz olacak.
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Geçtiğimiz hafta yoğun bir şekilde tartışıl-
maya başlanan zorunlu eğitimin 12 yıla çıka-
rılması ve 4+4+4 şeklinde formüle edilmesi 
daha uzun süre gündemdeki yerini koruma-
ya devam edecek gibi görünüyor. Eğitimde 
atılacak bu tarz büyük adımların üzerinde 
tartışılması ve farklı kesimlerden fikirlerin 
alınması, demokrasi kültürü adına sevindi-
rici bir gelişmedir. Ancak, yasa taslağına iliş-
kin mevcut tartışmalara bakıldığında, taslağı 
eleştirenlerin, eğitim sisteminin demokratik-
leşmesi, sivilleşmesi ve daha çoğulcu bir ya-
pıya sahip olması adına hiçbir yeni öneri ve 
eleştiri getirmedikleri görülmektedir. Eleşti-
reler, sadece statükoyu korumaya yönelik bir 
tavır içindedir ve belirli korkular ekseninde 
yürümektedir. TBMM Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu bünyesinde 
oluşturulan alt komisyona gönderilen yasa 
taslağının birçok eksik ve çeşitli sorunlar 
içerdiği açıktır ki bunların bir kısmına aşağı-
da değinilecektir. Ancak, tuhaf olan,  4+4+4 
taslağının daha fazla demokrasi ve serbest-
lik adına değil, mevcut durumu sürdürme 
adına eleştirilmesi, bu eleştiriler sonucunda 
taslaktaki bazı maddelerin değiştirilmesi ve 

sonuçta ortaya daha özgürlükçü bir taslağın 
çıkmamasıdır.

Sivil eğitim sistemi
Öncelikle, Türkiye’de eğitim sisteminin tari-
hiyle ve evrilmesiyle ilgili çok net bir husu-
sun altını çizmekte fayda vardır. Türkiye’nin 
yakın tarihine bakıldığında, eğitim sistemini 
düzenleyen aktörlerin siyasetçilerden ziyade 
askerler ve yargıdan olduğu görülmektedir. 
Bugünkü mevcuteğitim sisteminin temel 
yapı taşları, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat 
dönemlerinde kurulmuştur. Bunlara ilave-
ten özellikle yükseköğretime giriş sistemi-
nin oluşmasında yargı kararları belirleyici 
olmuştur. 8 yıllık kesintisiz eğitim, hiçbir 
plan ve program hazırlanmadan, 28 Şubat 
kararları olarak uygulamaya konmuştur. 28 
Şubatçıların yargılandığı bu günlerde 4+4+4 
taslağı üzerinden eğitim sistemine ilişkin ola-
rak yürüyen tartışmalara bakıldığında ihmal 
edilen kritik bir husus, eğitim sisteminin artık 
sivil bir irade tarafından düzenlenme çabası-
dır. Bu açıdan bakıldığında eğitim sistemini 
düzenleyen aktörün, asker ya da yargı yerine 
seçilmiş bir sivil irade olması, eğitimin siste-

TBMM Başkanlığı’na sunulan “4+4+4 Yasa Taslağı” TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda yaşanan yüksek 
tansiyonlu tartışmaların neticesinde 11 Mart’ta kabul edildi. Iktidar partisi tarafından hazırlanan taslağa en yoğun eleştiriler ana 
muhalefet partisinden yöneldi. Komisyon’da yapılan istişareler sonucunda taslakta bazı değişiklikler yapılarak son haliyle TBMM 
Genel Kurulu’na sunuldu. 29 Mart’ta ise TBMM Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile kabul edildi. 

Eğitimde 4+4+4 Modeli Yasalaştı 

Statükocu Sivillerin 4+4+4 İtirazı
Yorum  |  BEKIR S. GÜR  |  5 Mart 2012  |  Star Açık Görüş
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minin bundan sonra toplumsal talepler ekse-
ninde yeniden yapılandırılması için bir baş-
langıçtır. Dahası, bugünlerde tartışılan yeni 
eğitim sistemi düzenlemesinin, sivil bir irade 
tarafından gündeme getirilmesi ve sivil aktör-
ler tarafından eleştirilmesi, eğitim sistemine 
ilişkin bir normalleşmenin sonucudur.

Statükocu sivillerin direnci
İlköğretimin 4+4 şeklinde düzenlenmesinin 
ilk haline ilişkin temel tartışmalardan biri, 

ikinci 4yıllık eğitim kademesinde öğrencile-
re açıköğretim imkânı sunulmasıdır. Basına 
yansıdığı kadarıyla, gelen eleştiriler sonucu 
hükümet, bu maddeyi taslaktan çıkarmıştır. 
Eleştiriler, daha çok, açıköğretim sonucu kız-
ların okullaşma oranlarının düşmesi üzerine 
odaklanmıştır. Başörtüsü yasağı gibi kızların 
okullaşma oranlarını doğrudan etkileyen en 
önemli hususlardabile suskun kalan ve hatta 
yasakçı zihniyeti destekleyen bazı STK’ların, 
konuyu bu minvalde ele almaları oldukça tu-
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haftır. Dahası, kendini liberal olarak tanım-
layan bazı yazarlar bile, açıköğretime sıcak 
bakmadıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin, 
Taha Akyol, açıköğretimin “evde eğitim”in 
kapısını açacağı ve bu usul dolayısıyla çocu-
ğun okul ortamından kopması gibi “ciddi bir 
soruna” yol açacağı gerekçesiyle kaygılandı-
ğını belirtti. Genel olarak eğitim ve özelde 
açıköğretim konusundaki bilgi eksikliği öyle 
tuhaf argümanlara yol açtı ki, CHP milletve-
kili Prof. Dr. Binnaz Toprak açıköğretimin 
fırsat eşitliğine aykırı olduğunu söyledi. (Bu 
argümanın yanlışlığı bu yazının konusu de-
ğildir.) Eğitimci uzmanlar da evde eğitimin 
“çağdaş” olmadığını vurgulayarak, taslağa 
karşı çıktılar.

Şu ana kadar sıraladığım eleştirilerden mak-
sadım, hükümet taslağının hangi açılardan 
eleştirildiğini göstermek. Buna göre, zorun-
lu eğitimin sadece tek bir biçimi (en ince 
ayrıntısına kadar doğrudan devlet tarafın-
dan ve okulda verilen eğitim), doğru kabul 
edilmekte ve açıköğretim dâhil (ki taslakta 
bunun da devlet eliyle verileceği belirtili-
yor) diğer alternatifleryok sayılmaktadır. 
Oysa, bütün gelişmiş ülkelerde temel eği-
tim zorunludur; fakat bu zorunluluk, alter-
natif eğitim biçimlerini (evde eğitim, açık/
online/uzaktan eğitim, kilise/cemaat okulu, 
vs.) kapsamaktadır. Örneğin, ABD’de eğitim 
zorunlu olmakla birlikte, alternatif eğitim 
biçimleri bir hak olarak kabul edilmektedir. 
Bundan dolayı, veli çocuğunu “okul orta-
mından koparmak” isterse, çocuğunu ken-
di evinde eğitebilmektedir. Amerikan nüfus 
sayımlarından elde edilen resmi rakamlara 
göre, 2007 itibariyle, Amerika’da bir buçuk 
milyondan fazla öğrenci, evde eğitim almak-
tadır. Evde eğitim alan öğrenci sayısı uzun 
yıllardır Amerika’da istikrarla artmaktadır. 
Benzer eğilim başka ülkelerde de vardır. 
Örneğin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) Uluslararası 
Eğitim Bürosunca yayımlanan bilgilere göre, 

evde eğitim anlayışı Kanada’da da gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Dahası, alternatif eğitim 
biçimleri, evde eğitimle sınırlı değildir. Çağ-
daş ülkelerin tamamında, özel okullar, devlet 
okullarından farklı bir şekilde, kendi eğitim 
felsefeleri veya müfredatlarıyla hareket et-
mekte serbesttirler.

Toplum ne istiyor?
Türkiye’de eğitim sisteminin temel sorunla-
rından biri, eğitim sisteminin toplumun ta-
leplerini karşılayamamasıdır. Bundan dolayı, 
topluma alternatifler sunan ve toplumun çe-
şitliliğini kuşatabilen bir eğitim sistemi yeri-
ne, ağırlıklı olarak devlet eliyle yürütülen ve 
tektipçi bir yaklaşım söz konusudur. Bugün 
Türkiye’de 4+4 taslağına dönecek olursak, 
sisteme sadeceaçıköğretim imkanı getiren 
taslağın bile, Türkiye’deki bazı sivil gruplar 
marifetiyle kadük kaldığı söylenebilir. Bir 
başka ifadeyle, siviller, öğrencilere daha fazla 
imkân ve eğitim özgürlüğü talep etmeliyken, 
serbestliğin/sivilliğin çağdaş dünyada gide-
rek popüler olmaya başlayan bir biçimini 
bile kabul etmediler. 

4+4 taslağına yapılan eleştirilerden biri de 
sekiz yıllık eğitimin kesintisiz bir şekilde ya-
pılmasına ilişkindir. Yine mevcut statükoyu 
sürdürmeyi dayatan bu eleştiri, dünyager-
çeklerinden uzaktır. UNESCO ve Avrupa 
Ülkeleri Eğitim Sistemleri ve Politikaları Ağı 
(EURYDICE)’na ülkelerin eğitim bakanlık-
ları tarafından sunulan resmi verilere göre, 
gelişmiş ülkelerin tamamında ilkokul genel-
likle ilk dört yıl ila altı yılı kapsamaktadır.

Amerikan Eğitim Bakanlığı tarafından 2009 
yılında hazırlanan bir rapora göre, G-8 ülke-
lerinin, ilk ve ortaokulu kapsayan eğitim sis-
temleri şu şekildedir: Kanada (6+3), Fransa 
(5+4), Almanya (4+6), İtalya (5+3), Japonya 
(6+3), Rusya (4+5), İngiltere (6+3), ABD 
(Eyalete göre değişmekle birlikte 6+3). Bü-
tün bu gelişmiş ülkelerden görüldüğü üzere, 
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bu ülkelerin tamamı, ilk sekiz yılı kademeli 
bir şekilde yapmaktadırlar.

Öyle sanıyorum ki, Türkiye’de birinci sınıfta 
çocuğu bulunan hiçbir veli, çocuğunun seki-
zinci sınıflarla birlikte aynı ortamda eğitim 
almasını istemez. Türkiye’de de hiçbir öğ-
renciyi sekiz yıl boyunca aynı mekâna hap-
setmeye hakkımız yoktur. Dolayısıyla, sekiz 
yıllık “kesintisiz eğitim”in (kaldı ki bu tuhaf 
terimin dünyada bir karşılığı yoktur), kade-
melendirilmesi gereklidir. Burada taslağa ya-
pılması gereken eleştiri, sekiz yıllık kesintisiz 
eğitimin sürdürülmesi gerektiği değil, 4+4 
yerine neden 5+3’ün tercih edilmediğidir. 
Çünkü altyapı, müfredat ve personel açısın-
dan düşünüldüğünde 5+3 daha kolay bir şe-
kilde uygulanabilir.

Sekiz yıllık eğitimin kademeli hale getirilme-
si, taşımalı eğitim ile yatılı eğitim sorunlarını 
da azaltma potansiyeline sahiptir. Şu an ül-
kemizde 687.056 öğrenci taşımalı eğitimle 
öğrenim görmektedirler. Birinci kademe 
okulları, öğrenci sayısının az olduğu yer-
leşim birimlerinde dahi açılabilir. Taşımalı 
eğitiminin azalması taşınan öğrenciler için 
olduğu kadar, köyler için de olumlu bir du-
rumdur. Ayrıca, Türkiye’de yatılı eğitim ve-
ren 539 ilköğretim okulu var; bu okullarda 
eğitim gören öğrenci sayısı ise 134.673’tür. 
Köylerdeki okullar açılırsa, şu an yatılı oku-
yan birinci kademe öğrencilerinin çoğu ken-

di köylerinde okula gitme olanağına kavuşa-
caktır. Ancak hem kapanan köy okullarının 
açılması hem de yatılı öğrencilerin kendi 
köylerinde okumalarının sağlanması için 
ciddi bir durum tespiti gereklidir.

Eğitimde yönlendirme
Mesleki eğitime ilişkin olarak gelişmiş ül-
kelerde temelde iki farklı model vardır. Kıta 
Avrupa ülkelerinin bazılarında, mesleki eği-
tim ortaokul ya da lisede verilmektedir. Öte 
yandan, ABD ve Kanada örneklerinde ise, 
öğrenciler daha geç yaşlarda (lise ve özellikle 
meslek yüksekokullarında), mesleki eğitim 
alırlar. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar 
dikkate alındığında, Türkiye’de de ortaokul 
düzeyinde mesleki okullar olabileceği gibi 
lise düzeyinde de mesleki okullar olabilir. 
Öyle sanıyorum ki, tek tip bir ortaokul ya-
pısı içerisinde, ayrı meslek okulları yerine 
meslekî derslerin de sunulduğu bir eğitim 
modeli Türkiye için daha uygundur.

Ayrıca, ilk dört yıldan sonraki yönlendirme, 
kesinlikle katı ve nihai bir yönlendirme ol-
mamalıdır. Yönlendirmeden amaç, öğrenci-
lere yeteneklerini ve ilgilerini keşfettirmek 
olmalıdır. Amaç, öğrencileri ayırmak veya 
etiketlendirmek değil, kariyer ve meslekler 
konusunda bilgilendirmek olmalıdır.

4+4+4 taslağının getiriliş biçimi ve teknik ek-
siklikleri ile basının ve bazı sivil toplum kuru-
luşlarının taslağa tepkileri ve sonuçta ortaya 
çıkan manzara bizi asıl meseleyi görmekten alı-
koymasın: Türkiye’de eğitim sistemi hâlâ, devlet 
tekelinde, tek tipçi ve toplumun taleplerini kar-
şılamaktan ve çeşitliliğini kucaklamaktan çok 
uzaktır. Hükümet, eğitim sisteminde özgür-
lükleri genişletme ve çeşitliliği kucaklama adı-
na esnekliği artırma konusunda ürkek de olsa 
bir adım attı. Eğitim sistemindeki değişiklikler 
asla bu ürkek adımla sınırlı kalınmamalı, daha 
fazlası için alternatifler tartışılmalı ve toplumsal 
talepler dillendirilmelidir.
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4+4+4 yasa teklifi, bazı teknik yönleriyle 
eleştiriye açık olmakla birlikte, eğitim siste-
mimizi birçok açıdan modern eğitim sistem-
leri ile uyumlu hale getirme potansiyeline sa-
hiptir. Doğrudan zorunlu eğitimle ilgili olan 
bu teklif, hem ülkemizde düşük olan zorunlu 
eğitimin süresini artırmayı hem de kesinti-
siz olarak uygulanan eğitim sürecini kesintili 
forma dönüştürmeyi hedeflemektedir. 

Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde ilköğretim ke-
sintisiz sekiz yıl olarak uygulanmamaktadır. 
Bunun son derece makul bir gerekçesi var-
dır: minik öğrencilerle ergenlik dönemine 
girmeye başlayan ortaokul öğrencilerini aynı 
mekânda tutmak pedagojik olarak sakın-
calıdır. Aileler zaten bu noktada kesintisiz 
eğitim uygulamasından hayli şikâyetçidir. 
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, 
kesintisiz zorunlu eğitimin kademeli hale ge-
tirilmesi oldukça önemli bir gelişmedir. 

Çağdaş eğitim
Gelişmiş ülkelerin birçoğunda, zorunlu eği-
tim süresinin ülkemize kıyasla daha yüksek 
olduğu zaten bilinmektedir. Fakat bu ülke-

lerde, zorunlu eğitim süreleri artırılırken, tek 
tipçi eğitim modeli yerine, eğitimin nasıl ve 
nerede verileceği noktasında ailelere geniş 
esneklikler sunan ve toplumun her kesimi-
ni kucaklayan çoğulcu eğitim modelleri be-
nimsenmiştir. Örneğin, ABD ve İngiltere’de 
öğrenciler zorunlu eğitimlerini, müfredatla-
rını belirli standartlara bağlı olarak istedik-
leri gibi şekillendirebilen özel okullarda veya 
ailelerinin gözetiminde evde (home schoo-
ling) yürütebilmektedir. 

4+4+4 yasa teklifinde ikinci kademe için 
öngörülen ama bazı eleştirilerden sonra tas-
laktan çıkarılan açık öğretim, birçok ülkede, 
iddiaların aksine sadece yetişkinler için değil 
tüm eğitim kademeleri için alternatif mo-
dern eğitim modeli olarak benimsenmiş du-
rumdadır. Örneğin ABD’de ilkokuldan liseye 
kadar farklı düzeyde uzaktan eğitim veren 
ve bazılarında kayıtların 100 binleri buldu-
ğu yüzlerce okul bulunmaktadır (ör. Florida 
Virtual School). 

Çocuklarını nerede ve nasıl eğiteceklerine 
ilişkin ailelere söz hakkı tanıyan bu tür es-
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neklikler, ailelerin zorunlu eğitime karşı 
sergileyecekleri muhtemel tepkilerin önünü 
kesmenin ötesinde onların farklılaşan eğitim 
taleplerini karşılamaktadır. 4+4+4 yasa tek-
lifi tam da bu noktada önem kazanmakta-
dır. İkinci kademede öğrencilere sunulması 
planlanan seçmeli dersler, iyi tasarlandığı 
ve toplumun farklılaşan eğitim taleplerine 
cevap üretecek niteliğe ve çeşitliliğe kavuştu-
rulduğu takdirde öğrenci ve ailelerine seçme 
ve özgürlük tanıyacaktır. Zaten, bir eğitim 
sisteminin en önemli sınavı, toplumsal ta-
leplere cevap üretebilmesidir. 

Alternatif eğitim
Ailelerin alternatif eğitim arayışları, daha 
kaliteli veya farklı (ör. özgür ya da dinî) bir 
eğitim isteğinden kaynaklanmaktadır. Örne-
ğin, ABD’de özel okullara kayıtlı öğrencilerin 
yaklaşık %80’i kilise okullarına gitmektedir. 
Yine bazı verilere göre, ABD’deki öğrencile-
rin yaklaşık %4’ü evde eğitim almaktadır ve 
evde eğitim alanların önemli bir kısmı dini 
hassasiyetlerinden dolayı bu tür bir eğitimi 
tercih etmektedir. 

Demokratik bir eğitim sistemi, vatandaşları-
nın din eğitimi talebini yok sayamaz. İmam 
Hatip Okullarının kurulması ve 28 Şubat sü-

recine kadar bu okulların kayıtlarında yaşa-
nan hızlı artış, toplumsal talebin en belirgin 
göstergesidir. İmam Hatiplerin din eğitimi 
konusunda gördüğü işlev, anti- demokratik 
bir askeri müdahaleyle sekteye uğradı. 28 
Şubat sürecinin aktörleri, din eğitimini katı 
ve dar bir mesleki eğitim anlayışına sıkıştır-
dılar. Katsayıyla birlikte, herkesi kendi alan-
larına hapsetmeye çalıştılar. Oysa hiçbir veli 
çocuğunu sadece ilgili mesleğin erbabı ol-
sun diye meslek lisesine göndermemektedir. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde aileler çocukları-
nı sadece papaz olsun diye kilise okullarına 
göndermez. Türkiye’de de veliler kız ve erkek 
çocuklarını imam olsunlar diye İmam Hatip-
lere göndermezler.

4+4+4 yasa teklifi, bütün bu yanlışları dü-
zeltme adına önemli bir imkândır. Katsayı 
farkı, bu yasa teklifiyle tamamen kaldırılıyor. 
Dahası, ikinci dört yılda, içinde din eğiti-
minin yanında spora, sanata ve mesleklere 
yönelik derslerin bulunacağı seçmeli dersler 
artırılıyor. Hiçbir zorlama içermeyen ve is-
teğe bağlı seçmeli ders mantığına dayalı bu 
düzenleme, hiçbir demokratik eğitimci tara-
fından yadsınamaz. 

Elbette yeni bir eğitim sistemi düzenlemek 
kolay değildir. Dahası siviller bu konuya 
yeni ısınmaktadır. Dolayısıyla birtakım tek-
nik eksiklerin olması muhtemeldir. Ne var 
ki, bugüne kadar yasa teklifine yapılan iti-
razlardaki en büyük eksiklik, toplumun ve 
dolayısıyla toplumsal taleplerin yok sayıl-
masıdır. Teklife yapılan eleştiriler, topluma 
hâlâ tepeden bakan ve toplumun taleplerini 
küçümseyen bir bakış açısının ürünüdür. 
Yasa teklifine karşı çıkanlar, her bir vatanda-
şın şu sorusuna cevap üretmeye mecburdur: 
Neden benim çocuğuma vermek istediğim 
farklılaştırılmış bir eğitime siz zorla engel 
oluyorsunuz?.

Hiçbir zorlama içermeyen 
ve isteğe bağlı seçmeli 
ders mantığına dayalı 
4+4+4 düzenlemesi, 
hiçbir demokratik eğitimci 
tarafından yadsınamaz.
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Baştan açıkça ifade edelim, 4+4+4 yasa tek-
lifinin mevcut halinin bazı eksiklikleri ve so-
runları vardır. Örneğin, (ilk taslakta olmadığı 
halde gelen tepkiler sonrası taslağa sonradan 
eklenen) zorunlu eğitim yaşının bir yıl erke-
ne alınması ve zorunlu eğitim süresinin he-
men önümüzdeki yıl 12 yıla çıkarılması gibi. 

Bu uyarıyı yaptıktan sonra, şunu ifade etmek-
te fayda vardır: Özellikle sekiz yıllık ilköğre-
timin kademelendirilmesi, zorunlu bir de-
ğişikliktir ve çağdaş eğitim sistemleriyle son 
derece uyumludur. Öncelikle, hiçbir pedago-
jik gerekçeye dayandırılmadan 28 Şubat 1997 
Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla apar topar 
uygulamaya konan kesintisiz eğitim, toplum-
dan gelen talep üzerine ve seçilmiş sivil bir 
otorite tarafından ortadan kaldırılmaktadır. 
Eğitim sistemini düzenleyen ana aktörler 
askerler ve yargıçlar değil de toplumun seç-
tikleri oldukça, müesses nizamı değiştirmeye 
dönük yapılan düzenlemelerin topluma karşı 
hesap vermeyi içermesi ve zaman içinde top-
lumun taleplerini karşılaması mümkündür. 

Tektipçilik yerine çoğulcu eğitim
4+4+4 yasa teklifinin eğitim sistemine getire-
ceği en önemli yenilik, ikinci dört yılda (orta-

okul) öğrencilere seçimlik ders hakkı verile-
cek olmasıdır. Eğitim sisteminin aşırı tektipçi 
olmasından hemen hemen herkesin yakındığı 
bir zamanda, öğrencilere ve ailelerine böyle 
bir seçme hakkı sunulmuş olması, sisteme ve 
öğrencilere daha fazla serbest alan sağlayabi-
lir. Nitekim geçen hafta, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Mil-
li Eğitim Komisyonunda Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’e anadilde eğitimin mümkün 
olup olmayacağını sorması üzerine, Dinçer’in 
“Teklifi okuyunca görebileceğinizi varsaydım” 
sözleri, anadilde eğitimin sinyali olarak anla-
şıldı. Her ne kadar Dinçer, daha sonra, anadil-
de eğitime ilişkin yanlış anlaşıldığını ima etse 
de, bu olay, teklifin böyle de anlaşılabileceği-
ni göstermesi açısından oldukça öğreticidir. 
Gerçekten de, teklif; anadilden, din eğitimine 
ve sanat eğitimine kadar çok geniş bir yelpa-
zede farklı alanlarda seçmeli derslerin okutul-
masına imkân sağlayacak mahiyettedir. Da-
hası, Kocaeli milletvekili Fikri Işık’ın ifadesine 
göre, seçimlik din eğitimi derslerinin sadece 
İslam ile sınırlı olmayıp diğer dinleri de kap-
sayacak şekilde düzenlenebilecek olması, top-
lumun taleplerini karşılama açısından önem-
lidir. Teklif, toplumun beklenti ve taleplerini 
karşılayabildiği ve çeşitliliğe imkân tanıdığı 
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ölçüde, geniş kesimler tarafından benimsene-
cektir. Teklife karşı çıkanlar da daha fazla öz-
gürlük ve çeşitlilik talep ettikleri ölçüde, tek-
lifi daha özgürlükçü bir noktaya evirebilirler. 

Eğitim mi? Indoktrinasyon mu?
Başta TÜSİAD olmak üzere bazı sivil kuru-
luşlar (ve zaman zaman muhalefet partileri), 
4+4+4 yasa teklifine karşı kampanya başlatınca, 
ilginçtir, teklifi daha özgürlükçü bir noktaya gö-
türmek için çalışmadılar. Aksine, açıköğretim 
(ki örgün/ formel bir eğitim biçimidir) gibi öğ-
rencilere bir nebze öğrenme özgürlüğü tanıyan 
ve gelişmiş ülkelerde bir hak olarak görülen 
alternatif bir eğitim biçimine bile karşı geldiler. 
Bu tartışmanın en öğretici tarafı, Türkiye’de sivil 
toplumu temsil ettiğini iddia eden dernekle-
rin, eğitimde değişim, dönüşüm ve daha fazla 
sivillik isteyen taraf değil, eğitimdeki mevcut 
ideolojik ve merkeziyetçi müesses nizamı sür-
dürmek isteyen taraf olmalarıdır. Dolayısıy-
la, felsefî açıdan bakıldığında, bu kesimlerin, 
eğitim denince akıllarına önemli oranda hâlâ 
“indoktrinasyon”un geldiği anlaşılmaktadır.

İşte tam olarak bu felsefi anlayış dolayısıyla, 
eğitim ve indoktrinasyon arasında fark gör-
meyen bazı zihinler, bir taraftan başörtülü 
kızların eğitim almalarını engellemiş; öte 
yandan “kızların eğitimi” için kampanya 
yapmış ve serbest eğitim kanallarına muha-
lefet etmiştir. Bir önceki cümlede, “kızların 
eğitimi” ifadesi “kızların indoktrinasyonu” 
olarak ifade edilse, hiçbir anlam kaybına 
uğramaz. Heidegger’in dikkat çektiği gibi, 
modern eğitim kavramının temelini oluştu-
ran formasyonun bazı etimolojik kökenleri 
(morphe, typos, typto), şekil vermek için 
“vurmak” ve “dövmek” anlamına gelir, tıpkı 
para basarken metale şekil vermek gibi. İşte 
bu arka plan, kız çocuklarına neden devlet 
eliyle zorla şekil vermenin savunulduğunu 
bize açıkça gösterir. Başta eğitim olmak 
üzere pek çok farklı konuda ideolojik söyle-
min anahtar sözcüğü ve öznesi haline gelen 
“kız çocuklarının” ve ailelerinin, bu durum-
dan ne kadar hoşnut oldukları meçhuldür. 

Alternatif muhalefet
Kendilerini sivil olarak tanımlayan pek çok 
çevrenin, mesele eğitim olduğu zaman dev-
letten çok devletçi olması manidardır. Bir an 
için şöyle düşünün, TÜSİAD ve muhalefet, 
teklifi az özgürlükçü bulduğu için eleştirmiş 
olsaydı ve toplumsal talepleri karşılamaya 
aday daha çoğulcu bir eğitim sistemi talep 
etseydi, bugün eğitime ilişkin tartışma, daha 
ileri bir noktada olurdu. Belki de biz bugün 
toplumsal talep gören alternatif eğitim bi-
çimlerini dışlamayan formüllerin neler ola-
bileceğini tartışıyor olacaktık.

4+4+4 yasa teklifi, toplumun 
beklenti ve taleplerini 
karşılayabildiği ve çeşitliliğe 
imkân tanıdığı ölçüde, 
geniş kesimler tarafından 
benimsenecektir.
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Ortadoğu’daki köklü siyasal ve toplumsal 
değişimler bölgesel ve küresel dengeleri ye-
niden şekillendirmekte, sömürge döneminin 
kalıntılarını ve tortularını kademeli biçim-
de siyaset sahnesinden uzaklaştırmaktadır. 
Ortadoğu’da geriye dönüşü olmayan halk 
hareketleri en çok Batı’nın koruma şemsiye-
si altında vesayet, baskı, sindirme, güvenlik 
ve ulufe dağıtma politikaları ile günümüze 
kadar gelmiş yönetimleri hedef almaktadır. 
Çünkü bu yönetimlerin toplumsal tabana 
dayalı meşruiyetinin bulunmadığı genel ka-
bul gören bir gerçekliğe tekabül etmektedir.

Ortadoğu’da sömürge sonrası kurulan ve 
soğuk savaş döneminde pekiştirilen eski 
düzenin artık sürdürülemez olduğu aşikâr. 
Siyasal meşruiyet sorunlarına bir de ekono-
mik krizler, fırsat eşitsizliği ve halkın kendi 
kaderine yön verme iradesinin kuvveden fii-
le geçmesi faktörleri eklenince, önümüzdeki 
on yıllar boyu sürecek büyük değişimin ateşi 
yakılmış oldu. 

Ortadoğu tarihinin artık yerli ve yabancı 
hâkim güçler tarafından değil, bu kez böl-

ge hakları tarafından yazıldığı bir dönem-
den geçiyoruz. Fransa, İngiltere ve İtalya 
gibi sömürge ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’dan çekilmek zorunda kaldıklarında 
yerlerine diktatörleri bırakmışlardı. Bugün 
bölge haklarının yapmaya çalıştığı şey, sö-
mürge mirasından kurtulmaktır. 

Türkiye Ortadoğu’daki değişimin neresinde?
Özallı yıllara kadar Türkiye, Ortadoğu’ya soğuk 
bakan, sıcak ilişkiler kurmayan, bölge ülkeleri 
ile arasına mesafe koymaya özen gösteren bir 
ülke görünümündeydi. Türk dış politika eliti 

Ortadoğu’da yaşanan halk isyanları en çok vesayet, baskı ve sindirme politikalarıyla iktidarda kalmaya devam eden diktatör yöne-
timleri hedef aldı. Ayaklanmalar sonucunda bölgede yaşanan dönüşümle halkın rızasına dayalı yönetimler kurulmaya ve aralarına 
duvarlar ören ülkeler yerine halkların kültürel geçişliliğini dikkate alan siyasal, ekonomik ve dış politika açısından entegre olmuş 
bir bölge oluşmaya başladı. Bölgesel ve küresel güçlerin olaylar karşısında aldıkları pozisyon, bölgenin yeniden şekillenmesinde 
önemli. Türkiye bölgeye karşı eski pozisyonunu aşarak, bölge halklarının yanında, sorunların bölgesel ittifaklarla çözüldüğü, eko-
nomik ilişkilerin ve karşılıklı bağımlılıkların arttığı ve dini ve kültürel çeşitliliğin korunmasını esas alan bir vizyon geliştirdi. 

Türkiye’nin Yeni Ortadoğu Vizyonu

Türkiye’nin Yeni Ortadoğu Vizyonu
Yorum  |  TALIP KÜÇÜKCAN  |  24 Mart 2012  |  Sabah Perspektif
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de kurucu ideolojinin tercihleri doğrultusun-
da, batı ile ilişki kurmayı daha fazla önemsiyor, 
modernleşmenin adresi olarak gördüğü bu 
kampta yer almayı tercih ediyordu.

Ekonomik gelişme ve ülke güvenliğinin sağ-
lanması açısından Türkiye’nin çıkarı, bölge ül-
keleri ile yakın ilişkiler kurmasını gerektirme-
sine rağmen, Türk dış politikasının ana kaygısı 
bu rasyonel gerçeklerden ziyade ideolojik bir 
çerçeve de gelişti. Bu yaklaşımın baskın oldu-
ğu dönemlerde Türkiye, özgün bir Ortadoğu 
vizyonu geliştiremedi çünkü kendisini bu 
bölgenin bir parçası ve öznesi olarak değil, 
Batı ittifakının bir üyesi olarak gördü. Böylece 
Türkiye, yüzyıllarca aynı coğrafyayı paylaştığı 
halklar ve ülkeler ile olan bağını güçlendire-
medi, tarihi ve kültürel bağlarından doğan 
ince gücünün farkına bile varamadı. 

Türkiye bölge ülkeleri ile arasına mesafe ko-
yarken, ABD başta olmak üzere batılı ülke-
ler, Ortadoğu’yu şekillendiren etki gücüne 

ulaştılar. Türkiye de ister istemez içinde yer 
altığı ittifakın seçenekleri doğrultusunda, bir 
anlamda kendisine dayatılan bölge politika-
larının tutsağı oldu. Kendine özgü bir bölge 
vizyonu ortaya koyamadığı için Türkiye, en 
yakın komşuları ile dostane ilişkiler bir yana 
normal ilişkiler dahi kuramadı. Soğuk Savaş 
döneminde NATO şemsiyesi altında yer alan 
Türkiye (Kıbrıs’a müdahale istisna tutulursa) 
bağımsız bir dış politika izlemekten çok için-
de yer aldığı blok içinde belirlenen öncelik-
leri takip etti. 

Yeni siyasal elit, yeni Ortadoğu vizyonu
Son yıllarda, Türk dış politikası, içe kapanık 
ve güvenlik tehdidi temelli bir dış politika-
dan bölgesel ve küresel aktörler ile yakın 
ilişkiler kurmaya uzanan köklü değişimler 
geçiriyor. Özal döneminde kısmen başlatılan 
ancak iç siyasi çekişmeler ve istikrarsızlıklar 
yüzünden kesintiye uğrayan ve ideolojik te-
melli yaklaşımların da etkisi ile ihmal edilen 
Ortadoğu’yu Türkiye yeniden keşfediyor. 
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Özellikle son on yılda Türkiye siyasi, kültürel 
ve ekonomik enstrümanları devreye sokarak 
Ortadoğu’ya yakınlaştı, kendisine yer açtı 
ve değişim taleplerinin ilham kaynağı oldu. 
AK Parti iktidarı, bölge ülkeleri ile ideolojik 
önyargılardan arınmış, gerçekçi ve rasyonel 
ilişkiler kurulmasını sağlarken, Türkiye’nin 
hem doğuda hem de batıda sözüne saygı du-
yulan bir ülke konumuna gelmesine katkıda 
bulundu. Zira Ortadoğu ülkeleri ile yakın 
ilişkiler kurulması, tarihi ve kültürel ortak-
lıkların olduğu kadar, stratejik gereklilikle-
rin de zaruri kıldığı bir durumdur ve Batı ile 
ilişkilerin kopması anlamına gelmemektedir. 
Bu çerçevede, Türkiye’nin son on yıldır uy-
gulamaya başladığı ve zaman içinde bir dokt-
rine dönüşen yeni Ortadoğu vizyonunun altı 
temel boyutu olduğu söylenebilir: 

1) Bölge ülkelerinin liderleri arasında doğru-
dan ve etkin iletişim ve ilişkilerin kurulması, so-
run ve fırsatların doğrudan müzakere edilmesi; 

2) Toplumsal taleplerin iktidara yansıması, 
katılımcı siyasi mekanizmaların tesisi, baskı-
ların kaldırılması, hak ve özgürlüklerin gü-
vence altına alınması ve kurumsallaştırılması;
 
3) Ortadoğu’nun köklü sorunlarına, bölgesel 
aktör ve güçlerin oluşturacağı ittifak ve olu-
şumların girişimleri ile çözümler bulunması, 

dış aktörlerin bölgeye müdahalesine imkan 
ve fırsat verilmemesi; 

4) Ortadoğu’da devletlerin, liderlerin ve 
halkların birbirlerine karşı güvenlerinin tesis 
edilmesi, kuşku ve tehdit algılamalarının or-
tadan kaldırılması; 

5) Ekonomik ilişki ve yatırımların artırıl-
ması ve karşılıklı bağımlılık ile kalkınmanın  
sürdürülmesi;

6) Dini, kültürel ve mezhepsel çeşitliliğin 
korunması, tek tipleşme ve homojenleşmeye 
engel olunması. 

Bu vizyon hayata ne kadar geçirilebilirse, 
Ortadoğu’nun geleceği de o ölçüde istikrarlı 
olacaktır.

Türkiye bölge ülkeleri ile 
arasına mesafe koyarken, 
ABD başta olmak üzere 
batılı ülkeler, Ortadoğu’yu 
şekillendiren etki gücüne 
ulaştılar.
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We are not going to be able to enjoy a peace-
ful and prosperous region unless the United 
States, who staged two military interventions 
in the Middle East in the last decade alone, 
restores its rather contorted relationship 
with the Middle East.

This is not to say that a peaceful and demo-
cratic region depends solely on America’s 
position. However, we will be forced to live 
with the corpse of the Camp David Order, 
not being able to get rid of it, unless the 
United States swallows the political and eco-
nomic changes being experienced in our re-
gion. What should our most basic question 
be, then? The question is this: Will the U.S. 
swallow the uprisings in the Middle East, 
and their consequences?

If the initial answer is “No, the U.S. cannot 
cope with these changes,” then the above 
question has three answers from the perspec-
tive of the United States: Saudi Arabia,Israel 
and Iran. If you cannot see how the Camp 
David Order is fading away, then you must 

be practicing the approach of either Saudi 
Arabia, Iran or Israel. If this is too confusing, 
we could even reduce the answers to one: the 
al-Assad answer.

Today, the three approaches that equally 
misread the changes occurring in the re-
gion, despite their various reasons, belong to 

There is no longer a Mubarak 
who will attract and absorb 
the anger of the people for 
America. The U.S. needs to 
focus on compensating the 
dire consequences of the 
Camp David order, instead of 
focusing on filling the void left 
by Mubarak.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  09 Mart 2012  |  Hurriyet Daily News

The Camp David Order and the 
United States
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Saudi Arabia, Israel and Iran. And a crystal-
lized manifestation of the old order blend-
ing different characteristics of these three 
approaches is represented by al-Assad or 
Syria. The U.S. will either blatantly resist, like 
Israel, the new Middle East and its actors, or 
mistakenly perceive itself, like Saudi Arabia, 
as the decider of who gets to have change, 
who is given democracy, and when. Or, like 
Iran, it will perceive every little development 
in the region as an opportunity for a selfish 
strategic move that could be disastrous for 
the future of the region. Or even, the U.S. 
could resemble al-Assad, by continuing to 
claim to want change while ferociously re-
sisting it.

The choices might not have been as black 
and white for the U.S. as outlined above. 
However, it is not possible for an actor that 
has been involved in the politics of the re-
gion since the 1940s and which has insisted 
on the Camp David Order for the last thirty 
years, to develop policy in the grey areas. The 
global and regional developments tell us we 
are on the verge of structural turning points. 

In the words of Brezezinki, in his recently 
published work: “One should be mindful of 
the fact that in the course of only one cen-
tury - from approximately 1910 to 2010 - the 
ranking hierarchy of global power changed 
significantly no less than five times, with all 
but the fourth signaling a divisive deteriora-
tion in the global preeminence of the West.”

It is not possible for the political structure 
of our region to remain frozen in time, as 
it was constructed in the First World War 
and shaped by the Camp David order after 
1978, while the whole world is undergoing 
major structural changes. Washington is left 
to face the people in a storyline in which the 
regional puppet actors have left the stage one 
by one. There is no longer a Mubarak who 
will attract and absorb the anger of the peo-
ple for America. The U.S. needs to focus on 
compensating the dire consequences of the 
Camp David order, instead of focusing on 
filling the void left by Mubarak. America will 
only then - if indeed it wants - be free from 
the three answers or the single al-Assad an-
swer outlined above!.
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SETA Dış Politika Koordinatörü Talip Küçükcan’ın 
moderatörlüğünü yaptığı ‘Demokratik Dönü-
şüm ve Ortak Bölgesel Vizyon: Fas-Türkiye’ baş-
lıklı panele Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
ve Fas Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Saâdeddin El 
Osmani panelist olarak katıldılar. Panelin ana 
konusu Fas’taki reformlar, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki dönüşüm süreci ve ikili ilişkiler oldu.

EL OSMANI: “ARTIK YENI BIR FAS VAR”
Fas Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Saâdeddin El 
Osmani, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan 
gelişmeleri ‘demokrasi tsunamisi’ olarak değer-
lendirdi. Bölge halklarının onurlu duruş sergile-
yerek, despotizme ve yolsuzluğa karşı mücadele 
verdiğini ve Batı ülkelerinin ‘Araplar demokrasi-
ye hazır değil’ görüşünü alt üst ettiğini savunan 
El Osmani, bölge insanının artık kendi çıkarları-
nın farkında olduğunu ifade etti.

Bölgede yaşanan gelişmeler boyunca Fas’ta 
diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi protes-
to ve şiddet olaylarının yaşanmadığına deği-
nen Fas Dışişleri Bakanı, bu durumun Fas Kralı 
VI.Muhammed ve Fas yönetiminin toplumla 
diyalog sağlaması ve halkın taleplerine cevap 
verecek Anayasal düzenlemeyi gerçekleştirmesi 

sayesinde olduğuna değindi. El Osmani, geniş 
toplumsal tabanlı yeni Anayasa çalışmalarının 
ardından yaşanan reform süreci ile Fas’ın artık 
yeni bir Fas olduğu ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU: “HALKA HESAP VERMEYEN BIR YAPININ 
AYAKTA KALMASI MÜMKÜN DEĞIL”
El Osmani’nin ardından söz alan Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, iki büyük medeniyet olan Fas 
ve Türkiye’nin köklü tarih geleneğine ve kültürel 
etkileşimine değinerek hiçbir zaman düşman 
olmayan bu iki ülke arasındaki ilişkilerin daha 
da geliştirilmesi noktasında kararlı olduklarını 
dile getirdi.

Fas’ta yaşanan barışçıl dönüşüme dikkat çeken 
Davutoğlu, ‘keşke Esad da halkının haklı talep-
lerine karşı silah kullanmak yerine böyle bir yol 
seçseydi’ ifadesini kullandı. Yaşanan bölgesel 

Demokratik Dönüşüm ve Ortak 
Bölgesel Vizyon: Fas-Türkiye
Panel |  SAÂDEDDIN EL OSMANI, AHMET DAVUTOĞLU, TALIP KÜÇÜKCAN  | 19 Mart 2012 
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uyanışın aktörünün onur arayan bölge insanı ol-
duğunu kaydeden Davutoğlu, Türkiye olarak bu 
aktöre saygı duyduklarını ifade etti.

Davutoğlu ayrıca, bölgede yaşanan dönüşümle 
halka dayalı yönetimlerin kurulduğunu ve böl-
gede artık arasına duvarlar ören ülkeler yerine 
halkların kültürel geçişliliğini dikkate alan siya-
sal, ekonomik ve dış politika açısından entegre 
olmuş bir bölgenin oluşturacağını söyledi.
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Bu yıl, 28 Şubat süreci, geride bıraktığımız 15 
yıldan farklı olarak birçok boyutuyla masa-
ya yatırıldı. İtiraflar, özeleştiriler, ifşaatlar ve 
suçlamalar eşliğinde 28 Şubat’ın aktörleri ve 
mağdurları; sürecin siyasi, toplumsal ve eko-
nomik yansımaları enine boyuna tartışıldı.

15 yıl boyunca hatırlanmayan 28 Şubat ne-
den bu yıl bu kadar geniş bir gündem bu-
labildi? Bunda, hiç kuşkusuz yeni Türkiye 
inşasının geçmişle yüzleşmeden geçtiğine 
dair siyasal bilincin gelişmesi etkili oldu. 
Toplumsal barışın, siyaset üzerinde vesayet 
kurmuş aktörlerin yasadışı faaliyetlerini açı-
ğa çıkarmaktan, öteden beri siyaset-üstü bir 
mevziye yerleşmiş aktörleri yasal kovuştur-
maya tabi kılmaktan geçtiğine dair farkında-
lık etkili oldu.

28 Şubat’ın enine boyuna tartışıldığı, faille-
rin kamuoyu önünde yaptıkları itiraflarla 
arınma seansları gerçekleştirdikleri hafta, 
Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa gelişinden 
beri, CHP’de karşılaştığı en somut ve güç-
lü muhalefet dalgasıyla yüzleşti ve yapılan 
çifte kurultayda kesin bir galibiyet elde etti. 

Kamuoyunda, 28 Şubat süreci ile CHP ilişki-
lendirilmedi, ancak, her iki mesele arasında 
doğrudan bir bağ olduğunu düşünmek için 
birçok sebep var. 

28 Şubat’ın ürünü olarak CHP
Bu vesileyle, CHP-28 Şubat süreci ve 
CHP’deki çifte kurultayla-28 Şubat’la yüzleş-
me arasındaki ilişkiye bakmakta fayda var. 
1992’de Deniz Baykal tarafından yeniden 
siyasal hayata dâhil edilen CHP, ilk bir yıl-
lık siyasi arayış sürecinden sonra, 28 Şubat 
sürecinin siyasal önceliklerini benimseyen 
bir siyasette karar kıldı. CHP, soğuk savaş 
sonrası ortaya çıkan sosyo-politik dinamik-
leri yönetmek üzere, toplumu laiklik ve Kürt 
meselesi ekseninde kamplaştırma stratejisi-
ni benimseyen kamu bürokrasisiyle işbirliği 
yapmayı, sosyal demokrat bir siyaset geliş-
tirmeye tercih etti. Başka bir deyişle, CHP, 
1992’deki kuruluşundan itibaren, kendisini 
merkez sağ partilere karşı merkez sol parti 
olarak konumlayan geleneksel pozisyonun-
dan vazgeçerek, siyasal stratejisini merke-
zin yeni yükselen partisi haline gelen Refah 
Partisi’ne göre konumlandırdı.

Nisan 2011’de Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Yunus Akyol’un başsavcılığa verdiği şikâyet dilekçesiyle 28 Şubat Soruşturması 
başladı. Adli soruşturmada ilk gözaltı ve tutuklamaların başladığı Nisan 2012 öncesinde medyası, siyasetçisi, sivil toplum örgüt-
leri, askeri, üniversitesi ve sendikalarıyla adeta eski Türkiye’nin küçük bir maketi olan 28 Şubat “postmodern” darbesi 15. yılında 
iç ve dış dinamikleriyle bir kez daha tartışıldı. 

15. Yılında 28 Şubat Postmodern Darbesi

28 Şubat Süreci ve CHP’nin Değişimi
Yorum  |  HATEM ETE  |  03 Mart 2012  |  Sabah Perspektif
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Baykal, 28 Şubat aktörlerinin siyasal mühen-
dislik faaliyetleriyle eşgüdümlü bir şekilde, 
CHP’yi rejim muhafızlığı ve laiklik savunusu 
parantezine hapsetti. Bu anlamda, Baykallı 
CHP’yi, 28 Şubat sürecinin en doğrudan si-
yasal yansıması olarak görmek mümkün.

2002 seçimleri, 28 Şubat’ın dolaylı siyasal 
uzantılarını siyasal sahneden silerken, sü-
recin doğrudan aktörlerinin önünü açtı. 
Türkiye, AK Parti ve CHP’den oluşan mec-
lis kompozisyonuyla yeni bir döneme girdi. 
AK Parti, yerel ve küresel dinamikleri ve bu 
dinamiklerin yol açtığı yeni toplumsallığı 
doğru analiz ederek, hem kendisini, hem 
de seçmenini dönüştürdü. AK Parti, 28 
Şubat’ı geride bırakmak üzere siyasal mer-
kezi yeniden inşa ederken; CHP, 28 Şubat’ın 
başarıya ulaşmamasına hiddetlenen kamu 
bürokrasisiyle işbirliğinde bulunarak, rejim 
tehlikesinin devam ettiğine yönelik refleks-
lerle siyasal söylem geliştirdi ve seçmeninin 
statükoda sabitlenmesine yol açtı. Türkiye, 
AK Parti eliyle değişirken, laiklik ve rejim 
eksenli siyasal gündemler tedavülden kal-

karken; Baykal, CHP’yi ve tabanını belli bir 
düşüncede sabitleştiren, değişime direnen ve 
her türlü siyasal öneriyi ‘rejim bekası’ paran-
tezinde ele alarak gerilim üreten bir siyaset 
tarzını sürdürdü.

Türkiye 28 Şubat koşullarını geride bırak-
tı, 28 Şubat’ın aktörleri siyasal nüfuzlarını 
kaybetti, ancak, CHP, 28 Şubat fobisiyle si-
yaset üretmeye devam etti. Başka bir deyişle 
CHP, siyasal merkezin bileşenlerini değiş-

CHP’nin, iki yıllık bir arayış 
sürecinden sonra, nihayet 
28 Şubat’ın etkilerinden 
arınarak merkezsol bir partiye 
evrilmesi, 28 Şubat’ın son 
siyasal mirasının da sahneden 
çekilmesi anlamına gelecektir.
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tirip yeni bir merkez inşa eden AK Parti’yi 
Refah Partisi’nin devamı olarak görmekte 
ısrar etti. Bu strateji ise CHP’yi gün geçtikçe 
siyasal merkezin dışına iten, yeni merkezin 
imkânlarından alıkoyan bir sonuç üretti. 

CHP’yi 28 Şubat’ın vesayetinden arındırmak
12 Eylül referandumuna giden süreç, 
CHP’nin anakronizmini sürdürülemez kı-
lınca, Baykal koltuğunu Kılıçdaroğlu’na 
bırakmak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun 
misyonu, CHP’yi 28 Şubat’ta sabitlenen po-
zisyonundan çıkarmak, değişen koşullara 
uygun siyaset üreten bir parti haline getir-
mekti. Başka bir deyişle, Kılıçdaroğlu’nun 
öncelikli misyonu veya kendisine atfedilen 
misyon, CHP’yi tekrar merkez-sol partiye 
dönüştürmek, AK Parti’yi Refah Parti’si ola-
rak algılamakta ısrar eden siyasal perspektif-
ten uzaklaştırmaktı.

Kılıçdaroğlu da ‘değişim’ ve ‘yeni CHP’ kav-
ramsallaştırmalarıyla, kendisine yüklenen 
misyonu algıladığını ortaya koydu ve yeni 
siyaset arayışlarına hız verdi. 12 Haziran se-
çimlerinde CHP, siyaseti lâiklik parantezine 

hapseden marjinal tutumu terk ederek, mer-
kez sol bir parti olma doğrultusunda birçok 
proje hazırladı ve kampanyasını bu projeler 
üzerine inşa etti.

CHP’nin Kemalist-ulusalcı parti kimliğin-
den uzaklaşarak merkez-sol zemine yerleş-
me arayışı, aradan geçen iki yıla rağmen, 
henüz tutarlı-bütünlüklü bir siyasete ula-
şabilmiş değil. Değişim ihtiyacının arzu 
ve niyet düzeyini geride bırakıp siyaset ve 
tutum düzeyine ulaşamaması, bugüne ka-
dar, parti-içi muhalefetle gerekçelendirildi. 
Parti-içi muhalefet, Kılıçdaroğlu’nun ‘yeni 
CHP’ arayışını anlamlı bir siyasete dönüştü-
rememesine mazeret kılındı. Taban, teşkilat 
ve yönetim kademelerinde, eski CHP’nin si-
yaset tarzını benimseyen kadroların varlığı, 
Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeni CHP’yi hayata 
geçirme iradesini geciktirdi.

Baykal-Sav ekibinin parti-içi mücadelesi, 
CHP’nin 28 Şubat sürecinde edindiği siyasal 
alışkanlıklardan kurtulmasına engel oldu. 
26-27 Şubat’ta gerçekleştirilen çifte kurul-
tayların, Kılıçdaroğlu’nun zaferi ile sonuç-
lanması CHP’nin bundan sonraki seyri için 
önemli bir dönüm noktasını işaret etmek-
tedir. Son kurultayların Kılıçdaroğlu’nun 
zaferiyle sonuçlanması, yeni CHP söylemi-
ni, artık parti içi muhalefet gerekçesine sı-
ğınmaktan kurtarmış durumdadır. CHP, 28 
Şubat’ın on beşinci yıldönümünde, 28 Şubat 
sürecinin siyasal etkilerinden arınma koşul-
larına sahiptir. CHP’nin, iki yıllık bir arayış 
sürecinden sonra, nihayet 28 Şubat’ın etki-
lerinden arınarak merkezsol bir partiye ev-
rilmesi, 28 Şubat’ın son siyasal mirasının da 
sahneden çekilmesi anlamına gelecektir.
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Cumhuriyete geçiş süreci sonrasında ha-
yata geçirilen toplumsal mühendisliklerin 
büyük kısmını adlandıracak olsak bir nevi 
sömürgecilikten bahsetmek durumundayız. 
Kolonyalizmden insan onuruna daha ağır 
gelebilecek ne olur sualinin peşine düşersek 
de karşımıza kendi kendine kolonyalizmden 
daha ağır bir cevap da çıkmamaktadır. Yerli 
ya da kendi kendine sömürgeciliğin haya-
ta geçtiği durumların istisnasız benzer bir 
özelliği bulunmaktadır: Kuzey Afrika’dan 
Kafkasya’ya, Japonya’dan Türkiye’ye başka 
başkentler adına milletin devletinin rehin 
alınmasıdır. Aksi takdirde mevzu bahis ya-
pabileceğimiz bu farklı coğrafyalarda ortaya 
çıkan sosyal ve siyasal travmalar bu kadar 
birbirine benzer olmazdı. Bu ülkelerin bir-
birinden ayrılan özellikleri de rehine olmayı 
reddediş şiddetlerince belirlenebilir. Mesela, 
iki imparatorluk bakiyesi ülke olan Japonya 
ve Türkiye’nin bu açıdan ele alınması bile ye-
terince malzeme çıkaracaktır.

Bir 28 Şubat yazısına birçok farklı başlık ve 
mukaddime bulunabilirdi. Lakin 28 Şubat’ın 
ne zaman başladığı ve ne kadar süreceğine 

dair hep farklı iddialar olageldi. ‘Bin yıl süre-
cek’ kehanetinin şimdilik tedavülden kalktı-
ğını iddia etsek bile bidayeti konusunda net 
bir tarih vermek mümkün müdür? Başka 
bir deyişle, 28 Şubat sürecinde ortaya çıkan 
uygulamalar bu ülkenin daha önce hiç tec-
rübe etmediği uygulamalar mıydı? Aksine, 
bu veçheden bakınca 28 Şubat’ın en son ala-
ka kurulacağı yıl 1997 olabilir. O halde, 28 
Şubat’ı 1990’ların talihsiz bir dönemi olarak 
değerlendirmek mümkün değildir.

28 Şubat, ruhunu primitif batılılaşma süre-
cinden, adaletini tek parti döneminden, vesa-
yetini 27 Mayıs’tan, zulmünü ise 12 Eylül’den 
alan kendi kendine kolonyalizm sürecidir. 
Bu yönüyle, 28 Şubat, Osmanlı sonrası bu 
topraklarda kurulan düzenin Batı’ya suna-
bileceği bütün hizmetlerinin rafine bir hüla-
sasıydı. Devleti rehin alarak, çılgın bir pro-
je, ihanet içinde bu son hizmette sunulmuş 
oldu. Orduda yaşanan cadı avıyla 27 Mayıs 
1960 darbesini, toplumsal kesimlerde yaşa-
nan mağduriyetle 12 Eylül 1980 darbesini, 
genel anlamda halkın her kesiminde oluşan 
mağduriyetle yeniden 1940’ların Tek Parti 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  03 Mart 2012  |  Sabah Perspektif

28 Şubat: Bir Yerli Kolonyalizm 
Girişimi!
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dönemini 1990’lara sıkıştırılarak yaşatılmış 
oldu. 

AK Parti’yi 28 Şubat mı doğurdu?
Evet. Eğer 28 Şubat’ın 1997’ye ait bir tarih 
olduğunu düşünüyorsanız bu oldukça kes-
tirme sonucu çıkarabilirsiniz. Ama eğer 28 
Şubat’ı kendi kendine bir kolonyalizm olarak 
okursanız, bugünkü iktidarın dün bu top-
raklarda Batıyla ilk söz kesildiğinde direniş 
tohumlarının atıldığını da iddia edebilirsi-
niz. 28 Şubat en rafine haliyle Cumhuriyet 
döneminin Batı’ya sunduğu nasıl son bir hiz-
metse, AK Parti de milletin beş yıllık değil 
aksine seksen yıllık bir cevabı olmuştur. Yıl-
larca ‘yerliliği’ sadece gönüllü olarak millete 
dayattıkları kolonyalizmin sıfatı olmaktan 
öteye götürmeyenler; hakiki yerli damar kar-
şısında ulusalcı batıcılıklarıyla dumura uğra-
mıştır. Bundan sonra da siyasi ve toplumsal 
alanda yerlilikten uzaklaşarak milletle ko-
nuşmanın pek mümkün olamayacağının altı 
açık bir şekilde çizilmiştir.

Mağduriyetten bir iktidar çıkacak olsaydı 
Refahyol hükümetinin erimesi değil aksine 
daha fazla toparlanması beklenirdi. Öyle ki, 
darbenin görünen muhatabı olan Erbakan 
hükümeti de asıl hedef değildi. Yukarıda 
zikredildiği gibi 28 Şubat darbesi toplamda 
Refah tabanını fazlasıyla aşarak toplumsal 

katmanları en derinden yatay kesecek şekil-
de yapıldı. Bu müdahale derin Anadolu’nun 
fay hatlarının harekete geçmesi için yeterli 
oldu. Tankların, manşetlerin, mahkemele-
rin ve sermayenin üzerinden milletle fantezi 
yapmaya kadar işi ileri götürenler gözü kes-
kinlikten değil aksine seksen yıllık yaban-
cılaşmanın verdiği cahil cesareti ile hareket 
ediyorlardı. Dolayısıyla ne harekete geçirdik-
leri fay hatlarının derinliğini fark ettiler ne 
de içine düştükleri ihanetin düzeyini. 

Asker-medya-sermaye ve intihar
28 Şubat sistemin bir tefessüh haliydi. Tür-
kiye, tarihinde hiç olmadığı kadar geçmiş 
darbeleri ve darbe girişimleriyle açık bir şe-
kilde yüzleşmeye başladı. Türk darbe tarihi-
nin sonuncusu olarak bilinen 28 Şubat 1997 
farklı dinamikleriyle geçmiş darbelerden ve 
dünyadaki örneklerden ayrı bir mahiyete sa-
hiptir.

28 Şubat 1997 darbesi, askerin hazırladığı 
ve güvenliğini sağladığı bir sahnede; med-
ya, sermaye, bürokrasi, yargı, üniversite ve 
dış güçlerin (ABD ve İsrail) verdiği destekle 
hayata geçirildi. Milyonların oyuyla seçilmiş 
olan iktidar partisi kapatıldı. Binlerce üst dü-
zey bürokrat, binlerce subay trajikomik se-
bepler bahane gösterilerek ordudan atıldılar. 
Milyonlarca vatandaş akla ziyan bahanelerle 
ayrımcılığa maruz kaldılar. Yüzbinlerce kız 
öğrenci başörtüsü taktıkları için eğitimleri 
ya sekteye uğradı ya da ırkçı muamelelere 
maruz kaldılar. Yüzlerce STK’nın faaliyetine 
son verildi. Baas rejimlerini aratmayacak tak-
tiklerle onlarca “terör örgütü” istihbarat bi-
rimlerince icat edildi. Bazı sivil toplum önder-
leri ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sonuçta, 
28 Şubat, geçmiş darbelerin aksine doğrudan 
halkın kendisini hedef almıştı. Türkiye, bir 
avuç fanatik batıcı jakoben eliyle kaba sömür-
ge ülkelerini aratmayacak bir hale sokulmuş-
tu.28 Şubat artık yargının bir konusu. Türkiye 
son darbesiyle yüzleşmeyi becerebilirse sa-

28 Şubat, ruhunu primitif 
batılılaşma sürecinden, 
adaletini tek parti 
döneminden, vesayetini 27 
Mayıs’tan, zulmünü ise 12 
Eylül’den alan kendi kendine 
kolonyalizm sürecidir.
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dece 1990’ların günahlarıyla hesaplaşmakla 
kalmayacak seksen yıllık yabancılaşmayla da 
yüzleşme şansı yakalayacak.

Başka bir deyişle eğer yeni bir Türkiye ku-
rulacaksa, 28 Şubat temsil ettiği her şey ile 
eski Türkiye’ye ait olmak zorunda. Bu sade-
ce Türkiye’nin iç siyaseti ve toplumsal ge-

lişmelerin icbar ettiği bir durum da değil. 
Aynı zamanda bölgesel ve küresel gelişmeler 
karşısında yeni Türkiye’nin alacağı pozisyon 
açısından hayati öneme haizdir. Türkiye 28 
Şubat defterini geri dönmemek üzere kapat-
mayı başardığı ve normalleşmesini hitama 
erdirdiği oranda, kolonyal zihinlerden ve gi-
rişimlerden uzak bir ülke haline gelecektir.
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Yeni Türkiye’nin darbelerle yüzleşme süreci, 
28 Şubat 1997’de alınan MGK kararlarıyla 
demokrasiye balans ayarı yapan askerlerin 
gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarıy-
la devam ediyor. Askerin yönetime dolaylı 
yollarla el koyduğu bu süreç, Refah-Yol hü-
kümetinin düşürülmesi ile doruk noktasına 
ulaşmış ve Türkiye’yi “eksene oturtma” çaba-
larıyla devam etmişti. Türkiye’nin 2000’lerin 
sonunda yoğun bir şekilde muhatap olduğu 
“eksen kayması” suçlamalarında kaydığı id-
dia edilen “ekseni”, aslında 28 Şubat’la otur-
tulduğu eksenden uzaklaşmasından başka 
bir şey değildi. 

28 Şubat ekseni, Soğuk Savaş sonrasında 
güvenlik endişeleri taşıyan Türkiye’nin gir-
diği bölgesel ittifaklarla şekillendi. 1990’la-
rın ikinci yarısından itibaren belirginleşen 
“Made in USA” Türkiye-İsrail stratejik ittifakı, 
Türkiye’de ülkenin güvenliğini Tel Aviv- Was-
hington hatları üzerinden kuran ve bölgesel 
vizyonu da bu hatlarla sınırlandırılmış asker- 
bürokrat- sivil yapılanmasını vücuda getirdi. 
Bu yapılanma, bir yandan stratejik ittifaka 
yönelik bölgesel beklentileri karşılamakla, di-
ğer yandan ise ülke içinde bu ittifakın devam 
etmesinin garantörü olmakla vazifelendirildi.

Bölgesel beklenti, Ortadoğu’da Arap olma-
yan, batı kampında yer alan ve yarı-demok-
rasi ile yönetilen Türkiye ve İsrail’in bölge-
nin serseri devletlerine karşı bir direniş hattı 
oluşturmasıydı ve bu hat ABD’nin bölgedeki 
çıkarları açısından Alan Makovsky’nin deyi-
miyle “Soğuk Savaş sonrası Ortadoğu’sun-
daki en önemli gelişmelerdendi.” Bu hattın 
oluşumunda, ABD’deki İsrail lobisine yakın 
Alan Makovsky, Morton Abromovitz, Ric-
hard Perle ve Harold Rhode gibi isimlerin 
kulis çalışmaları oldukça etkili oldu. Tabii ki 
Türkiye’nin İsrail’le paylaştığı Suriye, İran ve 
Irak’a karşı ortak tehdit algısı da büyük rol 
oynadı. Bu doğrultuda ikili ilişkiler tarihi 
normal seyrinin dışına çıkarak “istisnai” bir 
döneme girdi. 1949’dan 1991’e kadar İsrail’e 

28 Şubat’ın iç dinamikleri 
kesinlikle yadsınamaz, fakat 
hariçten bir 28 Şubat okuması 
yapılmadan da büyük resim 
görülemez.

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  21 Nisan 2012  |  Sabah Perspektif

28 Şubat’ı Hariçten Okumak
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karşı mesafesini koruyan Türkiye, kısa süre-
de İsrail’in stratejik müttefiki haline dönüş-
türüldü. Türkiye ve İsrail arasında birçok 
askeri anlaşma imzalandı, karşılıklı ziya-
retler gerçekleştirildi. İsrail Türkiye’ye silah 
ve Washington’a dolaylı ulaşım; Türkiye de 
yalnızlığın simgesi İsrail’e coğrafi derinlik ve 
büyük askeri ihaleler verdi. 

Stratejik ittifakla kurulan eksen, Erbakan 
hükümetinin işbaşına gelmesiyle birlikte 
en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya 
kaldı. Erbakan’ın İran ve Libya seyahatleri, 
İslam dünyası ile yakınlaşma çabaları, İsrail 
aleyhindeki açıklamaları vs., yukarda bahse-
dilen asker- bürokrat- sivil yapılanmasının, 
stratejik ittifakın sıhhat ve selameti için ga-
rantör rolünü oynamasının vaktini getirdi. 
Garantörlüğün bahanesi olarak laiklik, me-
todu olarak da baskı seçildi. 

28 Şubat ekseninin mimarı Makovsky, o gün-
lerde 28 Şubat ekseninin bülteni olarak yayın 
yapan İslamofobik Daniel Pipes’in Middle 
East Quarterly dergisinde yazdığı bir yazıda 
eksen karşıtlarıyla mücadelenin reçetesini 
verdi. Öncelikle “Amerikan dostu” Türk-
ler, özellikle ordu içindekiler desteklenmeli; 
“laiklik” vurgulanmalı; Erbakan’a mesafeli 
davranılmalı ve eleştirilerine ağır cevaplarla 
karşılık verilmeliydi (How to Deal with Er-
bakan, Middle East Quarterly, March 1997, 
pp. 3-8). Makovsky aynı yazısında ABD hü-
kümetini, son günlerde İsrail’in MİT Müste-
şarı Hakan Fidan’a yönelttiği bir suçlamadan 
aşina olduğumuz bir tarzla uyarmaktaydı: 
“Erbakan’ın, NATO’nun ve ABD-Türkiye’nin 
savunma ve terörizm karşıtı sırlarına erişimi 
var. Bunları İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerle 
paylaşabilir.”

Ülke içinde ve ülke dışında açıkça dillendiri-
len tehdit algısı, garantörleri harekete geçir-
di. “Laiklik” vurgusuyla devreye giren garan-

törlerin sabrını Sincan’da düzenlenen Kudüs 
Gecesi’nin taşırması, 28 Şubat ekseninin 
coğrafi kodlarından bir tanesiydi. 28 Şubat 
MGK kararlarıyla, bir yandan ülkenin “laik” 
karakteri, diğer yandan da 90’ların ortala-
rından itibaren oturtulduğu ekseni korun-
muş oldu. İsrail-Türkiye stratejik ittifakının 
Türkiye’deki mimarı Çevik Bir, Middle East 
Quarterly’de İsrailli şahin Martin Sherman 
ile birlikte yazdığı yazıda bu kararlarla neyin 
amaçlandığını açık bir şekilde ortaya koydu: 
Ordu Erbakan’ın Türkiye’nin yönünü İslam’a 
çevirmesine ve Türkİsrail ilişkilerini tehlike-
ye sokmasına kayıtsız kalamazdı (Formula 
for Stability: Turkey Plus Israel, Middle East 
Quarterly, Fall 2002, pp. 23-32). Kalınmadı 
da... Batı Çalışma Grubu ile 28 Şubat ekse-
ni karşıtları fişlendi, ordu içinde “temizlik” 
yapıldı, potansiyel düşman İslami cemaatler 
budandı, Makovsky’nin bahsettiği “Ameri-
kan dostları” semirtildi, sokaktan üniversite-
lere kadar toplum mühendisliğine girişildi... 
Garantörler stratejik ittifakın korunması için 
neleri göze alabileceklerini ortaya koydu. 

28 Şubat’ın iç dinamikleri kesinlikle yadsı-
namaz, fakat hariçten bir 28 Şubat okuması 
yapılmadan da büyük resim görülemez. 28 
Şubat soruşturması bu anlamda Türkiye’nin 
1990’larda kurduğu bölgesel ittifakın da so-
ruşturması olmalıdır. Sorulacak soru “garan-
törlerin neyi garanti ettiği” olmalıdır.
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22 Mart Perşembe günü Milliyet ve Taraf ga-
zetelerinin Ankara temsilcilerinin ismi saklı 
bir yüksek bürokrata dayandırarak “devletin 
yeni Kürt stratejisi” payesiyle duyurdukları 
haber, aynı gün her iki gazetenin manşetine 
taşındı, ardından da birçok köşe yazısında 
lehte ve aleyhte değerlendirmelere tabi tutul-
du. Elbette, duyurulan stratejinin içeriğine 
yönelik söylenecek çok şey var ve her strateji 
gibi takdir edilecek ve eleştirilecek pek çok 
unsur barındırıyor. Strateji, birçok temenni 
barındırdığı için de uygulanmadıkça yanlış-
lanması zor bir strateji. Ancak, kanaatimce, 
stratejinin içeriğinden önce stratejinin kamu-
oyuyla paylaşım tarzını sorgulamak gerekir.

‘Devletin/ hükümetin yeni Kürt stratejisi’ 
olarak adlandırılan strateji, usul yönünden 
eski Türkiye’nin zihinsel kodlarına sahip-
tir ve yeni Türkiye’de yer almaması gereken 
birçok unsur barındırmaktadır. Her şeyden 
önce, stratejinin, ‘ismi açıklanmayan bir 
yüksek bürokrat’ın birkaç gazeteci ile yaptığı 
görüşmeye dayandırılması, siyaset kurumu-

nu ve siyasi aktörleri dışlayan, by-pass eden 
bir nitelik arz etmektedir. İsmi açıklanmayan 
bir kamu bürokratının -asker, yargı mensubu 
veya yüksek bürokrat- yaptığı açıklamalarla 
siyasi gündemi belirlemesi, eski Türkiye’nin 
vesayet rejimi içinde görülebilecek bir alış-
kanlıktır. Nitekim demokrasi tarihimiz bo-
yunca, özellikle de 28 Şubat sürecinde artan 
bir yoğunlukla, siyasi gündem, ismi açık-
lanmayan bir yüksek komutana veya yargı 
mensubuna dayandırılan haberlerle dizayn 
edilmiştir. 

İsmi açıklanmayan bir yüksek bürokrata da-
yandırılarak duyurulan yeni Kürt stratejisi 
de, siyaset dışı bir aktörün sivil siyasete koor-
dinat biçmesini içermektedir ve özü itibariy-
le vesayetçi bir niteliğe sahiptir. Yeni Türkiye, 
her şeyden önce, vesayet düzenine yer olma-
yan bir Türkiye’dir. Bu nedenle, bu tür siyaset 
mühendis(lik)lerine izin verilmemelidir. De-
mokratik pozisyon, siyaseti etki altına alma-
ya yönelik her türlü davranışa karşı durmak 
şeklinde ilkesel bir duruşa dayanmak zorun-

22 Mart 2012 Perşembe günü Milliyet ve Taraf gazetelerinin Ankara temsilcilerinin ismi saklı üst düzey bir bürokrata dayandıra-
rak verdikleri haberde, “devletin yeni Kürt stratejisi” diye lanse edilen ve hükümeti güvenlikçi bir çizgiye kaymakla itham eden 
yorumları sonrası çeşitli tartışmalar vuku buldu. Türk kamuoyunu bir kaç gün meşgul eden bu tartışma, Başbakan’ın 26 Mart 
tarihinde bir yurtdışı gezisi öncesi yaptığı “terör örgütüyle mücadele, siyasi uzantısıyla da -belli koşullarla- müzakere edileceğini” 
açıklamasıyla yalanlanarak, manşetlere taşınan Kürt strateji belgesinin hükümetin bir stratejisi ya da planı olmadığı ortaya çıktı. 

Yeni Kürt Stratejisi Tartışmaları

Yeni Kürt Stratejisi: Yeni Türkiye’ye 
Eski Siyaset
Yorum  |  HATEM ETE  |  31 Mart 2012  |  Sabah Perspektif
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dadır. Bu çerçevede, asker, yargı ve bürokrasi 
arasında bir ayırım gözetmeden, üniforma-
lı ve cüppeli vesayetin yanı sıra, ‘kravatlı 
vesayet’e de karşı durmak gerekir. 

Kürt meselesi konusunda siyaset, strateji veya 
taktik belirlemek ve bunları kamuoyuna du-
yurmak siyasi aktörlerin uhdesindedir. AK 
Parti Kürt meselesine ilişkin yeni bir strateji 
geliştirmiş ve bunu kamuoyuna duyurma ih-
tiyacı duymuşsa, bunu bizzat kendi sözcüleri 
aracılığıyla kamuoyuyla paylaşır, getirilen 
eleştirileri de bizzat kendisi karşılar. Ancak, 
hükümetin sözcüsü, terörle mücadeleden 
sorumlu bakanı, içişleri bakanı ve hüküme-
ti oluşturan partinin sözcüsünün varlığını 
teyit etmediği, teyit etmediğini duyurduğu, 
yanlışlanamayacak temenniler barındırdığı 
için yanlışlamadığı bir strateji, hükümetin 
stratejisi olarak kamuoyunda kabul görmüş 
ve gündem oluşturmuştur. Bu çerçevede, on 
yıla yaklaşan iktidarı boyunca vesayetle mü-
cadele kararlılığı sergilemiş, siyasete müda-
haleye yönelik davranışların hukuki soruş-

turmalara tabi tutulmasını mümkün kılan 
yasal düzenlemeler gerçekleştirip yargılama 
süreçlerini başlatmış, %50 toplumsal destek 
alarak üçüncü iktidar dönemine başlamış bir 
AK Parti iktidarı altında, Kürt sorununa iliş-
kin devlet stratejisinin, ismi açıklanmayan 
bir yüksek bürokrat marifetiyle kamuoyuna 
duyurulması kabul edilemez. 

Bir yüksek bürokrat, bu kadar güçlü bir si-
yasi iktidarı, Kürt meselesine dair bağlayıcı 
pozisyonlar altına sokmaya nasıl cüret ede-
bilmiştir? Siyasi iktidarın öncelikle üzerinde 
durması gereken nokta budur. Türkiye, on 
yıldır, başka-yeni aktörlerin vesayetçi im-
tiyazlar edinerek siyaset üzerine baskı kur-
maları için askeri vesayetle mücadele etme-
mişse, askeri vesayetin yeni vesayet türleriyle 
yer değiştirmesine izin veremez. Bu çerçeve-
de, iktidarın, yeni Türkiye’yi inşa sürecinde 
neo-vesayetçi aktörlerin inisiyatif kullanma 
ısrarlarını törpülemek ve siyaset kurumu-
nun hukukunu korumak üzere askeri vesa-
yet karşısında sergilediği kararlı duruşunu 
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burada da göstermesi ve bu tutumu kayıtsız-
lıkla karşılamaması gerekmektedir. Cevapsız 
bırakıldığı sürece, mevcut durum, siyaset 
kurumu ve siyasi aktörler adına bir zaaf gö-
rüntüsünü tahkim etmektedir.

Yeni Türkiye’de siyaset şeffaf olmalıdır. Hiç-
bir açıklama meçhul bir aktöre dayandı-
rılmamalı, her aktör söylediğinin hesabını 
vermelidir. Görev ve yetki alanı dışına çıka-
rak, siyaseti dizayn etmeye yeltenen ‘meçhul’ 
aktörlerin varlığı sonlandırılmalıdır. Bu ilke, 
güçlü bir siyasi iktidarın varlığı için vazgeçil-
mez bir ilke olmalıdır. Yeni Türkiye’de siyaset 
sivil siyasi aktörler aracılığıyla geliştirilmeli 
ve duyurulmalıdır. Sivil siyasetten rol çalma-
ya yönelik her türlü girişim vesayetçi zihni-
yetten beslenmektedir. Siyasi aktörler, bu tür 
bir alışkanlığın yeni aktörler üzerinden varlı-
ğını sürdürmesine izin vermemelidir. 

Son olarak, stratejinin kamuoyunda tartışıl-
ma biçimi üzerinde de durmakta yarar var. 
İsmi açıklanmayan yüksek bürokratın birkaç 
gazeteci ile görüşmesine dayandırılan strate-
ji, kamuoyuna duyurulur duyurulmaz, hiçbir 
sorgulamaya tabi tutulmadan ‘hükümetin/ 
devletin yeni Kürt stratejisi’ olarak genel bir 
kabul gördü. Siyasi iktidar cenahından lehte 
ve aleyhte hiçbir açıklama yapılmamışken, 
söz konusu stratejiye hükümetin veya devle-
tin yeni Kürt stratejisi payesi verilmesinin al-

tında, ya hükümetten onay almadan bir yük-
sek bürokratın böyle bir açıklama yapmaya 
yeltenemeyeceği kanaati, ya da stratejinin 
içeriği olarak yansıtılan unsurların hüküme-
tin son dönem politikalarıyla uyumluluğu 
kanaati etkili oldu. Bu ve buna benzer aceleci 
akıl yürütmelerle söz konusu strateji, hükü-
metin onayını almış bir strateji payesi alarak, 
hızla kamuoyunda tartışılmaya başlandı. 

Kamuoyunda yapılan tartışmalar, neredeyse 
tamamen, stratejinin içeriğine yönelik yapıl-
dı. Takip edebildiğimiz kadarıyla stratejinin 
kamuoyuyla paylaşım biçimini sorgulayan, 
bu biçime yönelik ilkesel bir itiraz geliştiren 
olmadı. Bu bile, yeterince manidardır. Vesa-
yetle yürütülen mücadelede ön saflarda yer 
almış birçok yazarın, siyaset kurumundan 
lehte ve aleyhte hiçbir açıklama yapılmamış-
ken, ismi açıklanmayan bürokrata dayandı-
rılarak kamuoyuna duyurulan sözde strate-
jiye, ‘hükümetin yeni Kürt stratejisi’ payesi 
vererek makbul bir veri olarak değerlendirip 
günler süren tartışmalar yürütmeleri üzerin-
de düşünmek gerekir. Anlaşılan, on yıldır 
vesayetle sürdürülen mücadeleye rağmen 
bir bürokratın siyasetin en merkezi konula-
rından birine yönelik gazeteciler üzerinden 
siyaseti bağlayan açıklamalarla kamuoyunu 
yönlendirmesine yönelik ilkesel bir tepki 
henüz oluşmuş değil. Bu nedenle olsa gerek, 
üniformalı veya cüppeli yüksek bürokratla-
rın siyaseti etkilemeye yönelik teşebbüsleri-
ne yönelik teyakkuzda olan demokratik has-
sasiyetlerimiz, ‘kravatlı vesayet’ söz konusu 
olduğunda ortaya çıkmadı.

Sonuç olarak, siyaset kurumu, kendi direkti-
fiyle gerçekleştirilen bir görüşme dolayısıyla 
MİT yöneticilerinin yargılanması teşebbü-
sünü, yeni bir vesayet formu olarak algılayıp 
nasıl engellediyse, aynı şekilde, siyaseti Kürt 
sorunu konusunda bağlayıcı pozisyonlar al-
maya zorlayan bu ‘stratejik’ açıklamaya da, 
içeriğine bakmaksızın, ilkesel bir duruşla 

Ismi açıklanmayan bir yüksek 
bürokrata dayandırılarak 
duyurulan yeni Kürt stratejisi, 
siyaset dışı bir aktörün sivil 
siyasete koordinat biçmesini 
içermektedir ve özü itibariyle 
vesayetçi bir niteliğe sahiptir.
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karşı çıkmalıdır. Aynı şekilde, demokratik 
duyarlılığa sahip kalemlerin de, tedavüldeki 
sözde stratejiyi içerdiği unsurlar üzerinden 
değerlendirmeden önce kamuoyuna sunul-
ma biçimi üzerinden tartışmaları daha ye-
rinde olur(du). Bu çerçevede, vesayeti geride 

bırakmış güçlü bir demokratik siyasetin inşa 
edilmesi için, öncelikle, siyaseti etkileme ih-
tiraslarını sürdürme ısrarına sahip oldukları 
anlaşılan kamu görevlilerinin vesayetçi eği-
limlerinden arındırılmaları gerektiğinin an-
laşılmasında yarar var.



04
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NİSAN 2012

01 Suriye Halkının Dostları Grubu’nun ikinci konferansı Türkiye’nin ev sahipliğinde Istanbul’da gerçekleştirildi.

02 Türkiye ekonomisinin, 2011’in son çeyreğinde yüzde 5,2, yılın tamamında ise yüzde 8,5 büyüdüğü TÜIK tarafından açıklandı. 

Batı Afrika ülkesi Mali’de iç karışıklıktan yararlanan ayrılıkçı Tuaregler ülkenin kuzeyini tamamen ele geçirdi

03 BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kürt sorunun çözümü için hükü-
metle diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi. 

Izmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili yolsuzluk operasyonlarının ardından açılan ve aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’nun da bulunduğu 130 sanıklı davaya Izmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Suriye›nin Idlib bölgesinde gözaltına alınan 2 Türk gazetecinin serbest kalması için muhaliflerin, Beşşar Esed’in 2 komutanını 
kaçırdıkları ve gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ettikleri bildirildi.

Portekiz Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı Paulo Portas 3-4 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

04 Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Eylül Davası’na müdahil oldu.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Istanbul’da yapılan “Suriye’nin Dostları” toplantısını, “Suriye’nin Düşmanları” olarak adlandıran Iran 
Meclis Başkanı Ali Laricani’nin Türkiye’yle ilgili açıklamaları üzerine, Iran’ın Ankara Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılarak izahat 
istendiğini söyledi.

Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

05 T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeni Teşvik Sistemi”, Başbakan Erdoğan tarafından açıklandı.

BM ve Arap Birliği’nin Suriye temsilcisi Kofi Annan’ın sözcüsü Ahmet Fevzi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed hükümeti yetkilileri-
nin, aralarında Dera, Idlib ve Zabadani’nin de bulunduğu bazı yerlerden askerlerini çekmeye başladığını belirterek, “Ateşkesin 10 
Nisan’dan sonra en geç 48 saat içinde başlamasını bekliyoruz.” dedi.

08 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada yeni teşvik sisteminin yatırımcılara daha fazla tanıtılması için Ekonomi 
Bakanlığı bünyesinde Teşvik Bilgi Merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Çin’de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’nin Ekonomik ve Teknolojik Kalkın-
ma Bölgesi’ni ziyaret etti.

09 Türkiye ile Çin arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Ilişkin Işbirliği Anlaşması ile nükleer enerji alanında işbirliği 
içeren niyet mektubu imzalandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Başbakanı Vın Ciabao tarafından yapılan resmi törenle karşılandı.

Türkiye sınırında muhaliflere operasyon düzenleyen Suriye ordusunun, sınırdan Kilis’e geçmeye çalışan muhaliflere ateş açması 
sonucu, sınırdaki bir mülteci kampında iki mülteci hayatını kaybetti.

10 Amerika Birleşik Devletleri senatörlerinden John McCain ve Joe Lieberman Türkiye’nin Suriye sınırında bulunan mülteci kampına 
sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

11 Darbe ve muhtıralarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi, dört partinin desteğiyle Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı kanun, 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

12 28 Şubat Soruşturması kapsamında Genelkurmay Ikinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir gözaltına alındı.

Suriye’de ateşkese rağmen operasyonlar sürüyor. Suriye Genel Devrim Konseyi, çatışmalarda 1’i çocuk 8 kişinin öldürüldüğünü 
açıkladı.

13 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Riyad’a bir ziyaret gerçekleştirdi ve Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz ile görüştü.

15 Afganistan’ın başkenti Kabil’de, büyükelçilikler ve NATO merkezinin bulunduğu bölgede eşzamanlı 7 saldırı gerçekleşti. Taliban’ın 
üstlendiği saldırılarda 1 polis ile 19 saldırgan öldü, 17 kişi de yaralandı.
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17 Libya halk kahramanı Ömer Muhtar’ın oğlu Muhammed Ömer Muhtar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda’ya resmi ziyarette bulundu. 

18 Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
ile görüştü.

Kamuoyunda 2-B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 

19 CHP, kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasanın, “iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması” 
istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin yasal önerilerinin içinde bulunduğu “Darbe Temizliği Için CHP’den Demokrasi Paketi” 
kitapçığını basın mensuplarına tanıttı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Suriye konusunda dışişleri bakanları düzeyinde 
Paris’te gerçekleştirilen toplantıya katıldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 19-20 Nisan tarihlerinde Istanbul’da düzenlenen Dünya Enerji Liderleri 
Zirvesi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdurrahman Bin Yizza ve Libya Elektrik Bakanı 
El Barasi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

20 Libya Ulusal Merkez Partisi Genel Başkanı Ali Tarhuni beraberinde bir heyetle 20-25 Nisan tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından da kabul edildi.

21 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Doha’da düzenlenen 13. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na katıldı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için gittiği Washington’da düşünce kuruluşu Atlantic 
Council’de yaptığı konuşmada, “Euro bölgesi ekonomisi için 2012’nin, Amerikan ekonomisi için ise 2013’ün test yılı olacağını” 
söyledi.

23 Grup Başkanvekili Muharrem Ince, 12 Eylül Davası’nı ‘iki ihtiyarı yargılıyorlar’ ifadesiyle eleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer’le Dışişleri Bakanlığı’nda gö-
rüşen Dışişleri Müsteşarı Labid Abbavi, Büyükelçi’ye, “Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak’ın içişlerine karışan açıklamalar 
yapmasından duyduğu rahatsızlığı” iletti.

24 ABD Başkanı Barack Obama, Ermeni diasporasının baskılarına rağmen 24 Nisan açıklamasında “soykırım” ifadesini kullanmadı.

25 Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin yürüttüğü “28 Şubat” soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen 3. dalga 
operasyonunda, aralarında eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, OYAK Yönetim Kurulu Üyesi Emekli 
Korgeneral Yıldırım Türker, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Daire Başkanı Tuğgeneral Ismail Hakkı Önder ile Seferberlik Tetkik 
Kurulu Başkanı Tuğgeneral Lokman Ekinci’nin de yer aldığı 13 asker tutuklandı. 

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Çanakkale Kara Savaşları’nın 97. yıl dönümünde Anzak Koyu’nda düzenlenen “Şafak Ayini”ne katıldı.

26 Türkiye ve Tunus Içişleri Bakanları “Güvenlik ve Işbirliği Anlaşması”na imza attılar. 

28 Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin, “Türkiye’nin düşman 
bir ülke olmaya başladığı” yolundaki açıklamalarından sonra iki ülke arasında yeni sınır ticaret merkezlerinin açılmasını zora soktu-
ğunu ifade etti.

29 Mısır, Türkiye’de 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (Akdeniz PA) Özel Çalışma Grubu 
Toplantısı’na katıldı.

30 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yazım süreci öncesi kişi ve kurumlardan Anayasa önerileri topladı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, molotof atmanın kasten adam öldürme suçuna girdiğine oybirliğiyle hükmetti.

NISAN 2012
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Suriye’de 2011 yılının Mart ayında başlayan protestoların Esed rejimi tarafından kanlı bir şekilde bastırılması üzerine yayılan 
isyan dalgası bölgesel ve küresel aktörlerin uzlaşmaz tutumları nedeniyle iç savaşa dönüştü. Nisan ayı itibariyle Suriye’de ölü 
sayısı 14 bini bulurken, yüz binlerce insan Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Bölgesel ve 
küresel aktörlerin Suriye üzerinden yürüttükleri vekâlet savaşı Esed rejiminin ömrünü uzatırken, muhalefetin Suriye’nin tek resmi 
temsilcisi olma yönündeki çabaları henüz bir sonuç doğurmadı. Nisan ayında Istanbul’da toplanan Suriye’nin Dostları girişiminde 
de bu yönde bir karar çıkmadı. 

Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Çatışma Alanı: Suriye

ÖZET  |  Arap isyanlarının Kuzey Afrika 
ülkelerinde kısa sürede başarıya ulaşması, 
tüm Arap dünyasının bu değişim dalgasına 
kapılacağı beklentisini beraberinde getirdi. 
Tunus, Mısır ve Libya’daki farklı iç ve dış di-
namikler, bu ülkelerdeki devrim sürecinin 
farklı yönde gelişmesine ve sonuçlanmasına 
yol açtı. Tunus lideri Bin Ali ülkeyi terk eder-
ken Mısır lideri Mübarek hapse atıldı, Libya 
lider Kaddafi ise isyancılar tarafından feci 
bir biçimde öldürüldü. Bu üç ülkedeki rejim 
değişikliğinden sonra isyan dalgası Suriye’ye 
ulaştı. Ancak buradaki isyan süreci çok daha 
farklı bir şekilde seyretti.

Bölgesel ve küresel ülkelerin Suriye konusun-
daki farklı tavırları, bu ülkedeki isyan süre-
cini uzattı ve maliyetini arttırdı. Bölgesel ve 
küresel güçler Ortadoğu’nun önemli strate-
jik ülkelerinden biri olan Suriye konusunda 

daha keskin bir tavır takındılar. İran, İslam 
Devrimi’nden bu yana en yakın müttefiki 
olan Esed rejiminden vazgeçmiyor. Öte yan-
dan, bölge siyasetini ve stratejilerini daha çok 
Suriye merkezli olarak geliştiren Türkiye, hal-
kın taleplerinin karşılanması ve istikrar için-
de değişim olması yönünde siyaset yapmak-
tadır. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Arap 
ülkeleri muhalefete destek vermektedirler.  
ABD ile AB ülkeleri yönetim karşıtı bir si-
yaset izlerken, Rusya ve Çin Esed rejiminin 
devamı için çaba göstermektedirler.

Bu çalışmada, Suriye’deki olayların farklı şe-
kilde seyretmesinin perde arkasını görmek 
için önce devletin oluşum süreci, siyasal, top-
lumsal ve ekonomik durum özetlendikten 
sonra ülkenin dış politikası analiz edilmiş, 
daha sonra Arap isyanlarının Suriye cephe-
si, iç ve dış tarafları ve aktörleri itibariyle ele 

Suriye’de İktidar 
Mücadelesi: Baas Rejimi, 
Toplumsal Talepler ve 
Uluslararası Toplum
Rapor  |  MUHITTIN ATAMAN  |  Nisan 2012
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alınmıştır. Esed’in dayandığı Nusayri azınlık 
ile ülkedeki diğer gruplar arasında yaşanan 
mücadelenin bölgesel ve küresel boyutu üze-
rinde durulmuştur. Ayrıca, Suriye-Türkiye 
ilişkilerinin genel seyri ve isyan sürecinin iki 
ülke ilişkilerindeki etkisi incelenmiştir.

SONUÇ  |  19. yüzyıldan itibaren Batılı ül-
kelerin siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel 
müdahaleleriyle şekillenen Ortadoğu’da son 
zamanlarda meydana gelen gelişmeler, bölge 
halklarının kendilerine yabancı siyasal sis-
temlerden ve halka rağmen ülkeyi yöneten 
seçkinlerden (kurtarıcılardan) kurtulma mü-
cadelesi olarak okunabilir. Avrupalı işgalci ve 
sömürgecilere karşı yürütülen halk direnişle-
rinin öncülüğünü yaparak bağımsızlık son-
rasında iktidara gelen seçkinler, kurdukları 
otoriter ve totaliter rejimlerle eski işgalci ve 
sömürgecilerin de desteğini alarak halka rağ-
men ülkelerini seküler, jakoben, ulusçu ve Ba-
tıcı bir zihniyetle yönetmiş ve toplumsal, eko-
nomik ve siyasal sorunlara neden olmuşlar. 
Ortadoğu bölgesinin 20. yüzyıl tarihi devlet-
lerin sömürgecilere karşı, bugünün gündemi 
ise halkların yöneticilerine karşı kendi kade-
rini tayin etme hakkı için mücadele etmesidir. 
Sadece yabancı işgalinden değil, aynı zaman-
da kurtarıcılardan da kurtulmak anlamına 
gelen bir vurgu farkı söz konusudur. Bu talep-
lerle başlayan Arap halkının isyanı, Türkiye’de 
AK Parti döneminde gerçekleşen ekonomik, 

toplumsal ve siyasal değişimin kendi ülkele-
rinde de yaşanmasını istemenin ve müreffeh 
ve özgür bir toplum oluşturma talebinin so-
nucunda patlak vermiştir. Yılların birikimiyle 
gerekli şartlar büyük ölçüde oluşmuş, sadece 
bir kıvılcım bekleniyordu; Tunus’ta hayatına 
kıyan genç mühendis de beklenen kıvılcımı 
çakmış ve isyan ateşini yakmıştır. Kısa sürede 
diğer Arap ülkelerine yayılan isyan ateşi Mart 
ayı ortalarında Türkiye’nin en yakın komşusu 
Suriye’ye de sıçramıştır. 

Baas Partisi’nin iktidara geldiği 1963’ten beri 
olağanüstü hal kanunlarıyla yönetilen Suri-
ye, Mart ayında başlayan protesto gösterile-
riyle birlikte yoğun bir biçimde değişim ve 
normalleşme sancıları çekmeye başlamıştır. 
Ancak güvenlik güçlerinin sadece protesto-
culara değil bütün muhalif gruplara yönelik 
kontrolsüz şiddet kullanımı, göstericilerin 
ise ısrarla yönetim ve rejim değişikliği ta-
lep etmeleri bu sürecin kolay geçmeyeceğini 
göstermektedir. Beşar Esed dış müdahale ih-
timalinden korkmasaydı, 1982’de babasının 
Hama’da muhalif gruplara yönelik katliamı-
na benzer bir tutum takınmaktan çekinme-
yeceğini göstermektedir. Ülkedeki siyasi ve 
toplumsal dengeler ile ekonomik yapının 
sorunlu olması yanında bölgesel ve ulusla-
rarası konjonktürün de Suriye’deki değişim 
ve normalleşme sürecine katkı yap(a)madığı 
dikkate alındığında ülkedeki kaotik ortamın 
bir süre daha bölge ve dünya gündemini iş-
gal etmeye devam edeceği söylenebilir.

Diğer Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi 
bağımsız bir Suriye’de daima belirgin bir 
Batı karşıtlığı olagelmiştir. Bu karşıtlık hem 
Batının sömürge tarihinden hem de Batılı 
ülkelerin bölgedeki azınlıklara (Filistin’de 
Yahudilere, Mısır’da Kıptilere, Lübnan’da 
Marunilere ve Suriye’de Nusayrilere) destek 
vermesinden kaynaklanmaktadır. Hem top-
lumsal hem de siyasal bağlamda gelişen bu 
Batı karşıtlığına rağmen Suriye’deki seküler 

Muhittin Ataman’ın hazırladığı 
raporda, Suriye’nin dış 
politikası ve Arap isyanlarının 
Suriye cephesi, iç ve dış 
tarafları ve aktörleri itibariyle 
ele alınıyor.
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ve milliyetçi azınlık Baas/Nusayri rejimi Ba-
tılı ülkelerin desteğiyle kurulmuş ve muhafa-
za edilmiştir. Batı tarafından desteklenen bir 
rejim, iç siyasette Batı karşıtlığını tüketerek 
otoriter rejimini devam ettirebilmiştir. Bel-
ki de bu dış bağımlılıktan dolayı iç siyaset-
te hoşgörüsüz, korkutucu ve baskıcı bir yol 
izleyen Baas rejimi, iktidarını devam ettire-
bilmek için dış politikada görece esnek ve 
pragmatik bir siyaset izlemiştir.

Suriye’deki Baas rejimi, Avrupalı sömürgeci 
devletlerin terk etmek zorunda kaldıkları 
sömürgelerdeki etkilerini devam ettirmek ve 
çıkarlarını korumak için ülkedeki azınlıkları 
kırılgan bir ortamda iktidara getirerek onları 
kendilerine bağımlı tutmanın en tipik örnek-
lerinden birini oluşturmaktadır. Nusayriler 
Baas öncesi dönemde de Fransızlar tarafın-
dan siyaseten kayırılmış, orduya alınmış ve 
onları Sünni seçkinlere bağımlı olmaktan 
kurtararak Fransa’ya bağlı getirmişlerdi. 
Günümüzde de durum çok değişmiş değil-
dir. Dolayısıyla, Baas rejimine karşı gelişen 
liberal veya İslami muhalefette istisnalar dı-
şında Nusayri grupları görmek pek mümkün 
değildir. Bugünlerde ülkenin hemen her kö-
şesine yayılan protesto gösterilerinde de Nu-
sayriler geniş tabanla yer almamaktadırlar.

Suriye rejiminin ana gündem maddesi siya-
sal istikrar ve ekonomik kalkınma projeleri 
olması gerekirken halktan kopuk azınlık reji-
minin varlığını devam ettirme endişesi ülke-
de reformların yapılmasına engel olmuştur. 
Değişim ihtiyacına rağmen Suriye’deki Baas 
rejimi, Nusayri azınlığın çıkarlarını “ulusal 
çıkar” olarak tanımlamaya devam edince, 
Arap isyanları ülkedeki muhalif kesimleri 
motive etmiş ve Esed rejiminin devrilmesi 
için harekete geçirmiştir. Yıllar önce kom-
şusu Türkiye, ülkedeki reform ihtiyacını gö-
rerek Esed yönetiminden değişim sürecini 
başlatmasını istemiş, ancak bu talebinin ger-
çekleştirilmesinde başarılı olamamıştır. 

Suriye, İran’ın aksine diplomasiyi öne çıkaran 
tutumuna rağmen ABD ile ilişkilerinde bir 
normalleşme sağlayamamıştır. Bunun temel 
nedenlerinin başında İsrail’in güvenliğinin 
Amerikan dış politikasının temel bölgesel 
amacı olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, Suriye-
ABD ilişkilerinin kötü bir seyir izlemesinin 
başlıca nedeni Suriye’nin İsrail politikası ile 
İran başta olmak üzere Batı karşıtı güçlere 
verdiği destek olmuştur. Aslında İran’la kar-
şılaştırıldığında ABD’nin Suriye’ye yönelik 
ulusal bir politikasının olmadığı da söyle-
nebilir. Çünkü yönetimden bazıları İsrail’in 
beklentileri doğrultusunda Suriye’nin ceza-
landırılmasını savunurken bazıları ise Suriye 
ile ilişkilerine devam etmektedirler. Ancak 
son isyan dalgası sırasında Esed Yönetiminin 
halkına karşı aşırı şiddet kullanması mevcut 
kredisini bitirmiş ve ABD Yönetimi genel 
manada ülkede bir rejim değişikliği için ça-
balarını arttırmıştır. ABD ile AB’nin gerçek 
manada rejim değişikliğinden yana tavır 
koyması er ya da geç bunun gerçekleşeceği 
anlamına geleceği iddia edilebilir.

Sünni Arapların yoğun olarak yaşadıkları 
yerlerin her geçen gün isyana daha güçlü des-
tek verdiği dikkate alındığında Esed rejimi-
ne yönelik isyan dalgasının yayılarak devam 
etmesi kuvvetle muhtemeldir. Rejim deği-
şikliğinin iç dinamiklerle gerçekleşmesini 
isteyen Batılı ülkeler de etkili ve örgütlü bir 
muhalefetin olmadığı Suriye’deki olayların 
şiddet dozunun artmasından endişe etmek-
tedir. Bundan dolayı en kısa zamanda Tür-
kiye ve Körfez ülkeleri gibi bölgesel güçlerle 
AB ve ABD gibi küresel Batılı güçlerin do-
laylı desteğiyle muhalefetin güçlendirilerek 
ve rejimin uluslararası desteği kesilerek rejim 
değişikliğinin gerçekleşmesini sağlanmalıdır. 
Öncelikle muhalif grupların rejime karşı si-
yasi, ekonomik ve askeri her yöntemi kullan-
ma imkanına sahip olmadan ülkedeki olay-
ların durması veya sonuçlanması mümkün 
görünmemektedir. Bunun sağlanabilmesi 
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için de siyasal, diplomatik ve ekonomik baskı 
mekanizmaları kullanılarak Esed Yönetimi 
zayıflatılmalıdır. Özellikle Esed Yönetimi’nin 
en büyük zaafı olan ekonomik yaptırımların 
sıkı bir biçimde uygulanması büyük önem 
taşımaktadır. Özellikle uzun süredir Baas 
Rejimine destek çıkan Sünni iş çevrelerinin 
Esed’e desteklerini kesmesi rejimin sona ere-
bilmesi için hayati bir öneme sahiptir.

Bugün itibariyle, Arap Birliği başta olmak 
üzere dış güçlerin müdahale etmeye başladı-
ğı Suriye krizine karşı Suriye halkının genel 
bir ümitsizliği göze çarpmaktadır. Bazıları 
Baas Rejiminin iktidarını devam ettireceği-
ni, bazıları da devam eden kaosun uzun süre 
devam edeceğini, başka bir grup ise ülkeleri-
nin Libya gibi bölünerek sekteryen çatışma 
içine gireceğini düşünmektedir. Suriye’nin 
kısa süre içinde bu krizi atlatarak istikrarlı ve 
demokratik bir yönetim kurulacağını düşü-

nenlerin sayısı maalesef fazla değildir. Suri-
ye’deki olayların bir iç ve/ya bölgesel savaşa 
dönüşmemesi için de Baas rejiminin yandaşı 
ile karşıtı olan bölgesel ve küresel güçler ara-
sında bir uzlaşmanın gerçekleşmesi gerekir. 
Özellikle hem Esed Rejiminin yıkılmasında 
hem de Esed sonrası yönetimin meşruiyeti-
nin ve istikrarının sağlanmasındaki en etkili 
faktörlerden biri Körfez ülkelerinin ekono-
mik ve medya gücüdür. Bu yüzden, en etkili 
Arapça gazeteleri ve uydu haber kanalları 
denetiminde bulunduran Katar gibi Kör-
fez ülkelerinin olaylara bakışı hayati önemi 
haizdir. Baas rejiminin yıkılması daha çok 
dış güçlerin tavrına ve müdahalesine, yeni 
rejimin istikrara kavuşması ise daha çok 
kozmopolit bir toplumsal yapıya sahip olan 
Suriye’nin içerdeki aktörlerine, özellikle ço-
ğunluğu temsil ettiği düşünülen İhvan’ın ge-
leceğe dair yaklaşımına ve diğer Arap ülkele-
rinin Suriye’ye bakışlarına bağlıdır. 
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Türkiye-Suriye ilişkileri
Uzun ortak sınırlara sahip ve kriz öncesi iliş-
kileri hızla derinleşmeye başlayan iki komşu 
ülke olan Türkiye ile Suriye’nin orta ve uzun 
vadede ulusal, bölgesel ve küresel konularda 
işbirliği yapmaları dışında bir seçenekleri 
yoktur. Günümüzün karmaşık ve küresel-
leşmiş dünyasında ortak fırsat ve sorunlarla 
karşı karşıya kalan Türkiye ile Suriye arasın-
daki ilişkilerin, bölgesel barış ve istikrarın 
sağlanması ve ulusal çıkarların maksimize 
edilebilmesi için arızi ve konjonktürel fak-
törlerin etkili olduğu çatışmacı durumundan 
kurtulması gerekmektedir. Suriye’deki göste-
rilerin başarılı olması durumunda iktidara 
nüfusun çoğunluğunu oluşturan demokratik 
bir iktidarın gelmesi halinde iki ülke ilişki-
lerinin daha kısa sürede gelişmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Nüfusun çoğunluğunu Müs-
lümanların oluşturduğu, ekonomik gelişme 
ve refah düzeyinin arttığı demokratik bir 
Türkiye tecrübesinin Suriye’deki siyasal ak-
törler tarafından benimsenmesinin, içerdiği 
çoğulculuk anlayışı ve esnek yapısı dolayısıy-
la bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasında 
önemli bir rol oynaması beklenmektedir. 
Unutulmamalıdır ki Suriye gibi çok etnikli 
ve parçalı bir toplumsal ve siyasal yapıda bir-
liğin sağlanması ancak farklılıkların kabulü 
ve tahammülü ile mümkündür.

Arap dünyasında etkili olmada işbirliği yapıl-
ması gereken bir ülke olan Suriye’yi yanında 
tutma konusunda İran ile Türkiye arasında 
önemli bir rekabet yaşanmaktadır, gelecekte de 
bu rekabet ilişkisi devam edecektir. Arap soka-
ğının sevgisini kazanan ve Filistin Sorunu başta 
olmak üzere bölgesel sorunlarda inisiyatif alma-
ya başlayan Türkiye’nin demokratik siyasal ve 
liberal ekonomik sistemi, bölge halkları ve seç-
kinleri tarafından İran söylemine alternatif bir 
model olarak takdir görmüştür. Bu da İran dev-
riminin bölgedeki etkisinin azalmasına neden 
olmuştur. İran’dan farklı bir yol izleyen Türkiye, 
Arap sokağında elde ettiği güveni Suriye’de de 
kullanarak, dolayısıyla uluslararası yaptırımlara 
ve muhalif grupların ülkesinde barınmalarına 
destek vererek korumak durumunda kalmıştır.

Gelinen noktada Türkiye, Irak krizinde ol-
duğu gibi, Suriye krizinde de farklı siyasal ve 
toplumsal kesimlerle diyalog içinde kalarak 
ülke içindeki dengelerde aranan bir hakem 
konumuna yükselmeye çalışmalıdır. AK 
Parti Hükümetleri döneminde özellikle Or-
tadoğu bölgesinde reelpolitik ile moralpoli-
tik arasında bir denge sağlamaya çalışan Tür-
kiye, bölgedeki konjonktürü doğru okuyarak 
bölgesel rejimlerin şiddet içeren davranış-
larını terk etmelerini ve güvenlik-özgürlük 
dengesinin korunmasını sağlamalıdır.
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What are the internal and external dynamics of 
the conflict in Syria? What are the capabilities 
and limits of the Syrian opposition? Has the in-
ternational community met its responsibilities 
regarding Syria? What is the human cost of the 
crisis in Syria? What options are left for Syria? 
Participants from Syria, Turkey, Russia, Iran, the 
United States, Bahrain, Germany, and the Unit-
ed Kingdom discussed the ongoing stalemate 
in Syria at the SETA Round Table on April 3rd, 
2012 in Ankara.

Held in the immediate aftermath of the Friends 
of Syria Conference in Istanbul, the SETA Round 
Table brought regional perspectives and facili-
tated a timely and scholarly discussion on the 
Syrian crisis. Many of the participants stated 
that the crisis in Syria ceased to be a domestic 
issue and became a regional and even an inter-
national crisis. Members of the Syrian National 
Council put forward capabilities and limits of the 
council, and urged the international community 
to take bolder steps, not necessarily militaristic, 
against the Assad regime. Although participants 
uttered their pessimism about the Annan Plan, 
they also agreed cautiously that one should still 
give it a chance. The round table underlined the 
significance of Russia and Iran in the Syrian crisis, 
while highlighting the inefficiency of regional 
and international organizations.

SUMMARY 
The demonstrations which broke out in Tunisia 
in December 2010 turned into a wave of popu-
lar uprisings. These uprisings spread from one 
country to the next, unseating the decades-
old regimes of Tunisia’s Zine El Abidine Ben Ali, 

Egypt’s Hosni Mubarak and Libya’s Muammar 
Qaddafi and placing many others in jeopardy. 
The Syrian regime of Bashar Assad was the lat-
est flashpoint of the Arab uprisings, and the 
first in Turkey’s immediate neighborhood. Many 
of the conference participants agreed that the 
end of minority rule in the Middle East is fast ap-
proaching. It would be incorrect to view chang-
es in the Arab World as isolated developments; 
rather, they are interrelated, trigg ering one 
another. Still, the speed with which the revolu-
tions reached Syria surprised many scholars. 

As the Syrian opposition still struggles to oust 
the regime, there is widespread agreement that 
the issue is no longer exclusively a domestic 
one. With the involvement of various regional 
and international actors, the crisis has become 
international in scope. Two factors were respon-
sible for this evolution. First, major human rights 
violations and Assad regime brutality shifted 
the debate toward international humanitarian 
intervention. Second, the strategic importance 
of Syria to many parties has turned the conflict 
into a proxy-war between regional and interna-
tional actors, with many countries looking to 
protect their own interests. 

The Syrian opposition’s difficulty in overcoming 
internal divisions has complicated resolution 
of the Syrian crisis. Though the Syrian National 
Council (SNC) managed to unify the Syrian op-
position for the Friends of Syria conference on 
April 1st in Istanbul, the SNC has not succeeded 
in bringing the Syrian armed opposition under 
its full control. Moreover, Kurdish groups remain 
outside the common vision proposed by the SNC 

Quo Vadis? Regional Perspectives 
on the Syrian Crisis
Roundtable  |  KAYHAN BARZEGAR, CENGIZ ÇANDAR, ÖMER ÇELIK, NAJIB GHADBIAN, EMILE HOKAYEM, MARGARETE KLEIN, 
BASSMA KODMANI, TALIP KÜÇÜKCAN, BASHEER NAFI, SEDAT ÖNAL, TAHA ÖZHAN, VENIAMIN POPOV, UFUK ULUTAŞ  | 3 Nisan 2012 
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in Istanbul meeting. Despite the SNC’s progress, 
the appereance of fragmentation discourages 
support from the international community.

With Iran and Russia lending their full support to 
the Assad regime, and with the West immersed 
in domestic issues and upcoming elections, the 
Syrian people have been abandoned. The Annan 
Plan has done little to raise hopes that the crisis 
may be resolved through intra-Syrian dialogue. 
Despite the fact that most conference partici-
pants stressed the need to support the Annan 
Plan, the common view is that the Annan Plan 
is subject to interpretaton. The SNC stresses the 
full implementation of the plan’s first stages (the 
secession of the killings, the withdrawal of mili-
tary and security forces, the release of prisoners, 
humanitarian aid, the right to demonstrate) be-
fore proceeding with the political process. That 
dialogue can only begin after Assad transfers his 
power to the vice president. However, the Assad 
regime denies the SNC’s legitimacy as a dialogue 
partner. Thus, the likelihood that the Annan Plan 
succeeds is small. 

Discussion focused on what might happen if 
the Annan Plan failed. Many of the participants 
supported regionally-focused solutions, and 
also stated that Turkey’s role is—and will con-
tinue to be—vital. 
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SURIYE SORUNU SETA’DA TARTIŞILDI
SETA, uluslararası katılımlı bir toplantıya ev 
sahipliği yaptı. Birçok önemli ismin yer aldığı 
panelde Suriye meselesi çok yönlü olarak ele 
alındı.

SETA Başkanı Taha Özhan’ın moderatörlüğünü 
yaptığı “Quo Vadis? Regional Perspectives on 
the Syrian Crisis” (“Quo Vadis?: Suriye Krizinde 
Bölgesel Perspektifler”) adlı panele Suriye Ulusal 
Konseyi üyesi Bessma Kodmani, Moscow State 
Institute of International Relations direktörü 
Veniamin Popov, İran’daki Stratejik Araştırma-
lar Merkezi araştırmacısı Kayhan Barzegar ve El 
Cezire Araştırma Merkezi araştırmacısı Basheer 
Nafi katıldı. Panelin ana konusunu 1 Nisan’da ya-
pılan Suriye’nin Dostları İstanbul toplantısı, Suri-
ye Ulusal Konseyi, Rusya ve İran’ın Suriye krizine 
bakış açısı ile krizin bölgesel etkileri oluşturdu. 

KODMANI: “SURIYE KONUSUNDA ÖNCELIK INSANI 
YARDIM OLMALI” 
Suriye Ulusal Konseyi üyesi Bessma Kodma-
ni, 1 Nisan’da İstanbul’da ikincisi düzenlenen 
Suriye’nin Dostları Konferansı için birçok ülkeyle 
birlikte çalıştıklarını ve Türkiye’nin desteğinin 
çok büyük olduğunu ifade ederek farklı ideo-
lojilere sahip Suriye muhaliflerinin ortak bir viz-
yon geliştirmesinde Türkiye’nin katkısı büyüktür 
dedi. “Yeni Suriye”nin hiçbir ülkeyi ya da ülkeler 
birliğini ayrıcalıklı ortak olarak görmeyeceğini 
belirten Kodmani, yeni Suriye’nin Türkiye’deki 
“sıfır sorun politikası”na benzer olarak “sıfır düş-
man” politikası uygulayacağını söyledi. Suriye 
Ulusal Konseyi’nin bir takım örgütsel eşikleri 
aşması gerektiğini fakat Konseyin farklı fikirlere 
sahip üyelerinin hepsinin aynı vizyonu paylaş-

tığını ifade eden Kodmani, uluslararası toplu-
mun Suriye Ulusal Konseyini muhatap olarak 
tanımasını önemli bir adım olarak nitelendirdi. 
Kodmani ayrıca, Suriye konusunda şu anki ön-
celiğin insani yardım olması gerektiğini, şimdiye 
dek ulaştırılan yardımların yetersiz kaldığını ve 
bu durumun Suriye halkında terkedilmişlik hissi 
yarattığını ifade etti.  

Suriye rejiminin halka ayrılıkçılık yaparak şiddet 
uyguladığını belirten Kodmani, Özgür Suriye 
Ordusunun bir çok grubun kullandığı bir isim 
olduğunu, iyice organize olmuş bir yapıdan söz 
etmenin mümkün olmadığını ifade etti. Kodma-
ni ayrıca, halk içerisinde militanlaşmanın daha 
sonradan yeniden yapılandırma aşamasını zor-
laştıracağını, dolayısıyla Suriye’de bir an önce 
geçici hükümetin de kurulabileceği bir güvenlik 
bölgesinin kurulması gerektiğini dile getirdi.  
Son olarak Suriye Ulusal Konseyi’nin Annan 
Planına destek verdiğini açıklayan Kodmani, ilk 
etapta planın ilk dört maddesinin uygulanması 
gerektiğini, beşinci ve altıncı maddenin bir son-
raki aşama olduğunu söyleyerek bu plandaki 
aşamaların sıralamasının önemli olduğuna vur-
gu yaptı.    

POPOV: “SURIYE’DEKI BIR IÇ SAVAŞ TÜM BÖLGE IÇIN BIR 
TEHDIT” 
Kodmani’den sonra söz alan Moscow State Ins-
titute of International Relations direktörü Veni-
amin Popov 21. Yüzyılda etnik, ayrılıkçı ve dini 
çatışmaların baskıyla çözülemeyeceğini söyledi. 
Bu bağlamda ABD’nin Irak ve Afganistan işgali 
ile en son Libya’ya yapılan operasyonun sonuç-
larını olumsuz birer örnek olarak veren Popov, 
Suriye meselesinde Rusya’nın uluslararası hu-
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kuku desteklediğini söyledi. Suriye’nin Annan 
Planını kabul ettiğini hatırlatan Popov, bundan 
sonra muhalefetin tavrının belirleyeci olacağını 
ifade etti. Medvedev’in Annan Planının Suriye 
konusunda son şans olduğu yönündeki açıkla-
malarına değinen Popov, “bir savaşı başlatmak 
çok kolaydır, ama bu savaşı bitirmek ise çok 
zordur” diyerek görüşmelere alternatifin ancak 
iç savaş ve trajedi olduğunu söyledi. Suriye’de 
yaşanacak bir iç savaşın bütün bölge için bir 
tehdit olduğunu belirten Popov, Türkiye ile Batı 
ülkelerinin tamamen muhalefetten yana bir ta-
vır sergilemelerinin rejim ile muhalefet arasında 
yapılacak görüşmelerin başarısızlığa  mahkum 
olmasına neden olacağını ifade etti. 

BARZEGAR: “IRAN, BATILI ÜLKELERIN MÜDAHALESINE 
KARŞI” 
İran’ın Stratejik Araştırmalar Merkezi araştırma-
cısı Kayhan Barzegar yaptığı konuşmada İran’ın 
genel itibariyle Arap ülkelerinde yaşanan değişi-
me olan bakış açısı, Suriye’de yaşanan krize olan 
bakış açısı ile bu süreçte Türkiye-İran ilişkilerinin 
durumunu ele aldı. Arap ülkelerinde yaşanan 
değişimin İran açısından anlamlarından birinin 
bölgedeki İran korkusunun aşılma ihtimalinin 
doğmuş olması olduğunu söyleyen Barzegar, 
Suriye meselesinin uluslararası aktörler tara-
fından İran’a bağlandığının ve “Suriye’nin kay-
betmesi, İran’ın kaybetmesine neden olur” gibi 
yanlış bir bakış açısının bulunduğunu ifade etti. 
İran’ın Batılı ülkelerin müdahalesine tamamen 
karşı olduğunu ve bu meselenin bölge içerisin-
de çözülmesi gerektiğini belirten Barzegar, İran 
ve Türkiye’nin yakınlaşmasının Suriye meselesi-
nin çözülmesinde önemli bir katkısı olacağını 
söyledi.  

NAFI: “ULUSLARARASI TOPLUM ULUSLARARASI HUKUKA 
ITAAT ETMIYOR” 
Panelde en son söz alan  El Cezire Araştırma 
Merkezi araştırmacısı Basheer Nafi, Suriye me-
selesini tartışırken Sünni Arap uyanışını, Rusya 
ve İran faktörü ile bu meseleye dahil olan bü-
tün partilerin strateji eksikliğinin göz önünde 
bulundurulması gerektiğini söyledi. Arap ülke-
lerindeki ayaklanmalara yol açan süreci Birinci 
Dünya Savaşından sonra Arap ülkelerinde siyasi 
ya da sosyal anlamda azınlık rejimlerinin tesis 
edilmiş olmasına bağlayan Nafi, Suriye mese-
lesinin Rusya açısından uluslararası konumunu 
yeniden inşa etmek için bir “hediye” olduğunu 
ifade etti. Nafi ayrıca, uluslararası toplumun 
uluslararası hukuka itaat etmediklerini ve ulus-
lararası hukuku kendi istekleri doğrultusunda 
kullandıklarını söyledi.  
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”ABD ve Batı, Esad rejiminin yıkılmasını  
istiyor.” 
Retoriği bir kenara bırakacak olursak, bir 
yıldır Suriye’de yaşananlar bizlere ABD ve 
Batı’nın Suriye’de açık şekilde rejim değişikliği 
istediğini gösteren fiili bir adımları olduğunu 
söylemiyor. Otuz yıllık Camp David Düze-
ninin yıkılmaya başlamasıyla, ABD yeni jeo-
politik süreci yönetmek için zamana ihtiyaç 
duymaktadır. Bölgede ardı ardına yükselen 
isyan dalgası, ABD’nin hem kapasite sorunu 
yaşamasını hem de süreci özenle planlama-
sını engellemektedir. Bir taraftan yeni elitler 
ve aktörlerle konuşmanın ve anlaşmanın yo-
lunu aramakta; diğer taraftan ABD ile halk-
lar arasındaki kuklaların ortadan kalmasıyla, 
isyan dalgasının doğrudan muhatabı olma-
sının krizini yönetmeye çalışmaktadır. ABD 
yeni jeopolitiğini inşa etmeye çalışırken, di-
ğer yandan da İsrail’in “eski Ortadoğu’ya ait” 
söylem, talep ve baskıları altında yol bulmaya 
çalışmaktadır. ABD, tıpkı Mısır’da “Mübarek-
siz bir Mübarekizm” arzuladığı gibi Suriye’de 
ise “zayıflamış bir Esad’ı” görmek istemekte-
dir. Ama süreç aksini zorlamaktadır. ABD’nin 
önümüzdeki süreçte açık bir şekilde tavır de-
ğiştirmesi de yine kanlı sürecin bir zorlama-
sıyla mümkün olacaktır. 

“Suriye krizi bütün Ortadoğu’yu ateşe verebi-
lecek büyüklüktedir. Dolayısıyla kriz çok has-
sas bir şekilde ele alınmalıdır. “ 
Doğrudur, Suriye’nin ilk bakışta 
Ortadoğu’nun birçok krizini içinde barındır-
dığını söylemek mümkündür. Muhtemel bir 
askeri müdahale sadece Suriye’ye müdahale 
anlamına gelmemektedir. Suriye üzerinden 
hesaplaşmalarını sürdürmek isteyen veya 
var olmaya çalışan birçok aktöre müdahale 
anlamına gelecektir. Lakin yaşanması muh-
temel gelişmelerin “bütün Ortadoğu’yu ateşe 
verecek gelişmeler” olacağı tezi, çok abartılı 
bir kehanetten öteye gitmemektedir. Yüzyıl-
lardır birbiriyle savaşmamış; daha önemlisi 
bütün jeopolitiklerini savaşmama üzerine 
kurmuş olan aktörlerin, Suriye üzerinden 
ilk adımlarının savaş olacağını söylemek 
sadece içi boş korkutma taktiğinden başka 
bir şey değildir. Mezhepçi gerilimler elbette 
tehlikelidir ve yönetmesi zordur. Ama Irak 
üzerinden çıkmayan büyük savaş, nüfusun 
ezici çoğunluğunun bir mezhepten olduğu 
Suriye’de kuvvetli bir ihtimal değildir. Bu 
elbette bölgesel gerilim olmayacağı anlamı-
na gelmiyor. Bu savaşın tarafları olduğu farz 
edilen devletlerin tarihsel tecrübesi de fela-
ket kehanetlerini boşa çıkarmaktadır. 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  14 Nisan 2012  |  Sabah Perspektif

Suriye Mitleri ve Klişeler
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“İsyan bahane edilerek Batılı (ve İsrail’in istedi-
ği) bir dış müdahale yapılmak istenmektedir.” 
Bu söylem, ilginç bir şekilde, yıllardır, “Suri-
ye Baas rejiminin organik bir parçası” haline 
gelmiş olan Rusya ve İran tarafından dillendi-
rilmektedir. Halihazırda Suriye’ye doğrudan 
dışardan müdahil olan bu iki devletin mezkûr 
tezleri Batı’nın her hangi bir müdahale istek-
sizliği ile çoktan nesh edilmiş durumdadır. 
Bu yönüyle bakıldığında, Rusya ve İran’ın ne-
ticeleri itibariyle Batı’dan daha farklı bir po-
zisyonda oldukları da sorgulamaya muhtaçtır. 
Bir kamp Esad’ı kınayarak, diğer kamp ise 
açıktan destek olarak Baas rejiminin varlığı-
nın devam etmesini sağlamaktalar.

“Suriye’de Esad rejimi devrilerek ‘direniş (hat-
tı) kırılmak’ istenmektedir.” 
Burada “direniş hattından” kasıt, İsrail’e karşı 
mücadele veren örgütlerdir. Filistin mücade-
lesine İslam dünyasından, özellikle de Arap 
dünyasından verilen desteğin din, mezhep 
ve ideolojik eğilimlerden bağımsız olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Mısır Hıristiyanlarını 
da, Irak Şiilerini de, İran ve Suudi devletini 
de, Lübnan’daki farklılıkları da anlamsız kı-
lan bir destekten bahsediyoruz. Yani, Esad 
rejiminin karakteriyle Filistin devletine 
verdiği destek arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamaktadır. Aksine bölgedeki bütün 
diktatörlükler için Filistin en kestirmeden 
meşruiyet kazanma aracıdır. Ayrıca “direniş 
hattı” iddiasının çöktüğünün en basit gös-
tergesi Hamas’ın Baas katliamları karşında 
Suriye’yi terk etmesidir.

İsrail “direniş hattının kırılması için Esad’dan 
kurtulmak istemektedir.”
İsrail, Camp David Düzeninin kalbi olan 
Mısır’da statükonun değişmesini ne kadar 
istediyse, aynı düzenin kollarından olan Su-
riye rejiminin değişmesini de o kadar arzu-
lamaktadır. Hamas’ın terk etmek zorunda 
kaldığı her yer İsrail’e daha yakın, “direniş 
eksenine” daha uzaktır. “

Suriye’ye müdahale, Batı’nın İran’a karşı yapı-
lacak öncül bir müdahalesidir.” 
Bu oldukça ilginç analojinin sahada hiçbir 
karşılığı bulunmamaktadır. İran’ın yakın 
ilişkide olduğu ve desteklediği her aktöre 
öncül müdahale olacağını iddia etmek tutar-
lı bir yaklaşım değildir. Öncelikle “İran’a bir 
müdahale yapılacağı” kehanetine yaslanan 
bu varsayım bugüne kadar medyatik birkaç 
köpürtmenin ve İsrail’in çıkışlarından baş-
ka bir temele yaslanmamaktadır. Özellikle 
ABD’nin seçim yılına denk gelmesinden do-
layı gündemde tutulan İran nükleer meselesi 
hem İran’ı hem de ABD’yi popülist bir şekil-
de tatmin eden siyasal bir kısır döngüye dö-
nüşmüş durumdadır. Bu kısır döngüden ilk 
çıkacak şeyin “İran’a bir müdahale” olacağı 
sadece bir spekülasyondan ibarettir. Ayrıca, 
yukarıdaki iddia, İran’a yapılacak bir müda-
halede Suriye’nin süreci derinden etkileye-
cek bir aktör olduğu anlamına gelir ki, Baas 
rejiminin ne siyasal ne de askeri gücü bu 
ölçekte değildir. Benzer bir şekilde, Irak’ta, 
İran etkisine rıza gösteren ABD’nin, Maliki 
yönetimini unutup Suriye’ye odaklanması da 
izaha muhtaçtır.

“Baas sonrası kaos olacak, azınlıklar katledi-
lecek ve ülke iç savaşa sürüklenecek.” 
Öncelikle bu türden yaklaşımlar bugün ya-
şanan katliamları gizlemek adına gelecekteki 
muhtemel felaketlerden bahsetmektedirler. 
Çeteye dönüşmüş mezhepçi bir aile devleti-

Suriye krizi bütün 
Ortadoğu’yu ateşe verebilecek 
büyüklüktedir. Dolayısıyla 
kriz çok hassas bir şekilde ele 
alınmalıdır.
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nin on yıllardır kurduğu çarpık sosyal ve si-
yasal düzeni görmeyip, mezkûr rejim sonrası 
sosyal harmoniyi sorgulamanın ucuz bir ma-
nipülasyondan öte anlamı bulunmamaktadır.

“Türkiye, Batı adına Suriye bataklığına çekil-
mek isteniyor.” 
Bu yaklaşım en temelde, bölgemizde yaşa-
nan gelişmeleri, halkların iradesini yok sa-
yarak, neredeyse tamamını yerli bir oryan-
talizmle Batıya atfetmektedir. Özünde derin 
bir komploculuğa ve özgüvensizliğe yaslanan 

bu yaklaşım tarzı, Türkiye’nin iradesini yok 
saymaktadır. Benzer bir yaklaşım tarzı Irak 
işgali için tezkerenin reddi karşısında açığa 
çıkmıştı. Bu tezin sahipleri ağırlıklı olarak 
bir tercüme ve komplo faaliyeti neticesinde 
Türkiye’nin bugüne kadar attığı ve atacağı 
her türlü adımı başka ülkelerin başkentlerin-
den okuma alışkanlığına sahipler. Batı’nın, 
özellikle de İsrail’in Türkiye’nin Suriye’ye 
müdahil olmasını arzuladığını iddia etme-
nin izaha muhtaç bir komplodan öte bir an-
lamı bulunmamaktadır.
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SETA, uluslararası temsilcilerin katıldığı bir pa-
nele ev sahipliği yaptı. Panelde Suriye’deki siste-
matik insan hakları ihlalleri, bu ihlallerin Suriye 
halkı üzerindeki etkileri ve Suriye’den komşu ül-
kelere doğru giderek artan göç konuları tartışıl-
dı ve krizin çözümüne ilişkin önerilerde bulunul-
du. SETA Dış Politika Direktörü Talip Küçükcan’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Suriye Krizi ve 
İnsan Hakları’ başlıklı panele Suriye İnsan Hakla-
rı Komitesi (SHRC) Başkanı Walid Saffour, İnsan 
Hakları İzleme Örgütü Başkan Yardımcısı ve Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika Sorumlusu Nadim Ho-
ury ile Gazeteci-Yazar Cengiz Çandar konuşmacı 
olarak katıldı.  

SAFFOUR: “SURIYE’DE 14 BIN 709 KIŞI ÖLDÜRÜLDÜ”
1986’dan bu yana aynı göreve devam eden Su-
riye İnsan Hakları Komitesi (SHRC) Başkanı Walid 
Saffour, Suriye’deki krizi başlatan kıvılcımın du-
varlara grafiti yapan 15 çocuğun tutuklanması 
olduğunu belirterek, durumun başından bu 
yana insan haklarının ihlal edildiğinin altını çizdi. 
Saffour, kayıtlara göre 21 Nisan 2012 itibariyle 
%94’ü erkek ve %6’sı kadın olmak üzere toplam 
14.709 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Suriyeli 
olan Saffour, zamanında kendisinin de işkence-

ye maruz kaldığını belirterek, Suriyeli yetkililerin 
insanları sokak ortasında, evlerine baskın yapa-
rak veya döverek öldürmek suretiyle yasal olarak 
yargısız infaz yaptığını ve cinayet işlediklerini 
söyledi. Saffour, ölümlerin en az 10 katı yaralının 
olduğunu, yaklaşık 30 bin kişinin kalıcı sakatlıkla 
yaşamaya devam ettiğini belirtti.

“YARALILARIN HASTANEYE GITMESI SUÇ”
Yaralıların hastaneye gitmesinin suç olarak gö-
rüldüğünün altını çizen Saffour, kamu hasta-
nelerinde tıbbi görevlilerin rejimin gözü gibi 
hareket etmesine ve bunun yaralıların teda-
visini zorlaştırdığına dikkat çekti. Çocukların 
öldürülmesi ve tutuklanmasına ilişkin olarak 
Waled Saffour, özellikle bombardımanlar son-
rasında çocukların çoğunda hemen ağlama 
eğilimi, altına kaçırma bozukluğu ve şiddete 
eğilim gözlemlediklerini belirtti. Saffour, son 
olarak hapishanelerdeki işkencelere dikkat çekti 
ve 1960’dan bu yana Suriye hapishanelerinde 
çoğu sebepsiz tutuklanan insanlara sistematik 
ve rutin işkencelerin yapıldığını, toplamda 38 
tane işkence yönetiminin tespit edildiğini söy-
ledi. Waled Saffour, “hukukta yargısız infaz ola-
rak tanımlanan bu durum bir savaş suçudur ve 

Suriye Krizi ve İnsan Hakları
Panel  |  TALIP KÜÇÜKCAN, WALID SAFFOUR, NADIM HOURY, CENGIZ ÇANDAR  | 26 Nisan 2012 
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sorumluları uluslararası ceza mahkemelerinde 
yargılanmalıdır” dedi. 

HOURY: “SURIYE KRIZI BIR INSAN HAKLARI KRIZIDIR”
İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkan Yardımcısı 
ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sorumlusu Na-
dim Houry, Suriye krizini bir insan hakları krizi 
olarak tanımladı ve bildiklerimizin sadece buz-
dağının tepesi olduğunu belirtti. Houry, bunun 
temel sebebinin Suriye hükümetinin olayların 
izlenmesine izin vermemesi, bilgiye ulaşmanın 
ve doğruluğunu sınamanın zorluğu olduğunu 
söyledi. Resmi olarak Suriye’ye girmelerinin ya-
sak olduğunun altını çizen Houry, “sınıra ekipler 
yerleştirip, kaçmaya çalışanların hikâyelerini 
dinleyerek ve son teknolojiler yardımıyla bilgi-
ye ulaşmaya çalışıyoruz” dedi. Houry, bilgilerin 
hukuka uygun olarak doğruluğunu onaylamak 
için içeriden iletişimde oldukları bazı insanlara 
danıştıklarını, videoları çeken kişileri tespit et-
tiklerini ve mümkün olduğunca çok insana sora-
rak onay aldıklarını ifade etti. 1980’lerde olduğu 
gibi Saha mahkemelerinin kurularak insanların 
yargılandığını ve çoğunlukla idamla cezalan-
dırıldığını söyleyen Houry, 1 milyon insanın da 
yerlerini terk etmeye zorlandığını söyledi. Ce-
zaların hesap verilebilir olması için “hikâyelerin 
toplanarak, emir komuta zincirinin çıkarılması 
gerektiğinin altını çizen Houry, uygulamaların 
sorumlularının bulmalıyız” dedi. Houry “ayrıca 

uluslararası toplumun Suriye krizini kendi haline 
bırakmayarak bağımsız insan hakları örgütleri-
nin ve gözlemcilerin Suriye’ye girmesi için baskı 
yapması gerekmektedir” dedi.  

ÇANDAR: “SURIYE’DE INSANI FELAKET YAŞANIYOR”
Gazeteci Cengiz Çandar tarihsel olarak dönü-
şümün sembolü olan bireylere dikkat çekti ve 
“Tunus’ta ayaklanmayı başlatan Muhammed 
Buazizi gibi Suriye’de de önce ortadan kaybolup 
sonra ailesine ölü olarak teslim edilen 13 yaşın-
daki Hamza El Hatip’in ve ses telleri kesilerek, 
dizleri kırılarak Asi Nehri’ne atılan İbrahim Kaşuş 
var” dedi. Bu kişileri öldürerek rejimin ‘Sessiz du-
run, diz çökün ve başınızı eğin’ mesajı verdiğini 
ifade eden Çandar, Suriye’de bir insani felaket 
durumu yaşanıyor dedi. Ufak katliamlar serisi 
olarak başlayan öldürmelerin, çok büyük rakam-
lara ulaştığını ve maalesef insanların buna alışa-
rak tepkisizleştiğini belirtti. Cengiz Çandar, ha-
nedanlık rejimi, muhaberat, ordu ve Baas Partisi 
olmak üzere dört sütun üzerine inşa edilen Esed 
rejiminin reforme edilemez ve içten evrilemez 
olduğunu savundu ve dolayısıyla Yugoslavya’da 
olduğu gibi Suriye’de de uluslararası bir insani 
müdahalenin uygulanabilir olması gerektiğini 
belirtti. Çandar, “insani felaket varsa devletlerin 
iç işlerine karışılmaz kanunu geçersiz sayılma-
lı ve bu insanlık suçunu işleyenler uluslararası 
ceza mahkemelerinde yargılanmalıdır” dedi. 
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The massacres and the Baath dictatorship 
going on for decades have turned into a few 
minor details in the face of “the geopolitical” 
discussions. Just for this reason, what has 
been lived in Syrian — geopolitical calcula-
tions disguised by morals, geostrategic plans 
disguised by principles — has turned into a 
trial for the entire region at the cost of the 
Syrian people.

I used similar sentences in the opening 
speech of a conference in the beginning of 
April, which was attended by participants 
from Russia and Iran. The speaker from Rus-
sia, who later wrote an evaluation piece titled 
“The Importance of Being Russia,” seems to 
believe that Russia was the inspiration behind 
these sentences.

This attitude, which bears Russia’s approach 
to the Syrian crisis out, deserves some 
thought. First of all, Russia’s approach toward 
Syria takes the crisis as a fringe detail. From 
Russia’s perspective the importance of the 
Syrian crisis is neither what is experienced in 
Syria nor the wave of instability in the region 
triggered by the Arab uprisings. 

Russia seems to believe it is going through a 
proxy war with the West over Syria at no cost 
to itself. Russia thinks that its “importance” is 
appreciated because of this crisis and there-
fore has based all its geopolitical calculations 
on the premise of this “importance” becom-
ing more appreciated. This strategy and psy-
chology are clearly evident in the lines of the 
editor of journal Russia in Global Affairs:

“Moscow is not trying to preserve its Syrian 
contracts but to reaffirm its status in interna-
tional affairs. By resisting powerful psycho-
logical and diplomatic pressure, Russiahas 
shown that although it has lost ground in the 
Middle East (Syria is its last close partner in 
the region), it is still a power whose opinion 
cannot be disregarded. Russiandiplomats 
have clearly said that it will not allow inter-

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  27 Nisan 2012  |  Hurriyet Daily News

‘Russian UNSC Vote for Sale?’

Russia’s future in the Middle 
East fares no better than the 
al-Assad regime in which 
Russia had been investing.
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vention to be legalized through the U.N. Se-
curity Council ... Kofi Annan’s plan and the 
U.N. Security Council’s statement in its sup-
port were mostly brought about by Russia’s 
firm stance ... But Russia’s possibilities are not 
unlimited; it can hardly achieve much more.”

Russia’s recent approach indicates that it eval-
uates the Syrian crisis not on the basis of the 
year 2012 but on the basis of the 1970s and 
‘80s. It exploits all the privileges afforded to 

Russia by the skewed United Nations orders 
built in post-World War II conditions. And as 
such, in the lines of the same author, Russia’s 
position turns into a bargaining chip rather 
than strategy.

“Russia must decide what it will do if violence 
in Syria erupts with fresh force. Supporting 
the Syrian government may be logical but 
there is a limit, after which Russiashould 
think about selling its critical vote in the Se-
curity Council to the highest bidder since 
the Syrian opposition and their allies put so 
much stock in it.”

This attitude, which roughly summarizes the 
depth of Russia’s geopolitical approach to Syr-
ia can only be explained by one thing: Russia 
is withdrawing from the Middle East by get-
ting involved in the Syrian crisis in a histori-
cal display of simultaneous crisis (manage-
ment?). In other words, Russia’s future in the 
Middle East fares no better than the al-Assad 
regime in which Russia had been investing.
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GİRİŞ  |  2011 yılında Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde devam eden borç krizi nedeniy-
le küresel ekonomideki belirsizlikler devam 
etmiştir. Ancak, gelişmiş ekonomilerin eko-
nomik büyüme oranlarının yavaşladığı bir 
konjonktürde Türkiye ekonomisi büyüme 
trendini sürdürmüştür. Gerçekleşen bu bü-
yüme hızı hiç kuşkusuz, Türkiye’deki eko-
nomik faaliyetlerin diğer gelişmiş ülkelere 
nazaran farklılığını ve ekonomik yapının 
dinamizmini göstermesi açısından önemli 
bir gösterge olmuştur. 2002 yılından itibaren 
sürdürülen mali disiplin ve yapısal reform-
lar, kamu maliyesini olumlu yönde etkilemiş,  
bu da geleceğe yönelik beklentilerin olumlu 
bir görünüm kazanmasına neden olmuştur. 
Dolayısıyla, Türkiye ekonomisi, kamu mali-
yesinde gerçekleştirilen bu başarı sayesinde, 
AB ülkelerinde devam eden borç krizinin 

olumsuz etkilerini bertaraf etme ve geniş 
manevra alanı bulma imkânı sağlamıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri-
ne göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
2011 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre reel olarak yüz-
de 5,2 oranında artmış; ayrıca, 2011 yılında 
ekonomide sabit fiyatlarla reel olarak yüzde 
8,5 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Böy-
lece 2011 yılı itibariyle GSYH cari fiyatlarla 
1.294.893 milyon Türk Lirası’na  ve 772.298 
milyon Amerikan Doları’na ulaşmıştır. 2011 
yılında kişi başına GSYH değeri cari fiyat-
larla 17.510 TL ve ABD Doları cinsinden 
10.444 Dolar olarak hesaplanmıştır. 

2011 yılı içerisinde her bir çeyrek için ha-
tırlatmalar yapmak gerekir ise; yılın ilk 

GSYH 2011 - IV. 
Çeyrek ve 2011 Yılı 
Değerlendirmesi
Perspektif  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  Nisan 2012 

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), 2011 yılı dördüncü çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’daki büyümenin yüzde 5,2 olarak 
gerçekleştiğini açıkladı. Bu veriyle, 2011’de ekonomik büyüme yüzde 8,5 ile rekor kırdı. Türkiye böylece yüzde 8,5 ekonomik 
büyümeyle OECD ülkeleri arasında birinci, dünyanın ekonomik olarak en gelişmiş G20 ülkeleri arasında ise Çin’den sonra ikinci 
sırada yer aldı. GSYH cari fiyatlarla 1.29 trilyon lira (772.3 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşirken, kişi başına düşen gelir 10 bin 
444 dolar oldu. 

Türkiye Ekonomisi’nde Rekor Büyüme



240  |  NISAN 2012

çeyreğinde yüzde 11,9 oranında büyüme 
gözlenmiş ve bu büyümenin dinamikleri in-
celendiğinde ilk altı ayda yüksek iç talep artı-
şı dikkat çekmiştir. Bu büyüme oranı ile Tür-
kiye ilk 3 aylık dönemde dünya ekonomileri 
arasında en yüksek ekonomik büyümeyi ger-
çekleştiren ülke olmuştur. Yılın ikinci çeyre-
ğinde yüzde 9,1 büyüyen Türkiye ekonomisi 
büyüme ivmesi yavaşlamış olsa da küresel 
ekonominin mevcut ekonomik koşullarına 
görece oldukça yüksek bir büyüme oranı 
gerçekleştirmiş ve küresel krizin olumsuz et-
kilerinden uzaklaşmaya başlamıştır. 

Üçüncü çeyrek büyüme rakamında ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 
artış gerçekleşmiştir. İmalat sanayindeki 
üretim artışı ve özel sektör katkısı ile sağla-
nan ekonomik büyüme, sanayi ve hizmetler 
sektörünün yüksek payları ile artışını devam 
ettirmiştir. Söz konusu dönemde, ekonomik 
büyümede gerçekleşen bu artış işsizlik oranı-
nın düşmesine de katkı sağlamıştır. Dördün-
cü çeyrekte ise ekonomik büyümede var olan 
artış ivmesi yavaşlasa da yüzde 5,2 oranında 
büyüme gerçekleşmiştir. GSYH içinde yüz-
de 24,4 ile en yüksek paya sahip olan imalat 
sanayi sektörü 2011 yılı dördüncü çeyrekte 
sanayi üretimindeki düşüşle azalışa geçmiş-
tir. Bu oran son çeyrekte artış hızı azalan 

büyüme oranını da açıklar niteliktedir.  2011 
yılında iktisadi faaliyet kollarına göre GSYH 
gelişme hızlarına bakıldığında, en yüksek 
oran yüzde 11,4 ile toptan ve perakende tica-
ret faaliyetinde; ikinci en yüksek oran yüzde 
11,2 ile inşaat sektöründe; üçüncü en yüksek 
oran ise yüzde 10,8 ile ulaştırma sektöründe 
meydana gelmiştir. 

2011 yılında AB ülkelerindeki devam eden 
borç krizi, özellikle gelişmiş ülke ekonomi-
lerinin daralmasına sebep olmuştur. Ge-
lişmekte olan ekonomiler ise bu dönemde 
yüksek büyüme oranları kaydettikleri görül-
müştür. G-20 ülkeleri içerisinde en yüksek 
büyüme oranına sahip olan ülke yüzde 9,2 
ile Çin olurken, Türkiye ise yüzde 8,5 oranı 
ile,  yüzde 1,8 büyüyen ABD’nin ve yüzde 1,6 
büyüyen AB ülkeleri ortalamasının oldukça 
üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. 

Ekonomi yavaşlasa da büyüyor,  cari açık azalıyor
Belirsizliklerin yüksek ve beklentilerin dü-
şük olduğu küresel ekonomik konjonktürde 
Türkiye  gerçekleştirdiği yüzde 8,5 büyüme 
oranıyla ekonomik büyüme sıralamasında 
üst sıralarda yer almıştır. Bu büyüme oranı-
nın dinamiği, ilk altı ayda iç talep ağırlıklı, 
ikinci altı ayda ise dış talep ağırlıklı olmuş-
tur. 2011 yılında  iç talep olarak özel sektö-
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rün gelişim hızı yüzde 22,8 olurken, kamu 
sektörünün gelişim hızı azalmış ve yüzde 
-3,2 olarak gerçekleşmiştir.  Diğer yandan, 
dış talep olarak ihracatın gelişme hızı yüzde 
6,5 olarak gerçekleşirken, ithalatın gelişim 
hızı yüzde 10,6 olmuştur.

2011 yılında makroekonomik göstergeler 
olumlu olmasına rağmen, yapısal nedenler-
den dolayı ekonomik büyüme ile birlikte cari 
açığın da artması bazı kaygıların dile getiril-
mesine neden olmuştur. Cari açığın azaltıl-
ması amacıyla,  bu süreçte döviz kurlarında 
meydana gelen yükselişlerin etkisi ile ihraca-
tın daha hızlı büyüme kaydettiği görülmüş-
tür. Çeyrek dönemler itibariyle dış ticaretin 
büyümeye olan katkısı incelendiğinde; 2011 
yılı ilk çeyrekte, ithalatın gelişme hızı yüzde 
26,9 iken ihracatın gelişme hızı yüzde 8,7 
olmuştur. Son çeyrekte ihracatın ithalattan 
daha hızlı arttığı görülmüştür. Yurt içi talep 
azalışıyla ithalatın gelişme hızı son dönem-
de yüzde 5,1 azalmış, ihracatın gelişme hızı 
ise yüzde 6,7 olmuştur.  Dolayısıyla, iç talep 
azalırken net ihracatın büyümeye katkısı art-
mıştır. Bundan dolayı, cari açığa etki eden 
önemli ve temel faktörlerden birisi olarak 
kabul edilen dış ticaret dengesi ekonomik 
büyümeyi pozitif şekilde etkilemiştir. Bu 
çerçevede, önümüzdeki dönemde ekonomi-
deki dengelenme eğiliminin süreceği ve cari 
işlemler açığının kademeli olarak azalmaya 
devam edeceği beklenmektedir. 

Cari açıkta söz konusu düşüşün devam et-
mesi için, Türkiye ekonomisinde hem yapısal 
problem olan ithalatın yapısını değiştirmek, 
hem de ekonomik büyümenin devamlılığı 
için öncelikli olarak Türkiye’de “hiç üretil-
meyen malların” üretilmesi konusu yeni 
teşvik sisteminin temel odak noktalarından 
birisi olacaktır.  Yeni teşvik sistemi ile üre-
ticilerin ithalat yoluyla sağladıkları girdileri 
yurt içinde ikameye yönelmeleri, hem üreti-
mi artırıcı hem de yatırımları hızlandırıcı bir 
etki yapacaktır. Bu da yerli üretimin önünün 

açılmasına yardımcı olacak ve ekonomide 
gözle görülür bir canlanma sağlayacaktır. 
Ayrıca, bu yol ile orta – uzun vadede  ekono-
mideki yapısal problemin ortadan kaldırıl-
masına katkı sağlayacak ve buna bağlı olarak 
cari açıkla mücadelede önemli bir mesafe 
kaydedilecektir. 

2011 yılında gerçekleşen büyüme oranları 
ekonomi için özellikle cari açık konusunda 
tehdit olarak görülünce, iç talebin azaltılma-
sı yoluyla cari açığın azaltılması ve ekonomi 
fazla yavaşlamadan büyümeyi sağlamak ola-
rak adlandırılan “yumuşak iniş” süreci öne 
çıkmıştır. Ancak, ekonominin yavaşlatılması 
için verilen çabalar 2012 yılı ekonomik bü-
yüme hedeflerini de olumsuz etkilemiştir. 
Yıllarca, ekonomik büyümenin sürekliliği 
için verilen çabaların bu dönem büyümenin 
yavaşlatılması için verilmesi önümüzdeki 
dönemde üzerinde tartışılacak konulardan 
birisi olacaktır.

Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde hem 
ekonomik büyümenin sürdürülmesi hem 
de cari açığın düşürülmesi büyük önem arz 
etmektedir. Çünkü cari açığın düşürülme-
si için ekonomik büyümenin yavaşlaması 
gerektiği fikri cari açığa çözüm olmayacağı 
gibi, pozitif olan makroekonomik gösterge-
lerin de olumsuz bir sürece girmesine neden 
olacaktır. Cari açığın düşürülmesi ancak 
ekonomideki ve ihracat-ithalat kompozisyo-
nunda gerçekleştirilecek yapısal değişiklik-
lerle sağlanacaktır. Bu doğrultuda ihracatın 
ithalata olan bağımlılığı azaltılmalı, ara malı 
ve yatırım mallarının yurt içi üretimi artırıl-
malıdır. Bu dönemde cari açık ile ilgili öne-
rilecek olan en kötü çözüm, hiç kuşkusuz 
ekonomik büyüme dinamiğinin kırılması ile 
ilgili öneriler olacaktır. 

Ayrıca, gerek AB ülkelerindeki toparlanma 
gerekse Türkiye ekonomisinin sahip oldu-
ğu potansiyel ile büyüme oranının 2012 yılı 
için hedeflenenin üzerinde gerçekleşece-
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ği beklenmektedir. Türkiye’nin ekonomik 
göstergelerine ve demografik özelliklerine 
bakıldığında esas problem ekonomide ger-
çekleşen büyümenin cari açığı artırması de-
ğil büyüme potansiyeline ulaşamayıp kalkı-
namaması olduğu fikri öne çıkmaktadır. Bu 
yüzden “yumuşak iniş” süreci  2012 yılında 
muhtemelen cari açık konusundan daha çok 
tartışılacaktır.

Sonuç ve 2012 yılı beklentileri
AB ülkelerinin borç krizi ve 2011 yılında 
gerçekleşen cari açık, uluslararası kurum ve 
kuruluşlar tarafından Türkiye’nin 2012 yılı 
ekonomik büyüme rakamları için oldukça 
farklı tahminlerin yapılmasına neden ol-
muştur. Fakat, Avrupa Merkez Bankası’nın 
müdahaleleriyle piyasalara gerekli likidite-
nin sağlanması ve başta Yunanistan ve diğer 
ülkeler ile ilgili endişelerin şimdilik ötelen-
mesi, AB ekonomilerinde ekonomik büyü-
me ve finansal istikrarın yeniden sağlanacağı 
beklentisini oluşturmuştur. Ekonomi ile il-
gili olumsuz senaryolar yerini daha iyimser 
beklentilere bırakmıştır. Şüphesiz bu iyim-
serlik, Türkiye ekonomisi beklentilerine de 
yansımış ve ekonomik büyüme tahminleri 
yukarı yönlü revize edilmiştir. 

2011 yılı büyüme oranı, yüzde 8,5 ile Orta 
Vadeli Program’da (OVP) hedeflenen yüzde 

7,5 büyüme oranının üzerinde gerçekleşmiş-
tir. OVP’de 2012 yılı için ise yüzde 4 oranın-
da ekonomik büyüme oranı hedeflenmiştir. 
2011 yılında yüzde 8,5 oranında büyüyen 
Türkiye ekonomisi,  2012 yılı için yüzde 4 
oranı hedefleniyorsa, şüphesiz bu küresel 
piyasalara entegre olmanın bir sonucudur. 
Fakat küresel ekonomik gelişmeler nedeniy-
le 2012 yılı ilk altı aylık dönemde ekonomik 
büyümede düşüş gerçekleşeceği beklense de 
sonraki altı ayda ekonomide toparlanmanın 
gerçekleşeceği öngörülmektedir.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli 
olacak olan teşvik yasası ise ekonomik bü-
yümenin sürdürüldüğü konjonktürde cari 
açığın düşürülmesi konusunda hem bek-
lentiler yükselmiş hem de cari açığın yapısal 
bir sorun olmaktan çıkarılması için önemli 
bir adım atılmıştır. Yeni teşvik yasası ayrıca 
yatırım ve yüksek oranlı istihdam artışına, 
bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi-
ne, stratejik yatırımlara tanınan ayrıcalıklar 
sayesinde yüksek teknoloji ve yurt içinde 
üretilmeyen malların üretiminin gerçekleş-
mesine ve ithalata bağımlılığın azaltılmasına 
katkı sağlayacaktır. 

Ekonomideki beklentilerin olumlu olması, 
AB ülkelerinin ekonomik toparlanması ile 
doğrudan ilişkili olmakla beraber Türkiye’nin 
ihracat pazarındaki çeşitlilik, kaliteli ürün yel-
pazesinin genişliği ve ihracatta meydana gelen 
artış ve ekonomi otoritelerinin geniş manevra 
alanına sahip olmaları nedeniyle yüzde 4 bü-
yüme hedefinin üstünde bir büyüme oranının 
gerçekleşme olasılığı yüksektir. Aynı zamanda 
Türkiye’nin küresel piyasalarda güvenilir bir 
liman olma görüntüsünün sağladığı avantaj 
ile dış finansman sağlama imkanının kolay-
laşacağı ve küresel kriz etkilerinin azalama-
ya başlamasıyla ülkeye sermaye girişi devam 
edeceği beklenmektedir.

Gelişmiş ekonomilerin 
ekonomik büyüme oranlarının 
yavaşladığı bir konjonktürde 
Türkiye ekonomisi büyüme 
trendini sürdürdü.
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Following weeks of heated debate, Parlia-
ment passed an education reform bill that 
has increased the duration of compulsory 
education from eight to 12 years and add-
ed elective courses on the Quran and the 
Prophet Muhammad’s life to an existing list.

Commonly referred to as 4+4+4, the new 
education system, as argued by its propo-
nents, allows greater flexibility, while critics 
maintain the decreased size of a core cur-
riculum will result in societal disintegration 
and claim that the government has a secret 
agenda to raise a more religious generation.

A remnant of a bygone era, when Turkish 
politics operated within the dichotomy of 
secular and reactionary politics and civil-
ian rule was informally overseen by military 
commanders, education in Turkey has tradi-
tionally served as an ideological battleground 
between a secularist modernizer class and an 
opposing political tradition that attempted 

to reconcile Kemalist ideology with popular 
sentiments and practices. Although contest-
ed with reference to an age-old paranoia that 
Islamist parties are a threat to the republic, 
the reform may undo spatial and social divi-
sions between the country’s secularists and 
conservatives, and serve to bring about a 
new, cross-party identity.

Reforming Turkey’s education 
system symbolizes not 
only an end to weak 
civilian institutions but also 
represents an opportunity 
to bridge the gap between 
secularists and conservatives 
in the country.

Yorum  |  DOĞAN EŞKINAT  |  10 Nisan 2012  |  Today’s Zaman

Why Education Reform Bill is Good 
For Turkey

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “4+4+4 Yasası” 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kabul 
edilen yasayla, eğitim sistemi 4+4+4 şeklinde kademelendirilirken, zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkarıldı. 

4+4+4 Yasası Yürürlüğe Girdi 
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The contemporary debate on Turkey’s edu-
cation system crystallizes several antago-
nisms in the country’s republican past. First 
and foremost, public discourse hinges on the 
imam-hatip educational institutions, which 
transformed from religious vocational schools 
for prospective imams to a safe haven for reli-
gious-conservative families who wanted their 
children to be educated in religious matters. 
A source of contention, these were introduced 
in the late republican-party era in an attempt 
to counter the rising challenge of the Demo-
crat Party (DP), which eventually governed 
the country between 1950 and 1960. While 
Turkey’s current main opposition party, the 
Republican People’s Party (CHP), emphasizes 
its role in establishing these schools in the first 
place, the ruling Justice and Development 
Party (AK Party), which traces its political 
lineage to the DP, supplements its pro-reform 
position with reference to greater flexibility 
and equal opportunity.

Another aspect of the current debate relates 
to the military’s now-loosened control over 
civilian governments, as the previous educa-
tion model was introduced with considerable 
pressure from Turkey’s armed forces, which 
had positioned themselves as the stronghold 
of a rigid strand of secularism. Manifesting it-
self in the National Security Council’s (MGK) 
Feb. 28, 1997 resolutions, military guardian-
ship over politics identified Islamism as a 

threat to the republic and proceeded to spon-
sor a number of education-related measures, 
including the headscarf ban in universities 
and eight-year compulsory education. Not 
surprisingly, Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan presented the reform bill as a move 
to “shelf the final mark of the Feb. 28 period.”

However, reforming Turkey’s education 
system symbolizes not only an end to weak 
civilian institutions but also represents an 
opportunity to bridge the gap between secu-
larists and conservatives in the country. In-
deed, 10 years of AK Party rule both utilized 
and entrenched an emerging middle class of 
devout Muslims who came to penetrate so-
cial spheres previously inaccessible to them. 
From physical spaces such as high-end shop-
ping malls and gated communities to the 
more symbolic consumption habits and sta-
tus symbols, new money has so far helped 
narrow the socio-political gap, thus forging 
a more integrated society.

Education must be seen in the same light: 
Introducing elective courses to make main-
stream education more desirable and re-
ligion-friendly may put together children 
from different family backgrounds in the 
same classrooms and therewith undo soci-
etal antagonisms that have been perpetuated 
by the institutional duality of Turkey’s educa-
tion system.
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Mısır, Mübarek devrildiğinden bu yana tek 
bir meseleye odaklanmış durumda: seçim-
ler. Önce parlamento seçimleri gündemi ay-
larca işgal etti. Zaten seçimin kendisi de üç 
aya yayılan bir süreçte ancak tamamlanabil-
mişti. Hemen ardından cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için tartışmalar başladı. Müslüman 
Kardeşler’in kilit ismi Hayrat Şatır’ın adaylı-
ğını açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı tartış-
ması bir anda İhvan tartışmasına dönüverdi.

Mısır’da yaşanan “değişimi” bir yılı aşkın bir 
süredir tartışıyoruz. Bugünden son bir yıla 
bakınca, Mısır’da yaşananların isimlendiril-
mesi konusunda dikkatli olmamız gerekti-
ğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Şöyle ki 
Mısır’da yaşananların “değişim”, “kırılma”, 
“normalleşme” veya bir “devrim” olduğu 
konusunda farklı yaklaşımlar bulunmakta-
dır. Mısır’da yaşanan süreç, Mübarek’e karşı 
isyan eden kesimler ve ilginç bir şekilde, Ba-
tılılar tarafından kestirmeden bir “devrim” 
olarak isimlendirildi. Adeta yıllardır içinde 
yaşamak zorunda kaldıkları baskıcı sistemin 
Mübarek’in gidişiyle bittiğine ikna etme te-
laşıyla, “Mısır Devrimi” klişeye dönüştürül-

dü. Birkaç aylık “siyasal boşluk” döneminin 
ardından Mısır’da “Mübareksiz bir Mübare-
kizm” sürecinin vesayet kurumlarınca tesis 
edilmeye çalışıldığını gördük. Bu yapısal ge-
lişme yapılacak seçimlerin oluşturduğu “ilk 
demokratik atmosferle” suni bir şekilde geri-
ye itildi. Seçimler sırasında vesayet kurumla-
rı ve siyasal dizayn girişimleri sistemin kaba 
yüzüne dair açık işaretler vermeye başladılar. 

Seçimler Adalet ve Hürriyet Partisi (AHP) 
açısından beklenen şekilde, Nur Partisi açı-
sından ise sürpriz kabul edilen bir şekilde 
sonuçlandı. Neticede, seçimler, tahmin edil-
diği üzere, Mısır’da %80’lere varacak şekilde 
farklı İslamcı damarların parlamentoda tem-
sile kavuşmasıyla sonuçlandı. 2006 Filistin 
seçimleri sonucunda Hamas’ın iktidara gel-
mesine gösterilen tepkiler gösterilmediyse 
de, sonuçların bazı kesimler açısından, Mısır 
içinde ve dışında, çok rahat sindirildiğini 
söylemek kolay olmaz. Nihayetinde vesayet 
rejiminin nasıl adımlar atacağına dair açık 
bir yol haritası ortada olmadığı için, seçimler 
üzerinden ismi konulmuş bir “meşruiyet tar-
tışması” başlatılmadı. Ancak, özellikle Mısır 

Mübarek’in devrilmesinin ardından Yüksek Askeri Konsey’in yönetiminde geçiş sürecine giren Mısır’ın en önemli gündemini se-
çimler teşkil etti. Üç ay süren parlamento seçimlerinden zaferle ayrılan Müslüman Kardeşler %48 oy alarak Kurucu Meclis’te en 
fazla sayıda sandalye kazanan parti oldu. Selefilerle birlikte toplamda %70’lere varan oy alan Islami gruplar Mısır siyasetinde 
ciddi güç elde ettiler. Mısır, Parlamento Seçimleri’nin ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girdi. Islami hareketlerin Parla-
mento seçimlerinde gösterdikleri başarı seküler ve liberal kesimde kaygıları artırırken, siyasi tartışmalar seküler/Islamcı ayrışımı 
üzerinden yürütüldü. 

Mısır Parlamento Seçimleri Sonuçlandı

Mısır ve Vesayet Sancıları
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  28 Nisan 2012  |  Sabah Perspektif
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içinde liberal olarak adlandırılan kesimler-
den, hemen ardından da, Batı’dan oldukça il-
ginç tepkiler gelmeye başladı. Aslında Hayrat 
Şatır’ın adaylığıyla başlayan liberal eleştiri, 
başka bir şekilde söyleyecek olursak liberal 
şımarıklık, kendisini anayasa komisyonunda 
göstermişti. 

Anayasa komisyonu seçimler sonucunda 
ortaya çıkan parlamentonun doğal bir yan-
sıması olarak şekillenmişti. %80’lere varan 
İslamcı kesim elbette anayasa komisyonun-
da da sandalyeleri oranında temsil edilmiş-
lerdi. “Yeni bir anayasanın toplumun bütün 
kesimlerini kucaklaması gerektiği” kimsenin 
karşı çıkmaması gereken temel bir ilkedir. 
Bu ilkenin hayata geçmesi için birçok formül 
bulunmaktadır. Mesela Türkiye tarzı partile-
rin oy oranlarına bakılmaksızın eşit oranda 
temsilciyle katıldıkları uzlaşma komisyonu 
veya yapılacak olan anayasayı referanduma 
götürmek gibi. 

Mısır’da daha bu tartışmalar başlamadan 
önce seçilmişler mahkûm edildi, ardından 
da kimsenin doğru düzgün anlamadığı bir 
yetki kullanımı ile idare mahkemesi anayasa 
komisyonunu feshetti. Fesih kararını cum-
hurbaşkanlığı tartışması izledi. Önce İhvan’ın 
aday göstermesi sert bir şekilde eleştirildi 
ardından da İhvan için de, Mısır için de to-
parlayıcı bir rol üslenebilecek Şatır’ın aday-
lığı mahkeme tarafından reddedildi. Oysa 
Şatır’ın Mübarek dönemindeki anti demok-
ratik uygulamalar neticesinde aldığı hapis 
cezasının adaylığında bir sorun çıkarmaması 
Askeri Konsey’ce kabullenilmişti. 

Mısır’ın 27 Nisan’ı
Özellikle Mısır’daki liberal kesimlerin İhvan 
üzerinden yaptıkları eleştirilerin gözden ka-
çırdığı ya da umursamadığı iki nokta bulu-
nuyor. Birincisi, Mısır’da seçimlerin askeri ve 
yargı vesayeti altında yapıldığı ve AHP’nin 
parlamentoda %50’ye yakın sandalye kazan-
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dığı gerçeği. İkincisi, bugünlerde yürütülen 
“AHP meclisi kontrol ediyor, cumhurbaş-
kanlığını da alırsa felaket olur” söylemi, 
2007 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerin-
deki kara propagandayı hatırlatmaktadır. 
Türkiye’de bu felaket senaryolarının çizilme-
sinin üzerinden 5 sene geçti. İddia edilenlerin 
tamamının kara propaganda olduğu bugün 
daha iyi görülmektedir.

Kaldı ki AHP, meclisi “kontrol” etmemekte-
dir. “Kontrol” Mübarek dönemine ait kalmış 
bir siyasi teknolojidir. Bugün yaşanan halkın 
meşru temsilcilerinin seçilmesinden ibarettir. 
Mısır’da devam etmekte olan askeri vesayeti 
unutup, normalleşmesini hitama erdirmiş 
bir demokrasi içinde oldukları varsayımıyla 
tartışmaları sürdüren liberal kesimler sade-
ce vesayet döneminin derinleşmesine katkı 
yaptıklarının farkında değiller. Türkiye’de 27 
Nisan’la raydan çıkarılan siyasal süreç millet 
eliyle 22 Temmuz’da tekrar rayına oturtul-

muştu. Mısır vesayet rejimi çoktan siyasal bir 
mevta olan Ömer Süleyman’lı adaylık reddi 
operasyonuyla Şatır’ı da siyasi sahne dışına 
iterek 22 Temmuz şansını kaçırmış olabilir. 

Önümüzdeki dönemde Mısır siyasetini doğ-
rudan etkileyecek dört ana başlık kaçırılan bu 
şansın oluşturacağı krizle yönetilmek zorun-
da artık. Bu ise daha fazla vesayet daha az de-
mokrasi anlamına geliyor. İlk olarak, Mısır’da 
temel ekonomik ve idari sorunların çözü-
münde ciddi katkı sağlayacak başkanlık siste-
mi tartışması, Şatır’ın saf dışı olmasıyla artık 
anlamını büyük ölçüde yitirecektir. İkinci 
olarak, Mısır siyasi hayatının önümüzdeki 
yıllarda da merkezinde yer alacak olan İhvan 
tartışmasının derli toplu yürüme ihtimali de 
zayıflamıştır. Üçüncü olarak, İhvan’ın AHP 
üzerindeki vesayetinin kontrollü bir şekilde 
demokratikleştirilmesi ve normalleştirilme-
si şansı da azalmıştır. Son olarak, askeri ve 
yargı vesayetinin kabul edilebilir bir şekilde 
ortadan kaldırılması süreci de ciddi anlamda 
yavaşlayarak daha fazla “sokak” daha az “si-
yaset” denklemi güçlenecektir.

Vesayet rejimi tarafından dayatılmaya ça-
lışılan “Mübareksiz bir Mübarekizm” eski 
düzenin aparatlarını kullanarak son birkaç 
haftada olduğu gibi bazı taktik kazanım-
lar sağlayabilir. Ama orta ve uzun vade 
milletin iradesi karşısında Mübarek siya-
si dünyasına ait aktörlerin de, eski düzeni 
eleştiren ama seçimlerin sonucunu sindire-
meyen liberal şımarıklığın da direnme şansı  
bulunmamaktadır.

Vesayet rejimi tarafından 
dayatılmaya çalışılan 
“Mübareksiz bir Mübarekizm” 
eski düzenin aparatlarını 
kullanarak son birkaç haftada 
olduğu gibi bazı taktik 
kazanımlar sağlayabilir.
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Egypt has been focused on one issue alone 
since the overthrow of Mubarak. The sub-
ject of the main discussions going on for 
months now is the elections. First, the par-
liamentarian elections occupied the agenda 
for months. The elections themselves were 
spread over three months. 

The discussions of the presidential elections 
began right after. When Khairat al-Shater, 
the Muslim Brotherhood’s candidate, an-
nounced his candidacy for presidency the 
discussions of presidential elections turned 
into discussion of the Ikhwan.* 

The responses from the West and particularly 
the reactions of the constituency dubbed lib-
eral in Egypt were interesting. The liberal cri-
tique — or in other words, liberal arrogance 
— triggered by al-Shater’s candidacy was in 
fact apparent in the committee drafting the 
constitution. The Islamists in Egypt were 
convicted before any discussions could take 
place and the panel drafting the constitution 
was dissolved by the Administrative Court. 
The decision to dissolve the panel was fol-

lowed by the presidency discussions. First, 
endorsement of a candidate by the Ikhwan 
was harshly criticized. Second, the candidacy 
of al-Shater, a candidate that could become a 
uniting factor in Egypt, was rejected by the 
courts. Al-Shater was rejected despite the 
reassurances of the Supreme Council of the 
Armed Forces (SCAF) that al-Shater’s con-
viction and prison sentence given during the 
anti-democratic practices of the Mubarak 
regime would not constitute a problem to 
his candidacy. However, the issues between 
the Freedom and Justice Party (FJP) and the 
Ikhwan, the tensions between the SCAF and 
FJP, and the relations with the West had the 
potential to be managed through al-Shater. 
Egypt has lost that chance to a great extent. 
It’s beneficial to recall some basic truths 
about Egypt: 

1. The elections in Egypt took place under 
the tutelage of the military and the judiciary; 
and the FJP secured almost 50 percent of the 
seats in Parliament. This shows at least that 
the legitimacy given to the Obama adminis-
tration was reversed by the FJP. 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  20 Nisan 2012  |  Hurriyet Daily News

Liberal Arrogance and Tutelage are 
Hand in Hand in Egypt!
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2. The discourse prevalent today that the 
“FJP is controlling the Parliament and if 
they win the presidential elections as well, 
it would be a disaster” evokes the black pro-
paganda of the 2007 presidential elections in 
Turkey. Five years have passed since the di-
saster scenarios were devised in Turkey. That 
such claims were only black propaganda is 
even more visible now. Besides, the FJP does 
not “control” the Parliament.

“Control” is simply a remnant of the political 
technologies of the Mubarak regime. What 
is experienced today is simply the represen-
tation of the people by legitimately elected 
representatives. This, if we are not mistaken, 
is called democracy. 

3. The order of “Mubarakism without 
Mubarak” as insisted on by the SCAF can in 
fact gain some tactical ground by using the 

instruments of the old order as it has done 
in the last few weeks. However, in the inter-
mediate and long term, there is no chance 
for either the liberal arrogance that criticizes 
the old order but cannot accept the results 
of the elections or the actors belonging to 
Mubarak’s political world to survive in the 
face of the people’s will.

Egypt has been focused on 
one issue alone since the 
overthrow of Mubarak. 
The subject of the main 
discussions going on for 
months now is the elections.
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Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azalt-
mak, yeni yatırımları özendirmek, üretimi 
ve istihdamı artırmak amacıyla hazırlanan 
yeni teşvik sistemi geçtiğimiz hafta Başba-
kan Erdoğan tarafından açıklandı. Hem eski 
teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem 
de 4 bölge içinde yer alan illerin zaman için-
de gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması 
nedeniyle teşvik sisteminin yeniden dizayn 
edilmesi zarureti ortaya çıkmıştı. Bu doğrul-
tuda Türkiye’nin öncelliklerinin değişmesi 
ve ekonomide mevcut yapısal sorunların 
çözülmesi için Türkiye’nin hızlı değişimine 
uyum sağlayabilecek yeni bir teşvik sistemi 
hazırlanmıştır.

Türkiye’deki bölgeler ve illerin gelişmişlik 
düzeyleri arasındaki farklar gözetilerek, ön-
ceden 4 olan bölge sayısı 6’ya çıkarılmış ve 
il bazlı bölgesel teşvik sistemi tasarlanmıştır. 
Ayrıca bölgelere verilen desteklerin sürele-
ri uzatılmıştır. Bu kapsamda en uzun süre-
li destek altıncı bölgede yapılan yatırımlar 
için öngörülmüştür. Altıncı bölgeye işgücü 
maliyetlerini azaltmaya yönelik sağlanacak 

olan teşvikler ve bu teşviklerin sürelerinin 
uzun olması, hem bölgeyi işgücü açısından 
avantajlı konuma getirmeyi hem de bölgenin 
yüksek olan tarım dışı işsizlik oranlarını dü-
şürmeyi hedeflemektedir. Hazırlanan teşvik 
paketinde finansman imkânları artırılmış, 
kümelenme ve Ar-Ge yatırımlarının bir alt 
bölgenin teşviklerinden yararlanması ta-
sarlanmıştır. Böylece, Ar-Ge yatırımlarına 
yönelik teşvikler ve KDV indirimleri aracılı-
ğıyla üretim ve istihdamda yüksek artışların 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Kamu maliyesinde elde edilen başarılara, 
ekonomik büyümede ve ihracatta gerçekle-
şen rekorlara rağmen son yıllarda cari açıkta 
meydana gelen artış ekonomide meydana 
gelen iyileşmelerin olumsuz değerlendiril-
mesine neden olmuştur. Özellikle, küresel 
ekonomik kriz ile birlikte Türkiye ekonomi-
sinde bir kırılganlık unsuru olarak öne çıkan 
cari açığın orta vadede azaltılması amacıyla 
rekabet gücü yüksek olan sektörlere yoğun-
laşmak, yüksek katma değerli, yüksek tek-
nolojili ve daha önce ülkede hiç üretilmeyen 

Yorum  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  14 Nisan 2012  |  Sabah Perspektif

Yeni Teşvik Sistemi ve Beklentiler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2012 itibarıyla uygulamaya girecek olan yatırımlara verilecek “Yeni Teşvik Sistemi”ni 
açıkladı. Açıklanan teşvik paketine göre yatırımın hangi bileşende yer aldığına, büyüklüğüne ve bölgeye göre farklı teşvikler söz 
konusu olacak. Ancak stratejik yatırımlar adı altındaki sektörlere, eğitime, yük ve yolcu taşımacılığına, madenciliğe ve bazı turizm 
bölgelerine yapılan yatırımlar nerede olursa olsun 5’inci bölge desteklerinden yararlanabilecek. Yeni teşvik sistemiyle yatırımcıla-
ra getirilen destekleri, “KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, 
yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği, KDV iadesi desteği” gibi teşvik uygulamaları getirilecek.

Yeni Teşvik Paketi Açıklandı
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malların üretimini teşvik etmek, mevcut 
ekonomik büyüme dinamiğinin devam etti-
rilmesi için zorunlu hale gelmiştir. Bu doğ-
rultuda genel teşvikler, bölgesel teşvikler ve 
büyük ölçekli yatırımların teşviklerine ek 
olarak stratejik yatırımların teşviki yeni sis-
temde dördüncü bir uygulama olarak ortaya 
çıkmıştır. Stratejik yatırım teşviklerinin ürün 
bazlı olması ve bu ürünlerin yüzde 50’den 
fazlasının yurtdışından ithal edilen yatırım 
mallarından oluşması, ara malların üretimi-
ni artırarak ihracatın ithalata olan bağımlı-
lığını büyük ölçüde kırmayı ve teknolojik 
dönüşümü sağlamayı hedeflemektedir. Do-
layısıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara 
malların üretiminin artırılması, orta vadede 
cari açığın azaltılması ve orta-uzun vadede 
bu yapısal problemin ortadan kaldırılmasına 
katkı sağlayacaktır. Ekonomideki bu yapısal 
probleme çözüm olarak tasarlanan yeni teş-
vik sistemi problemlere neşter vuracak, böy-
lece cari açık, yatırımlar ve ekonomik büyü-
me önünde bir engel olmaktan çıkacaktır. 

Öncelikli yatırımlara sağlanan teşviklerle, 
özellikle denizyolu ve demiryolu yolcu ve 
yük taşımacılığı, eğitim, turizm ve maden-
cilik yatırımlarının desteklenmesi hedeflen-
mektedir. Bu sektörlerdeki yatırımlar, hangi 
ilde yapıldığına bakılmaksızın, beşinci bölge 
teşviklerinden yararlandırılacaktır. Eğitim 
hususunda beşinci bölge desteğinden fay-

dalanacak olan yatırımcı bu alanda ilk kez 
yapılan teşvik aracılığı ile iller arası sosyal, 
kültürel ve ekonomik farklılığı ortadan kal-
dırmaya da yardımcı olacaktır. 

Yeni teşvik sistemi hem yerli yatırımcının ya-
tırım yapmasında hem de doğrudan yabancı 
yatırımcıların ülkeye çekilmesinde aktif bir 
rol oynayacaktır. Bu amaçla, yabancı yatı-
rımcılara daha cazip fırsatlar ve kolaylıklar 
sağlayan diğer gelişmekte olan ve yükselen 
piyasalar içinde yer alan ülkeler ile rekabet 
edebilmek için bedelsiz arazi tahsisleri, ver-
gisiz dönemler, gümrük vergilerinde mua-
fiyetler ve sigorta primlerinde işveren pay-
larının devlet tarafından ödenmesi gibi bir 
takım teşvikler ve kolaylıklar sağlanmıştır. 
Bunun da, Türkiye’de hem cari açığın fi-
nansmanına katkı sağlaması hem de tekno-
loji-yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerin 
üretimini artırması beklenmektedir. 

Sonuç olarak, yeni teşvik paketinin 61 krite-
re göre belirlenmesi ve bu kriterlerin dina-
mik bir şekilde sürekli güncellenecek olması 
adil ve ihtiyacı karşılamaya yönelik bir teş-
vik sistemi oluşturulduğunun göstergesidir. 
Yeni teşvik sisteminin devreye girmesi ile 
beraber, söz konusu teşviklerin etkinliği-ve-
rimliliği ölçülmeli ve sürdürülebilirliği mut-
laka izlenmelidir. Bu konuda, illerin içinde 
bulunduğu Kalkınma Ajans’ları ile teşvik 
sistemi mutlaka irtibatlandırılmalıdır. Bu 
yüzden Kalkınma Ajans’larına önemli görev 
ve sorumluluklar düşmektedir. Kalkınma 
Ajans’ları da verilecek olan teşviklerin uygu-
lamasını izlemeli ve ortaya çıkan durumun 
nitel ve nicel analizini gerçekleştirip karar 
vericilere zamanında gerekli geri bildirimleri 
sağlamalıdır. Bu da teşviklerin uygulama sü-
reci ve etkinliği konusunda önemli ipuçları 
verecektir.
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TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeye açılan 
4+4+4 yasa teklifi ile ilgili tartışmalar devam 
ederken, Başbakan Erdoğan’ın Güney Kore 
yolunda özel dershanelere ve özel okullardan 
hizmet alımına ilişkin açıklamaları eğitim ca-
miasının ve kamuoyunun en sıcak gündemi 
oldu. Özel dershane sahiplerinin ilk defa bu 
kadar yoğun şekilde kaygılandığını gördük. 
Özel dershaneler ile ilgili “bundan sonra ne 
olacak sorusu?” gündemdeki yerini korur-
ken, hem sınavlar ve özel dershanelerle ilgili 
durumun hem de özel okullardan hizmet alı-
mı ile ilgili projenin iyi analiz edilmesi gere-
kiyor. 

Sınavsız gelecek mümkün mü?
Ülkemizde özel dershanelerin büyük çoğun-
luğu sınavlara hazırlık işlevi gördüğünden, 
özel dershanelere duyulan talep genellikle 
eğitimin kademeleri arasındaki geçiş sınavla-
rı ile yakından ilişkilendirilmektedir. Ancak, 
sınavların özel dershanelere duyulan talebin 
yegâne nedeni olarak değerlendirilmesi ger-

çek sorunların gizlenmesine neden olmakta-
dır. Sınavlar, arkasında gizlenen farklı sorun-
ların görünen yüzüdür ve esas bu gizlenen 
sorunların çözüme kavuşturulması gerek-
mektedir. Nedir peki bu sorunlar? Öncelikle, 
sorunun kaynağında, eğitim sisteminin sı-
navları zorunlu ve önemli kılan yapılanması 
ve yükseköğretime erişimindeki sınırlılıklar 
yatmaktadır. Ortaöğretim kurumlarının çe-
şitliliği ve kendi içerisindeki hiyerarşik yapısı 
(Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu 
Lisesi, vb.) ilköğretim öğrencileri arasında 
ciddi rekabete neden olmaktadır. Bu hiyerar-
şik yapının devam etmesi, bir değerlendir-
meye bağlı olarak yapılan öğrenci seçimini 
zorunlu kılmaktadır. Merkezi sınav yerine 
başka değerlendirme şekilleri olabilir. Ancak 
bunun için öncelikle öğretmenlerin yaptıkla-
rı değerlendirmeye güvenmek gerekiyor.

Rekabet sadece ilköğretim öğrencileri arasın-
da değil tabi ki. Yükseköğretimde arzın her 
geçen yıl artan talebi karşılayacak düzeyde 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta resmi ziyaret için gittiği Güney Kore yolunda gazetecilere “dershanelerin kapanacağı 
ve özel eğitime teşvik verileceği” yönünde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar gündemde önemli bir etki yaratırken, dersha-
nelerin meşruiyeti ve özel eğitim kurumlarının geleceği hususunda kamuoyunda tartışmalar yaşandı.

Dershane Tartışması 

Özel Dershaneler: Milli Eğitim’in 
‘Sınavı’
Yorum  | MURAT ÖZOĞLU  |  2 Nisan 2012  |  Star Açık Görüş
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olmaması, ortaöğretiminden yükseköğreti-
me geçişte bir rekabet ortamı oluşturmakta-
dır. Tabi yükseköğretime geçişte yaşanan bu 
rekabet, sadece arz-talep dengesizliğinden, 
yani üniversiteye girişte yaşanan darboğaz-
dan kaynaklanmamaktadır. Üniversitelerin 
ve bölümlerin kalite bakımından hiyerarşik 
olarak sıralanması ve bazı meslek gruplarının 
istihdam-edilebilirliğinin, sosyal statüsünün 
ve gelirinin yüksek olması, öğrencilerin daha 
çok belirli üniversitelere ve/veya belirli mes-
lek gruplarına yönelmesine neden olmak-
tadır. Yani rekabet sadece üniversiteye giriş 
için değil aynı zamanda belirli üniversitelere 
ve/veya belirli bölümlere giriş için de yaşan-
maktadır. Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerinde 
yükseköğretimde arz talebi karşılayacak nite-
likte olmasına rağmen, özel ders ve dersha-
necilik sektörünün hem daha yaygın olması 
ve hem de daha küçük yaşta öğrencilere hitap 
etmesi, özel dershanelere duyulan talebin sa-
dece arz-talep dengesizliğine bağlı olarak ge-
lişmediğini göstermektedir.

İşte bu sorunlar görmezden gelinerek tek 
başına sınavların hedef alınması, aslında bu 
sorunların sonucu olarak ortaya çıkan özel 
dershane talebini ortadan kaldırmakta etki-
siz kalabilir. Ama bu tespit, eleme sınavının 
nasıl yapılması gerektiğine ilişkin tartışmala-
rı tamamen göz ardı etmemiz için bir neden 
teşkil etmemeli. Uzun vadede, üniversiteye 
geçişte öğrencilerin ortaöğretimdeki notları-
nın ve başarısının esas alınması ortaöğretim 
kurumlarında verilen eğitimin kalitesini artı-
racaktır. Ama bunun için yine öğretmenlerin 
değerlendirmesine güvenmek ve/veya bu de-
ğerlendirmeleri denetleyecek iç ve dış dene-
tim mekanizmaları kurmak gerekiyor.

Önemli olan algıyı değiştirmek
Öğrenciler arasında rekabeti tetikleyen bu 
sorunlar bir tarafa, toplumumuzda, dersha-
neye gitmeden sınavlarda ya da okulda başa-
rılı olmanın neredeyse imkânsız olduğu yö-
nünde bir algı oluşmuş durumda. Bu algının 
oluşmasında, özel dershanelerin -okuldaki 
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sınavlar ve giriş sınavları gibi ailelerin değer 
verdiği eğitim çıktıları bağlamında- öğrenci-
lerin eğitimine katkıda bulunmasının büyük 
rolü var. Diğer taraftan, bu algının dersha-
necilik sektörünün piyasaya sunduğu ihtiyaç 
söylemlerinden beslendiği unutulmamalıdır. 
Yani, özel dershaneler, gizli veya açıktan sü-
rekli olarak, soru çözme, sınav pratiği kazan-
ma vb. gibi özel dershanelerin temel metot-
larını sınavlarda başarılı olmanın sırrı olarak 
yansıtmakta; öğrenci ve velilerin nazarında 
bir ihtiyaç retoriği oluşturmaktadır. Nedeni 
ne olursa olsun, işte bu algıya bağlı olarak 
veliler dershaneyi çocuklarının başarısı için 
bir “imkân” olarak görüyorlar ve çocuklarına 
“daha iyi bir gelecek” sunmak gayesiyle on-
ları bu imkândan mahrum bırakmak istemi-
yorlar. Toplumsal olan bu algı, çocuğu zaten 
başarılı olan velileri veya bir şekilde bu algıyı 
taşımayan velileri de yönetiyor. Bu veliler de, 
çocuklarının ileride sınavlarda başarısız ol-
maları durumunda, çocuklarına karşı bunun 
ezikliğini yaşamak istemiyorlar.

Toplumu yöneten sadece bu algı değil tabi 
ki. Özel dershanelere suni talep oluşturan 
bir diğer toplumsal faktör ise, velilerin ve 
öğrencilerin birbirleri üzerinde oluşturduğu 
dolaylı ve gizli baskıdır. Veliler, ekseriyetle 
çevrelerindeki başarısız örnekleri öğrencinin 
kendisiyle, başarılı örnekleri ise öğrencinin 
dershaneye gitmesiyle ilişkilendiriyor. Olum-

lu örneklerden yani özel dershanelere gidip 
sınavlarda başarılı olmuş öğrencilerden veya 
özel dershanelere devam eden ve çalışma di-
siplini içine giren öğrencilerden etkilenerek, 
çocuklarını dershaneye göndermek istiyor. 
Bunun da ötesinde, özel dershaneye gitme, 
toplumumuzda adeta üye olunan bir özel ku-
lüp gibi prestij meselesi haline gelmiş durum-
da. Bu noktada, ailelerin kendi aralarındaki 
yarış, öğrencilerin yarışını geçmiş durumda. 
Orta gelir ve altı aileler çocuğunu iyi-kötü bir 
dershaneye gönderebilmeyi gönderemeyen 
ailelere karşı elde edilen büyük bir başarı sa-
yarken, varlıklı aileler cipi olmayan özel ho-
cayı kapıdan içeri almamayı marifet bellemiş 
durumda. Dolayısıyla, belki klasik bir söylem 
olarak anlaşılacak ama özel dershaneler ka-
patılsa bile toplumda hâkim olan bu algıyı 
değiştiremediğimiz sürece, özel dershanelere 
olan talep farklı biçimlerde ve farklı format-
larda gün yüzüne çıkmaya devam eder.

Rasyonel talepler
Dershaneler ile ilgili en rasyonel talep, eğitim 
sistemindeki bazı aksaklıklardan etkilenen 
öğrenci ve velilerinden gelmektedir. Devlet 
okulları arasında, öğretmen kalitesi, öğret-
men sayısı, sınıf mevcudu, fiziksel altyapı vb. 
konularda bölgelere, illere ve hatta il içerisin-
deki yerleşim bölgelerine göre ciddi kalite far-
kı bulunmaktadır. Kimi okullarda müfredat 
hakkıyla işlenememekte, adeta geçiştirilmek-
tedir. Dershaneler işte tam da bu noktada ras-
yonel bir tercihe dönüşüyorlar. Kendi elinde 
olmayan nedenlere bağlı olarak, bir üst kade-
me okula devam edebilecek nitelikte eğitimi 
alamayan öğrencilerin dershanelere yönelme-
si yukarıda bahsedilen suni taleple aynı kefeye 
konulmamalıdır. Varlıklı aileler çocuklarını 
özel okula göndererek bu soruna çözüm bu-
lurken, çocuğuna bu imkânı sunacak maddi 
güce sahip olmayan aileler özel dershaneleri 
ucuz yollu bir telafi mekanizması olarak gör-
mektedir. Maddi gücü çocuğunu özel okula 
göndermeye yeterli olmayan ailelerin bu ras-

Sınavların özel dershanelere 
duyulan talebin 
yegâne nedeni olarak 
değerlendirilmesi gerçek 
sorunların gizlenmesine 
neden olmaktadır. 
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yonel talebine cevap üretme potansiyeline sa-
hip olması nedeniyle özel okullardan hizmet 
alımı konusunun tekrar gündeme getirilmiş 
olması olumlu bir gelişmedir.

Özel okullardan hizmet alımı
Başbakan Erdoğan geçtiğimiz günlerde daha 
önce hayata geçirmek istedikleri ama döne-
min Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ta-
rafından veto edilen özel okullardan hizmet 
alımı ile ilgili konuyu tekrar gündemlerine 
aldıklarını ve özel dershanelerin bu konuya 
bağlı olarak zaman içerisinde kendilerinden 
hizmet alınan özel okullara dönüşmesi gerek-
tiğini ifade etti. Özel okullardan hizmet alımı 
aslında geciken bir projedir. Bu projenin ha-
yata geçirilmesi tek-tipçi eğitim anlayışından 
uzaklaşma adına önemli bir adım olacaktır. 
Ayrıca, bu proje sağlıklı bir şekilde sürdürü-
lecek olursa, yukarıda değinildiği gibi, maddi 
gücü çocuğunu özel okula göndermeye yeter-
li olmayan aileler için dershanelere alternatif 
bir telafi mekanizması vazifesi görecektir.

Diğer taraftan, 2003 yılında gündeme geldi-
ği gibi, özel okullardan sadece başarılı fakir 
öğrenciler için hizmet alımına gidilmemeli. 
Aksi halde, maddi gücü elverişsiz olan başarı-
sız öğrencilerin dershane talebi karşılanama-
mış olacaktır. Özel okullar arasındaki rekabet 
herkesin malumu. Özel okulların hizmet 
alımı yolu ile teşvik edilmesi, bu okulların 
herhangi bir öğrenci talebinden ziyade başa-
rılı öğrenci talebini artırması muhtemeldir. 
Bu talebin denetlenebilir bir tarafının olması 
gerekli. Bu işin en yaygın olarak uygulandığı 
ülkelerde, talebin yoğun olduğu durumlarda 
kura sistemine dahi gidilebilmektedir. Bu ko-
nuda üzerinde düşünülmesi gereken önemli 
bir konu da, kaliteli eğitime erişim en fazla 
mağduriyet yaşayan kırsalda ki öğrencilerin 
durumu. Teşvikin kırsalda özel okul açmayı 
destekleyecek boyutta olup olmayacağı ya 
da buradaki öğrencilere yönelik başka ne tür 
teşviklerin getirilebileceği önümüzdeki gün-
lerde üzerinde kafa yorulması gerekli önemli 
birer soru olacak.
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7 Mart 2010’da gerçekleşen Irak seçimleri 
sonrası, seçimlerde ikinci olan Hukuk Dev-
leti Koalisyonu ile üçüncü olan Irak Ulusal 
İttifakı, Ulusal İttifak adı altında birleşmiş 
ve Kürdistan İttifakı ile yaptığı anlaşma ile 
hükümeti kurma gücüne sahip olup, Nuri 
el Maliki’yi yeniden başbakanlığa taşımıştı. 
Irak Ulusal Hareketi (el Irakiyye) seçimlerde 
birinci çıkan ittifak olarak hükümet kurma 
görevinin kendisine verilmesi gerektiğini 
savunsa da oluşturulan hükümetin dışında 
kalmamış, bazı bakanlıkların kendilerine 
tevdi edilmesi karşılığında Ulusal İttifak ile 
uzlaşmıştı. 

Maliki, yeni hükümette başbakanlık görevi-
nin yanı sıra atamaları yapılana dek İçişleri, 
Savunma, Ulusal Güvenlik Bakanlığı görev-
lerini üstlendi. Ancak Maliki, El Irakiyye’nin 
Savunma Bakanlığına gösterdiği adayları 
kabul etmeyip güvenlik dosyasını tek başına 
yönetmek konusunda ısrarcı oldu. Hüküme-
tin “tek adam” politikalarına itiraz eden İyad 

Allavi, Ulusal Stratejik Politikalar Konseyi 
Başkanlığı’ndan, Iraklı Şii grupların önde ge-
len isimlerinden Adil Abdulmehdi de benzer 
gerekçelerle Irak Cumhurbaşkanlığı yardım-
cılığı görevinden istifa etti. Başbakan Yar-
dımcısı Salih el Mutlak’tan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Tarık el Haşimi’ye kadar birçok 
Iraklı lider Maliki’nin Saddamlaşma eğili-
mine vurgu yaptıkları için Maliki’nin hedef 
tahtasına oturdular.

Maliki’nin bu süreçte en büyük stratejik 
başarısı, ABD ile İran’ın Irak’ta anlaşma ze-
minini en iyi gören ve bu zemini kendi le-
hine desteğe dönüştüren siyasetçi olmasıdır. 
Irak’ta ABD ve İran çıkarlarının kesişme 
noktasında yer alan Maliki, ABD-İran nü-
fuz mücadelesinden zarar görmemek isteyen 
Iraklılar için bir zorunluluk olarak kendisini 
Irak siyasetine empoze etmiş durumdadır. 
Fakat Maliki, diğer siyasi gruplarla bir uyum 
içinde değildir. Hiçbir Sünni Arap müttefi-
kinin olmaması ve Kürtlere verdiği sözleri 

Irak’ta 2011 yılında Ulusal Birlik Hükümeti’nin kurulmasına zemin oluşturan mutabakatların hayata geçirilememesi ülkede is-
tikrarsızlığa yol açtı. Başbakan Nuri el-Maliki’nin otoriter tavırları Sünni-Şii Arap, Kürt ve Türkmen gruplarda rahatsızlığa neden 
olurken, Maliki’nin kendine yönelen tepkileri uzlaşma ile yatıştırmak yerine, krizden dış faktörleri sorumlu tutması mutabakat 
zeminini zayıflattı. Bu yaklaşım Irak’ın komşu ülkelerle ilişkilerinde yer yer gerilime neden oldu. Türkiye Maliki ile yaşadığı gerili-
me rağmen Irak’ın farklı taraflarıyla olan iletişimini sürdürmeye özen gösterdi. Nisan ayında Türkiye’yi ziyaret eden Irak Bölgesel 
Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile ikili ve bölgesel sorunları görüştü. 

Irak’ta Derinleşen Etnik ve Mezhepsel Ayrışma

Irak Demokrasisinin Maliki ile 
İmtihanı
Yorum  |  FURKAN TORLAK  |  28 Nisan 2012  |  Sabah Perspektif
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yerine getirmemesi ve Şii Araplarla güven 
ilişkilerinin bulunmaması, Maliki’yi Irak si-
yasetinde kırılgan yapan faktörlerdir. 

Maliki’ye alternatif senaryoları
Aslında çoğu Iraklı için en makbul seçenek 
Sünni Araplar nezdinde kabul gören bir Şii 
Arap siyasetçinin Kürtlere de ilişkileri yü-
rütebilecek garantiler vererek başbakanlığa 
aday olmasıdır. Mevcut şartlarda 2015 genel 
seçimleri öncesi mecliste gensoru önergesi 
verilerek Maliki’nin devrilmesi ve böyle bir 
adayın iktidara taşınması mümkün müdür? 

Bu soruya cevap verebilmek için Maliki son-
rasında başbakan adayı çıkarabilecek Şiilerin 
oluşturduğu Ulusal İttifak içinden Sadr Gru-
bu ve El Hâkim grubu ile Sünnilerin ağır-
lıkta olduğu El Irakiyye İttifakı’na bakmak  
gerekecektir.

Bu bağlamda Ulusal İttifak içinde Maliki’den 
sonra en güçlü Şii siyasi oluşum olarak Sadr 
grubun başbakanlığa aday göstermesi bekle-
nebilir. Ancak Sadr grubu ABD ile kan da-
valıdır ve ABD’nin Sadr grubunun herhangi 
bir adayının başbakanlığına onay vermeye-
ceği yaygın kanaattir. Dolayısıyla Irak Meclis 
Başkan yardımcısı Kusay Suheyl’in başba-
kan adayı olması güçlü bir ihtimal değildir. 
Bununla birlikte Maliki’nin güçlü rakibi 
kabul edilen Ammar el Hakim liderliğinde-
ki Yüksek Konsey halihazırda başbakanlığa 
gösterebilecek makbul bir adayı bulmakta 
zorlanmaktadır. Zira Konsey’in iki muhte-
mel başbakan adayından birisi Şiiler, diğeri 
de Sünniler nezdinde makbul değildir. Yük-
sek Konsey’in her başbakanlık tartışmasında 
öne çıkardığı Adil Abdulmehdi, önce Baasçı, 
sonra bağımsız Sosyalist, sonra Şii İslamcı ve 
nihayetinde “Kürt Adil” olarak bilinen bir 
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isimdir ve bizzat Şii Araplar nezdinde kabul 
görmemektedir. Beyan Zübeydi ise Sünni 
Arap tabanda İçişleri bakanlığı döneminde 
Sünnilere işkence ettirdiği iddialarıyla nam 
salmış ve kendisine “matkap” lakabı takılmış 
bir siyasetçidir.

Iraklı Sünni Arap grupların başbakanı ken-
dilerinin belirlemesi, öncelikle parlamento 
aritmetiği nedeniyle mümkün görünme-
mektedir. Sünni Arapların desteklediği bir 
Şii Başbakan adayı seçeneği ise 2010 se-
çimleri sonrası denenmiş, ancak başarısız 
olmuştur. El Irakiyye lideri seküler Şii Arap 

lider İyad Allavi’nin, Şiiler nezdinde kabul 
görmemesinin en büyük nedenlerinden bi-
risi Sünni Arapların kendisine verdiği des-
teğin Şii tabanda yarattığı şüphedir. Irak’ta 
siyasi kulislerde KDP’nin Maliki aleyhine 
gensoru için destek aradığı fakat Tahran’dan 
ve Washington’dan olumsuz yanıt aldığı 
konuşulmaktadır. Dolayısıyla Barzani’nin 
Maliki’ye karşı yaptığı sert açıklamaların 
Maliki hükümetini devirebilecek bir ivme 
kazanabileceği şüphelidir. Üstelik KYB lideri 
Celal Talabani’nin sessizliğini koruması da 
anlamlıdır. Hükümeti kurmakla görevlen-
dirme yetkisine sahip Cumhurbaşkanı Tala-
bani, bizzat koltuğunu Maliki’yi destekleyen 
güçlere borçludur. 

Bu şartlarda Maliki’nin bölgesel ve küresel 
destekçilerinin en azından önümüzdeki se-
çimlere kadar Irak’ın Başbakan Maliki ile yola 
devam etmek için uğraş verdiğinin altı çizil-
melidir. Bu durum, ABD’nin bölgede alışık ol-
duğu otoriter liderlerle iş yapma alışkanlığını 
kolay terk etmeyeceğini göstermesi açısından 
da önemlidir. Maliki’den memnun olmayan 
çevrelerin odaklanması gereken husus, mec-
liste gensorudan ziyade, önümüzdeki 2013 
yerel ve 2015 genel seçimleri olmalıdır. Bu sü-
reç boyunca, muhtemel ittifaklar ve başbakan 
adayları üzerinde çalışılmalıdır.

Irak’ta ABD ve Iran çıkarlarının 
kesişme noktasında yer 
alan Maliki, ABD-Iran nüfuz 
mücadelesinden zarar 
görmemek isteyen Iraklılar 
için bir zorunluluk olarak 
kendisini Irak siyasetine 
empoze etmiş durumdadır.
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Dünya politikasında süper güç olmak kolay 
değil. Hem de siyasal aktivizm ve hareketli-
liğin artık küreselleştiği ve boyut değiştirdi-
ği böyle bir dönemde. Bu çağda ekonomik 
kalkınma ve güç, askeri modernizasyon ve 
toplumsal uzlaşı propagandaları bazen ye-
tersiz kalabiliyor. Rejimin halktan korktuğu 
ve meşruiyetini halka dayandıramadığı dev-
letler mesele dünya politikası olunca bir yere 
kadar söz sahibi olabiliyor. Toplumsal hare-
ketlere veba muamelesi çekilirken, ekono-
mik gücün kazandırdığı fors da yalan oluyor. 
Bazen ejderha sanılan güçler dünyanın bam-
başka bir bölgesinde meydana gelen bir halk 
hareketi sonucu köşeye sıkışmış bir kaplana 
dönebiliyor.

Son yirmi senede sergilediği ekonomik kal-
kınma sonrası artık birçokların Amerika 
Birleşik Devletleri ile birlikte dünyanın ikin-
ci süper gücü olarak adlandırdığı Çin Halk 
Cumhuriyeti, Arap Baharı başladığından 
beri Ortadoğu siyasetinde tam da böyle bir 
köşeye sıkışmışlık yaşıyor. Başta ABD ve 

Avrupa devletleri olmak üzere herkesi hazır-
lıksız yakalayan Arap Baharı, Çin ve izlediği 
dış politika üzerinde bambaşka bir etki yaptı. 
Afrika’da neredeyse ülkelerin ekonomilerini 
yönetmeye başlamış, kıtadaki otoriter re-
jimlerin emniyet sübabı haline gelmiş, Latin 
Amerika’da büyük yatırımlarla Amerika’nın 
çıkarlarını tehdit edecek seviyeye ulaşmış, 
Orta Asya’da Rusya’nın arka bahçesi say-
dığı bölgelerde etkinliğini artırmış, Güney 
Çin Denizi’nde Spratly adaları yüzünden 
Filipinlere kabuslar yaşatan, Pasifik’de Sen-
kaku Adaları sorunu yüzünden Japonya’ya 
kafa tutan, Amerika’nın en büyük kreditörü 
olup ekonomik gücün getirdiği siyasi etki-
nin nimetleriyle beslenen Çin devleti me-
sele demokratikleşme olduğunda tamamen 
savunmaya çekilmiş durumda. Dünya poli-
tikasında söz sahibi bütün devletler bir şe-
kilde olaylar karşısında pozisyon bildirirken 
önümüzdeki dönemdeki süper güç olarak 
adlandırılan Çin’in esamesi okunmuyor. Su-
riye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde kullandığı veto gücü sayılmazsa 

Son dönemde Afrika’ya yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Çin, Afrika’nın en önemli ticari ortağı durumunda. Çin’in Afrika ile 
geliştirdiği yoğun ekonomik ilişkiler başta ABD olmak üzere Batı dünyasında gerilim yaratıyor. Çin’in bölgede artan etkisinden 
rahatsızlık duyan ABD ise bölgeye yönelik oluşturduğu yeni politika hamleleriyle Çin’e cevap vermeye çalışıyor. 2011’de Afrika 
ülkelerinden Zambiya’ya resmî ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Çin’i yeni tip sömürgecilikle suçlarken, 
Çin’in Clinton’a tepkisi sert oldu. Çin’in Afrika ile dostluk ilişkisi kurduğunu belirten Çinli yetkililer, Clinton’ın taraflar arasına nifak 
sokmaya çalıştığını iddia etti. 

Afrika’da Kızışan ABD-Çin Rekabeti

Süpergüç Adayı Çin’in Arap Baharı 
Korkusu
Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  15 Nisan 2012  |  Star Açık Görüş
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haberlerde adından dahi bahsedilmiyor. Peki 
bu süpergüç Arap Baharı’nda ne yapıyor?

Önemli olan rejim değil istikrar
Çin devleti için Arap Baharı iki açıdan önem-
li bir sorun oluşturuyordu. Öncelikle enerji 
kaynakları konusunda oldukça hassas olan 
ve artan enerji ihtiyacını karşılamak için böl-
ge devletlerine yanaşmaya çalışan Çin için 
bölgede özellikle doğal kaynakları olan ülke-
lerde yaşanabilecek siyasi istikrarsızlık ciddi 
bir problem yaratabilirdi. Böyle bir senaryo 
da Çin önce doğal kaynağın taşınmasında 
sorun yaşayabilir ve bunun yanında siyasi 
istikrarsızlığın getireceği belirsizlik ve son-
rasında yaşanabilecek petrol fiyatlarındaki 
yükselmeden son derece olumsuz etkilene-
bilirdi. Çin senelerdir Afrika’daki ülkelerle 
olan enerji kaynaklarına dayalı siyasetini bu 
düşünce ışığında yönetmiş ve otoriter rejim-
lerin istikrarı için elinden geleni yapmıştı. 
Bu siyaset dahilinde özellikle Zimbabwe gibi 
otoriter ve baskıcı ülkelerde yaşanan insan 

hakları ihlallerine karşı uluslararası kamu-
oyunun gösterdiği tepkileri bastırmaya ve 
uluslararası yaptırım çalışmalarını da bloke 
etmeye çalışmıştı. Olayların Libya’ya ya-
yılması Çin için Arap Baharı’nı bu yönüyle 
ortaya çıkarıyordu. Petrol üreticisi bir Afrika 
ülkesi’nde yaşanan iç karışıklık Çin açısın-
dan rejime destek haricinde müdahale edil-
memesi gereken bir olaydı.  Hatta bu dönem-
de bazı ajanslar Çin şirketlerinin Kaddafi’ye 
silah satmaya hazırlandığı konusunda haber-
lere yer vermişti.

Tiananmen, Tahrir olur korkusu
Bu sırada durum kontrolden çıkıp Libya’da 
yaşayan 30 bini aşkın Çinli gündeme gelme-
ye başladığı için Çin yönetimi BM Güvelik 
Konseyi’ndeki oylamada çekimser kaldı. 
Çin’in Libya konusunda yaşadığı bu kafa 
karışıklığı ve Kaddafi’ye verdiği destek Çin’i 
Libya’da oldukça yaraladı.  Afrika’daki di-
ğer ülkelerde yaptığı gibi Libya halkının da 
gönlünü kazanmak için çaba sarfeden Çin 
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devleti takındığı tavır ile Libyalılara büyük 
bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.Çin için Arap 
Baharı’nın daha da önemli bir tarafı devrim-
lerin yayılabilir karakterinden kaynaklanı-
yordu. Çin ülkedeki ekonomik kalkınmanın 
beraberinde getirdiği gelir dağılımı eşitsizliği 
ve yolsuzlukların halk üzerindeki etkisini her 
sene yüzlercesi meydana gelen küçük ölçekli 
halk hareketlerinden sezebiliyordu. Buna ya-
şanan siyasi ve dini baskı eklendiğinde du-
rum daha da tehlikeli boyutlar alabilecek se-
viyedeydi. Tiananmen Meydanı’nda 20 sene 
önce yaşananların hayaleti hala Çin devleti 
üzerinde tüm canlılığıyla mevcuttu.

Mübarek ve Mısır kelimesi yasaklandı
Bu durumda üretilen çare halkın Arap Baha-
rı konusunda bilgilenmesinin önünü almak 
oldu. Tunus’da Arap Baharı’ndan Yasemin 
Devrimi olarak bahsedildiği günlerde Çin 
halkının meseleden haberdar olmaması için 
yasemin çiçekleri çiçekçilerden toplatıldı, 
Mısır’da gösteriler başladığında internet 

arama motorlarında Mübarek ve Mısır keli-
melerine sansür uygulandı.  Medyaya uygu-
lanan sansür arttırılırken, Ai Weiwei gibi sa-
natçılar da hapse atıldı. Çin yönetiminin asıl 
korktuğu Müslüman toplumlarda meydana 
gelen bu hareketliliğin Orta Asya’ya sıçraya-
rak Çin’in Şangay İşbirliği Örgütü’ndeki oto-
riter partnerlerini tehdit etmesi daha ciddi 
sonuçlar doğurabilirdi. Böyle bir durumda 
öncelikle bu rejimler yıkılacak veya ülkeler-
de istikrarsızlık ortaya çıkacak, bu gelişme-
lerde Çin’in Orta Asya’daki ticari çıkarlarını 
ve yatırımlarını ve enerji kaynaklarını teh-
dit edebilecekti. Dahası rejimlerin değişimi 
özellikle bölgesel örgütlerde yeni bir siyasi 
denge oluşturacak ve Çin’in bölge hakkında-
ki planlarını karıştırabilecekti. Çin’deki bir-
çok uzman demokratikleşmenin ülkelerdeki 
Amerika ve Batı etkisini Çin aleyhine arttır-
dığı görüşündeydi. Son olarak Çin açısından 
durumu daha da tehlikeli kılacak olan Doğu 
Türkistan bölgesine komşu olan ülkelerde 
yaşanacak demokratikleşme hareketinin 
bu bölgeye de sıçraması ve bölgede sık sık 
yaşanan protestoların uluslararası bir hal 
kazanmasıydı. Bir başka deyişle Çin Tahrir 
Meydanı’nın Tiananmen’e gelmesini engelle-
meye çalışmıştı ama Urumçi’deki meydanla-
ra gelmesi duruma başka bir nitelik ekleye-
cek ve sorun daha da karmaşıklaşacaktı. 

Ekonomik ve askeri gücü ile dünyayı kor-
kutan Çin’in Arap Baharı’nda Ortadoğu’da 
yaşadığı köşe kapmaca bir anlamda süper 
güç olmanın başka yönleri olduğunu da or-
taya koydu. Son gelişmelerle artık meşruiyeti 
iyiden iyiye sorgulanan BM Güvenlik Kon-
seyi’ndeki daimi üyelik haricinde adından 
söz ettirmeyen ve çabalarının yarısını halkı-
nı yaşananlardan uzak tutmak için harcayan 
bir ülke olarak Çin’in yaşadıkları süper güç 
olma hedefi olan devletler için de bir ders 
niteliğinde.

Çin’in özellikle Libya ve 
Suriye’de izlediği politika bir 
köşe kapmaca görüntüsü 
çiziyor. Enerjisinin tümünü, 
bu bölgelerdeki halkların 
demokrasi taleplerini 
sansürlemek üzerine kuran bir 
ülkenin süper güç olması da 
bu tanımı tekrar tartışmaya 
açıyor.
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Bu yeni dönemde yıllardır dünya politikasın-
da en çok ihmal edilen coğrafyalar arasında 
yer alan ve adını haberlerde sadece açlık ve 
iç savaşlarla duymaya alıştığımız Afrika kıta-
sı, dünya ekonomisi ve politikasının devleri 
olan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
yeni mücadele alanlarından biri olmak üzere.

Soğuk Savaş sonrası Amerika ve diğer büyük 
güçlerin dikkatlerini dünyanın farklı coğraf-
yalarına yoğunlaştırdığı bir zaman dilimin-
de Çin Halk Cumhuriyeti, bölgede güçlü 
bir ekonomik ve siyasi varlık inşa etmeye 
ve bölge ülkeleriyle birçok ikili ticari anlaş-
malar imzalayarak yakın ilişkiler kurmaya 
başlamıştı. Önceleri Çin’in dünyaya açılma 
politikasının bir parçası olarak yorumlanan 
ekonomik ilişkiler ağı 2000’li yıllara gelindi-
ğinde artık bir yandan Amerika’nın bölgede-
ki ekonomik varlığını tehdit etmeye öte yan-
dan da Çin lehine bölgede stratejik ve siyasi 
etki yaratır hale geldi.

Çin için bölge öncelikle yirmi seneye yakın 
bir süredir yüzde dokuzlarda olan ekonomik 
gelişmesi için son derece önemli olan enerji 

ve doğal kaynaklar açısından kritik bir öne-
mi haizdi. Çin, Afrika kıtasında özellikle 
otoriter ülkelerle yaptığı ekonomik ve ticari 
anlaşmalarla başta petrol ve kömür yatakları 
olmak üzere, demir, çelik ve bakır kaynakla-
rını kontrolü altına alıyor, bunun karşılığın-
da ise ülkelerin altyapı çalışmalarına katkıda 
bulunacak şekilde uzun vadeli düşük faizli 
kredi ve hibeler sağlıyordu. Bunun karşılı-
ğında birçok Afrika lideri için Çin ile iliş-
kileri geliştirmek iki açıdan oldukça olumlu 
sonuç doğuruyordu. Birincisi birçok üçüncü 
dünya ülkesi gibi Afrika ülkeleri de Çin mo-
deli ekonomik kalkınmaya Batı tarzı ekono-
mik kalkınmadan daha olumlu yaklaşmaya 
başlamıştı. Buna göre idari açıdan herhangi 
bir iyileşme oluşturmadan ve siyasi ve sosyal 
reform gerçekleştirmeden tepeden inmeci ve 
devletin rehberliğinde bir kalkınma modeli 
Çin örneğinde olduğu gibi oldukça başarılı 
olabiliyordu. Dolayısıyla toplumsal iyileşme-
den önce devleti zenginleştirerek hem rejimi 
güçlendirmek hem de bölgesel etki sahibi 
olmak birçok otoriter Afrika lideri için daha 
cazip bir yol idi. Dahası Çin, ekonomik an-
laşmalarda yol, köprü ve stadyum gibi altya-

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  5 Nisan 2012  |  Zaman

Büyük Güçlerin Mücadele Alanı: 
Afrika
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pı hibelerinde bulunuyor ve bu yapılar hem 
Afrika halkları hem de rejimler tarafından 
oldukça takdir görüyordu.

Çin, Afrikalı liderlere hitap ediyor
Afrikalı liderlerin Çin ile olan ilişkilerin-
deki ikinci önemli husus ise özellikle Bush 
yönetiminin “Freedom Agenda” (Özgürlük 
Ajandası) ile otoriter liderleri hedef aldığı 
ve rejim değişikliği amaçladığı bir dönem-
de Çin’in bu siyasete taban tabana zıt bir yol 
izlememesi ve Afrika ülkelerinin iç işlerine 
karışmama kararlılığını sıklıkla ifade etme-
siydi. Böylece başta Amerika olmak üzere 
Batılı ülkelerle ekonomik ilişkilerin geliş-
mesi durumunda bu ülkelerden gelebilecek 
fikir akımlarına maruz kalacağını ve dola-
yısıyla rejimlerinin zayıflayacağını düşünen 
otoriter liderler için Çin’in insan hakları ve 
demokrasi konusundaki kayıtsızlığı oldukça 
işe yarar görünüyordu. Bu şekilde ekonomi-
de Çin’in yaptığı altyapı yatırımları ve işlet-
meye başladığı madenlerdeki iş imkânları 
otoriter liderlere aşağıdan gelecek tepkileri 
azaltacak ve yapılan ekonomik anlaşmalar 
sayesinde de rejim daha fazla zenginleşerek 
mevcut gücünü muhkemleştirecekti. Daha-
sı Batı ülkelerinin kendileri istemese dahi 
Batı medyası tarafından ilişkilerin gelişmesi 
halinde gündeme getirilecek insan hakları, 
demokratikleşme ve idare meseleleri Çin ile 
ilişkilerde hiçbir şekilde baş ağrıtmayacaktı.

Çin’in bölgede ekonomik ve doğal kaynak-
lar temelinde geliştirdiği ilişki kısa zamanda 
ciddi boyutlara vardı. 2009 yılında Afrika 
kıtasının en büyük ticari partneri haline ge-
len Çin, petrol ihtiyacının yüzde 30’unu da 
başta Angola, Sudan, Nijerya ve Kongo ol-
mak üzere Afrika ülkelerinden karşılamaya 
başladı. Ancak Afrika’da yükselen Çin etkisi 
geçtiğimiz birkaç sene içerisinde ekonomik 
sınırları aşıp siyasi boyutlar da kazanmaya 
başladı. Çin hükümeti BM’de en fazla tem-
silcisi olan Afrika ülkelerini uluslararası 

platformlarda yanına alabilmek için siyasi 
inisiyatifleri de güçlendirmeye başladı. Bu 
sebeple doğal kaynakları bulunan ülkelerin 
yanında Malavi gibi daha fakir Afrika ülke-
lerine de altyapı desteği sağlayarak özellikle 
Tayvan gibi meselelerde uluslararası destek 
sağlamaya çalıştı. Afrika ülkeleriyle yaptığı 
ikili anlaşmalarının yanında yeni oluşmaya 
başlayan Afrika Birliği nezdinde de ciddi 
girişimlerde bulunan Çin hükümeti, Afrika 
Birliği’nin Addis Ababa’daki binasının yapı-
mını üstlenerek 200 milyon dolar civarında 
bir hibede bulunmuştu.

Çin’in Afrika’da takip ettiği siyasetin doğal 
kaynak noktasından artık jeopolitik ve stra-
tejik bir hale dönüşmeye başlaması ve Afrika 
ülkelerinde iç politikada önemli bir başlık 
haline dönüşmeye başlaması, önce Afrika 
ülkelerindeki toplumların bazı kesimlerini 
daha sonrasında ise dünyadaki süper güçleri 
oldukça rahatsız etmeye başladı. Öncelikle 
Çin’in madenleri kontrol altına aldığı Zambi-
ya gibi ülkelerde Çinli işletmecilerin izlediği 
sömürücü ve baskıcı işletme metotları halkın 
büyük kısmında tepkiyle karşılanmaya baş-
lamıştı. Çinli işletmeler, bir yandan Çin’den 
getirdiği işgücünü kullanmayı tercih ederek 

Dünya politikasında 
Soğuk Savaş’ın sona 
ermesinden sonra ortaya 
çıkan tek merkezli ve tek 
süper güçlü dönemin 
sona ermeye başlaması 
dünya coğrafyasında yeni 
bir jeopolitik düzenin de 
kapılarını aralamaya başladı.
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ülkedeki işsizlik meselesini daha da artırıyor 
öte yandan da Afrikalı işçileri çalıştırdığı iş-
letmelerde işçileri olumsuz şartlarda uzun 
saatler ve zaman zaman da tehdit ve baskıyla 
çalıştırıyordu. Bu sömürücü yapı karşısında 
birçok Afrika ülkesinde Çin’e ve bu ülkenin 
yatırımlarına karşı ciddi bir tepki oluşmaya 
başlamıştı. Dahası Çin’in otoriter rejimlere 
sağladığı destek, bu ülkelerdeki demokrasi 
ve insan hakları konusunda mücadele eden 
kesimler tarafından da oldukça problemli 
olarak karşılanmıştı. Bunun yanında Çin’in 
bölgede oluşturduğu etki alanı Amerika Bir-
leşik Devletleri ve Avrupa için de jeopolitik 
bir sorun oluşturuyordu. Bu sebeple özellikle 
Bush’un başkan olduğu dönemde Amerika, 
bölgeye yönelik birçok ekonomik ve siyasi 
inisiyatif geliştirdi. Bu inisiyatiflerin büyük 
bir kısmı bölgede salgın haline gelen AIDS 
gibi hastalıkların önlenmesi için oluşturulan 
girişimlerdendi. Bush yönetimi, bölgeye ya-
pılan insani yardımın yanında aynı zamanda 
ticari anlamda da ilişkileri geliştirmeye yö-
nelik çalışmalar içine girdi. Kıta kısa bir süre 
zarfında ABD ticari delegasyonlarının en sık 
ziyaret ettiği bölgeler arasında yer almaya 
başladı. Aynı yıllarda Bush yönetimi, bölge-
de askerî bir varlık oluşturabilmek için Sa-
vunma Bakanlığı bünyesinde AFRICOM’u 
oluşturdu. Daha önce üç ayrı bölge komu-
tanlığı tarafından ele alınan Afrika kıtası, ilk 
kez bir komutanlık bünyesinde birleştirili-
yordu. Her ne kadar bu askerî birliğin oluş-
turulması sırasında bölgenin terör örgütle-
rine ev sahipliği yapmasını engellemek ve 
kıtanın güvenliği ön plana çıkarılsa da bölge-
deki enerji kaynakları (özellikle Amerika’nın 
en büyük petrol sağlayıcılarından biri olması 

hasebiyle Nijerya) ve Çin’in kıtada artan et-
kisi, uzmanlar tarafından sıklıkla jeopolitik 
gerekçeler arasında gösterildi.

Obama’nın ‘halkın kalbini kazanma’ stratejisi
ABD’de Obama’nın başkan seçilmesi sonra-
sında Afrika konusunda Bush döneminde 
başlatılan birçok inisiyatif devam ettirildiği 
gibi, bölgeye özellikle ekonomik ve altya-
pı gelişimi sağlayacak yatırımların da sayısı 
oldukça artırıldı. Washington’da birçokları 
babası Kenyalı bir politikacının başkan seçil-
mesi, ABD’nin BM nezdindeki büyükelçiliğe 
Susan Rica, Afrika konularında bir uzmanı 
ataması ve Beyaz Saray’da özellikle son Libya 
operasyonu ile adından oldukça sık söz etti-
ren ve Afrika konusunda uzmanlığı bulunan 
Samantha Power’ın Obama’nın danışmanlı-
ğına getirilmesinin Afrika’yı ABD dış poli-
tika gündeminde daha da öne çıkaracağını 
savunuyor. Bunun yanında AFRICOM da 
bugün bölgede bir yandan güvenlik konula-
rında yeterlilik elde etmeye çalışırken (Libya 
ve Liberya’da olduğu gibi) öte yandan da Af-
rika toplumlarında gerek eğitim gerekse sos-
yal hizmetler alanlarında faaliyet göstererek 
halkın kalbini kazanmaya çalışıyor.

Bütün bunların Afrika toplumlarına ne ka-
zandıracağı ise henüz tam olarak kestirileme-
yen bir husus. Bir yandan dünyanın iki süper 
ekonomik gücünün sağladığı dış yardım ve 
hibelerden yararlanırken öte yandan da iki 
süper güç için savaş ve mücadele alanına dö-
nüşme riski de var. Afrika’da şimdilerde bu 
süper güç mücadelesinin nasıl kıtanın yara-
rına dönüştürüleceği tartışılıyor. Zira fillerin 
kavgasında ezilmek riski her zaman mevcut.
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Sadece devleti değil toplumu da yeniden di-
zayn eden 12 Eylül darbesinden tam otuz yıl 
sonra, darbecilerin kendileri için getirdikleri 
hukuki koruma, yine bir 12 Eylül günü refe-
randumla kalktı ve hemen ardından suç du-
yuruları başladı. Nihayet üç gün önce de, cun-
tanın hayatta kalan lideriyle bir suç ortağının 
yargılanmasına başlandı. 4 Nisan günü başla-
yan yargılama, sonuçlarından bağımsız olarak 
oldukça önemlidir ve şimdiden siyasi tarihi-
mize bir milat olarak geçmiş bulunmaktadır.

Yargılamanın başlamasından bu yana yapılan 
değerlendirmeler, genellikle iki ana eksende 
seyrediyor. Bazıları, 90’lık iki ihtiyarı yargı-
lamaktan bir şey çıkmayacağını belirterek, 
bu davanın 12 Eylül’le hesaplaşmadan yana 
pek bir anlam ifade etmediğini ya da çok 
yetersiz olduğunu söylüyor ve esasen, hâlâ 
egemenliğini sürdüren 12 Eylül rejimiyle 
hesaplaşmak gerektiğini vurguluyorlar. Buna 
karşılık, bazıları da başarılı bir darbeyi ger-
çekleştiren cunta üyelerinin ilk kez yargılan-
dığını, bunun çok yüksek bir sembolik değe-
re sahip olduğunu öne çıkararak, bu davanın 
önemine, anlamına işaret ediyorlar. Aslında 

bu iki yaklaşım, birbiriyle çelişmiyor. Çün-
kü bu davayı ve iddianamenin kapsamını 
yetersiz bulanlar oldukça haklılar ama on-
ların haklı oluşu, davanın önemini, anlamı-
nı azaltmıyor. Tam tersine, onların haklılığı 
dolayısıyla, bu davaya daha fazla yüklenmek 
ve daha da derinleşmesi, genişlemesi için gi-
rişimlerde bulunmak gerekiyor. Bu noktada, 
müdahiller başta olmak üzere, Türkiye’de bir 
daha darbe olmayacağından emin olmak is-
teyen herkese büyük görev düşüyor. 

12 Eylül’le yüzleşme
12 Eylül’le yüzleşmeye, hesaplaşmaya, 32 
yıldan beri süren ve yası tutulamamış acıları 

12 Eylül darbecilerinin üzerindeki hukuki korumanın kalkması, Türkiye’nin en dokunulmazlarına dokunabilmeyi, başarılı bir 
darbenin yöneticileriyle hesaplaşmayı mümkün kıldı. Cunta liderlerinin ifade vermeleri, onlara dava açılması hukuki öneminin 
ötesinde, toplumun 12 Eylül ile olan ilişkisinin psikolojik boyutu açısından da kayda değer bir gelişme oldu. Bu süreç belki de 
bütün bir darbe tarihiyle ve rejimiyle yüzleşmenin de önünü açacak.

12 Eylül Darbecilerine Yargı Yolu Açıldı

Yorum  |   YILMAZ ENSAROĞLU  |  07 Nisan 2012  |  Sabah Perspektif

12 Eylül’ü Yargılamak
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dindirmeye, elbette bu iddianame yetmez. 
Dahası, 12 Eylül’ün açtığı yaraları sarmak, 
tek başına hukukun da, siyasetin de başara-
bileceği bir şey değil. O yüzden, çok güçlü 
ve ısrarlı bir toplumsal duyarlılığa ve ısrarlı 
takibe gerek var. Hatta belki önce ciddi bir 
hafıza tazelenmesine ihtiyaç var. Çünkü 12 
Eylül’ün zulmü, sadece darbeden sonra yapı-
lanlardan ibaret değil. 12 Eylül’e giden yollar, 
yıllarca hazırlandı, döşendi ve zulmün artık 
darbe yapılabilir safhaya ulaştığı kanaatine 
varılınca da düğmeye basıldı. Bu nedenle, 
darbecilere 12 Eylül’den sonra yaptıklarının 
hesabını sormak kesinlikle yetmez; 11 Eylül’e 
kadar yaptıklarının ve yapmaları gerekirken 
yapmadıklarının hesabının da sorulması ge-
rek. Aynı şekilde, darbeden sonra yapılanlar-
dan ötürü, suç ortaklarının da yargı önüne 
çıkarılması gerek. Metris, Mamak, Diyarba-
kır başta olmak üzere bütün bir ülkede hu-
kuk dışı emirleri yerine getiren işkenceciler 
başta olmak üzere hesap vermesi gereken 
binlerce insan olduğunu biliyoruz. 

Aslında bunlar da yetmez; tüm milleti aşa-
ğılayan, halkın güvenliğini sağlamaları için 
kendilerine teslim edilmiş silahları halka 

yönelterek adeta bir korku toplumu yaratan, 
geleceğimizi ellerimizden alan politikalarla 
da hesaplaşılması lazım. Dolayısıyla, bizi biz 
olmaktan çıkaran sosyo-kültürel politikalara 
varıncaya değin, bütün bir 12 Eylül anlayı-
şıyla, 12 Eylül anayasası ve yasalarıyla, reji-
miyle yüzleşmek, hesaplaşmak zorundayız. 
Uğradığı zulmün hesabı sorulmamış bir tek 
kişi kaldığı sürece, bu doğrultudan sapmaya, 
bu kararlılıktan vaz geçmeye hakkımız ol-
madığını bilmek durumundayız. O yüzden 
kimse, kalkıp da bu millete ‘olmuş-bitmiş’, 
‘üzerinden 32 sene geçmiş’, ‘bu saatten son-
ra ne yapılabilir ki’ gibi bahanelerle hesap 
sormaktan vazgeçilmesini öğütlemesin. İçi-
mizden diktatörlerin zulmüne ortak olmak 
isteyenler çıkabilir ama Türkiye, kendi geç-
mişiyle yüzleşe yüzleşe, hesaplaşa hesaplaşa 
arınma sürecine girmiştir; bunu isteseniz de 
durduramazsınız. Nitekim darbelerle ilgili 
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması 
ya da İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesine 
yönelik çalışmalar, bu önlenemez sürecin ilk 
yansımalarıdır. 

4 Nisan bir milat olacak mı?
İşte 4 Nisan, tüm bu uzun ve zorlu yüzleş-



12 EYLÜL DARBECILERINE YARGI YOLU AÇILDI  |  267

me, hesaplaşma sürecinin sadece başlan-
gıcıdır. Eğer böyle bakmayıp, bu davayla 
birlikte darbecilerimizle hesaplaştığımızı 
düşünürsek, bizi büyük bir hayal kırıklığının 
beklediğini söyleyebiliriz. Bunu önlemenin 
tek yolu, önce bu davaya sıkı sahip çıkmak, 
takip etmek ve dava sürecinin olabildiğince 
derinleşmesini ve genişlemesini sağlamaktır. 
Evren’e ve arkadaşına verilecek hiçbir ceza 
kayıplarımızı karşılayamaz, geri getiremez, 
yaralarımızı saramaz. Derdimiz de, bir an 
önce bu iki darbecinin cezalandırılması ol-
mamalı. Öyleyse, yangından mal kaçırırca-
sına bir yargılamaya izin vermemeli ve bu 
dava vesilesiyle, olabildiğince çok insanlık 
suçunun açığa çıkmasını sağlamalıyız. Bir 
başka anlatımla, önemli olan, öncelikle bu 
iki kişinin adil yargılanması, doğrudan ya 
da dolaylı olarak işledikleri, işlettikleri tüm 
suçların açığa çıkması ve bizleri korusunlar 
diye ellerine silah verdiğimiz güvenlik gö-
revlilerimizin bundan sonra bir daha akıl-
larının ucundan bile darbe yapmayı geçir(e)
memelerini sağlamak. Bunu başarabilirsek, 
4 Nisan gerçekten bir tarihi gün olacaktır. 

Ancak savcılık ifadesinin alınma-
sı sırasında gözlediğimiz bir soru-
nun hâlâ sürdüğü anlaşılıyor. Ör-
neğin darbeciler savcılığa ifadeye 
gelmediler, savcılar ayaklarına gi-
derek ifadelerini aldılar. Ama ifade 
verdikten sonra da diktatörümüz 
“artık tatile çıkabilir miyim?” diye 
sordu ve izin alıp seyahate çıktı. 
Mahkeme aşamasına gelince, her 
ikisi birden hastalandılar. Oysa 
duruşma salonunda, mahkeme he-
yetinin huzurunda, zulmettikleri-
nin çok küçük bir kısmıyla da olsa, 
yüzleşerek hesap veren darbeciler 
fotoğrafına ihtiyaç var. Bu fotoğraf, 
davanın sonucunda verilecek karar 
kadar önemlidir. Hatta karar veril-
meden bunlar yaşamlarını da yiti-

rebilirler; ne de olsa darbecilerin böyle bir 
talihli yanları da var. Mahkemede hesap ve-
ren diktatör fotoğrafı, yası tutulmamış acıları 
dindirmek için de, yeni darbecilerin çıkma-
sını önlemek için de gerekli. Onlar, sadece 
bu fotoğrafı vermemek için her hastalığa ya-
kalanıyorlar ama gariptir; yargı da böyle ulu 
orta hastalanmalarına göz yumuyor. Kaldı 
ki, başarısız darbe girişimcisi generalleri tu-
tuklu yargılarken, başarılı(!) darbecileri tu-
tuksuz yargılamak, hangi kuraldan kaynak-
lanıyor; doğrusu onu da anlamak mümkün 
değil. Tutukluların günahı, bir darbe yapma-
yı bile başaramamış olmaları herhalde.

Elbette asıl yüzleşme ve hesaplaşma, bu da-
vayı, bütün bir 12 Eylül sistemiyle hesaplaş-
mak, daha doğrusu o sistemi baştan ayağı 
değiştirmek için yeni ve kararlı bir süreci 
başlatmak yoluyla gerçekleştirilebilir. Müda-
hil olarak başvuran iktidar ve muhalefet hep 
birlikte bu süreci başlatabilirlerse, hem dar-
becilerimizle hesaplaşmış hem de darbeler 
düzenini kalıcı bir biçimde ortadan kaldır-
mış olacağız.
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Uluslararası Antalya Üniversitesi ve SETA işbir-
liğinde Yeni Anayasa hakkında önemli bir sem-
pozyum düzenlendi. 14 Nisan 2012’de Antalya 
Rixos Otel’de düzenlenen etkinlikte, Uluslararası 
Antalya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Fettah Tamince, sempozyumun açılış konuş-
masında, ülke genelinde yürütülen anayasa 
çalışmalarından birine ev sahipliği yapmaktan 
gurur duyduklarını, son on yılda yakalanan si-
yasi ve ekonomik istikrarın sayesinde kendisinin 
de aralarında bulunduğu genç müteşebbislerin 
de katkısıyla Türkiye’nin büyük mesafeler katet-
tiğini belirtti. Uluslararası Antalya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe ise, Türkiye’nin 
artık normal bir süreçte, STK, medya ve bilim 
dünyası başta olmak üzere birçok kurum ve 
kuruluşun yapacağı katkılar ile yeni bir anayasa 
yapabilecek durumda olduğunu belirtti. SETA 
adına açılış konuşması yapan SETA Dış Politika 
Direktörü Prof. Dr. Talip Küçükcan ise, Uluslara-
rası Antalya Üniversitesi’ni kuruluş aşamasında 
böyle bir toplantıyı SETA ile beraber düzenlediği 
için kutladı. 

ERGUN ÖZBUDUN: ANAYASADAKI VESAYETÇI RUH 
ORTADAN KALDIRILAMADI
Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun konuşmasında, 
olağan dışı, anti-demokratik ve şaibeli bir seçimle 
oluşturulan 82 anayasasının son derece vesayet-
çi bir yapıya sahip olduğunu, yapılan değişikler 
ile anayasanın vesayetçi ve otoriter yapısında 
önemli değişiklikler gerçekleştiğinin inkar edile-
meyeceğini, bütün bu olumlu gelişmelere rağ-
men, anayasadaki vesayetçi, devletçi ve yasakçı 
ruhun ortadan kaldırılmadığını ve günümüzde 
artık hiç kimsenin ne bu anayasaya ne de bu ana-
yasayı yapanlara sahip çıkmadığını ifade etti. 

Özbudun, anayasa literatüründe yeni bir anayasa 
yapılması ile anayasa değişikliği sürecinin farklı 
olduğunu kabul etmekle birlikte, bu anayasanın 
bütün maddelerini bu Meclisin değiştirmek du-
rumunda kalması halinde ise “82 anayasasının 
değişikliği olarak” değil “yeni bir anayasa” olarak 
adlandırılacağını, bu nedenle de zaman zaman 
gündeme gelen “asli kurucu iktidar-tali kurucu 
iktidar” tartışmalarının gereksiz olduğunu ifade 
etti. “Asli kurucu iktidar”ın darbe, devrim, iç savaş 
vb. durumlarla ortaya çıkacak hukuk boşluğunda 
ortaya çıkacağından yola çıkarak, yeni anayasa 
için beş generalin gelip darbe yapmasını bekle-
menin saçma olduğunu belirten Özbudun, halen 
bu argümanı ileri süren hukukçuların olmasını 
vahim olarak nitelendirdi ve İsveç, Finlandiya ve 
Macaristan örneklerini vererek son 30 yıllık süreç-
te Avrupa’nın en istikrarlı demokrasilerine sahip 
ülkelerin de anayasalarını değiştirebildiklerini, 
günümüzde bir milletin, bir halkın dilediği za-
man anayasasını demokratik usullerle değiştire-
bileceği görüşünün kabul gördüğünü ifade etti. 

Anayasa Sempozyumu
Sempozyum  |  SAMIM AKGÖNÜL, SAVAŞ BOZBEL, VAHAP COŞKUN, SEZGIN SEYMEN ÇEBI, IHSAN DAĞI, YILMAZ ENSAROĞLU, 
MUSTAFA ERDOĞAN, HATEM ETE, CIHAT GÖKTEPE, LEVENT KÖKER, TALIP KÜÇÜKCAN, ERGUN ÖZBUDUN, BEKIR BERAT ÖZIPEK, 
TARIK OĞUZLU, BEKIR PARLAK, FETTAH TAMINCE, MEHMET TURHAN, SERAP YAZICI  | 14 Nisan 2012 
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HANGI MADDELER DEĞIŞTIRILEMEZ
“Hangi maddeler değiştirilemez” ko-
nusuna da değinen Özbudun, ilk üç 
madde içinde “fevkalade muğlak” ifade-
ler olduğunu, ikinci maddede “adalet” 
konusunu herkesin farklı yorumlayabi-
leceğini, “yine bu bölümde başlangıç” 
bölümünün “oldukça şoven” olduğunu, 
ilk üç maddeyi değiştirilmez kılan ira-
denin halkın değil darbe konseyinin ira-
desi olduğunu, 30 yıl sonra bu madde-
lere bu derece kutsiyet addedilmesinin 
anlamsızlığını vurguladı. Özbudun, pek 
çok Batı anayasasında “değiştirilemez” 
madde olmadığını, olanların da Fransa 
örneğinde olduğu gibi sadece “Cumhuri-
yet” tanımı ile sınırlı olduğunu ifade etti. 
Venedik Komisyonu’nun raporuna da de-
ğinen Özbudun, değiştirilemez madde-
lerin önümüzdeki dönemde tartışılacak 
sorunlardan biri olduğunu belirtti.

“Seçimlerden sonra oluşturulan TBMM Uzlaş-
ma Komisyonu’nun oybirliği sonucu karar alma 
kuralının toplumu derinden ayıran sorunlar 
üzerinde oybirliği şartı sağlaması mümkün gö-
zükmemekte” diyen Özbudun, bu konuda ko-
misyonun iyi niyetli çabalarının yeterli olamaya-
bileceğini belirtti. 

ÇÖZÜLMESI GEREKEN ÜÇ TEMEL SORUN 
Anayasa çalışmalarında üç temel sorunun çözüme 
kavuşturulması gerektiğini ifade eden Özbudun, 
bunlardan ilkinin “Kürt Sorunu” olduğunu söyle-
di. Yerel yönetimde yetkilendirme, kültürel haklar 

 
gibi konularda atılacak adımların hem Türk hem 
de Kürt vatandaşlar tarafından genel kabul göre-
bileceğini belirten Özbudun, konsensüsün yüzde 
yüz uzlaşma anlamına gelmediğini belirterek, en 
mükemmel anayasa da yapılsa bundan memnun 
olmayacakların çıkacağını, yüzde yetmiş-seksen-
lik bir uzlaşmanın yeterli olacağını ifade etti. 

“Din-devlet” konusunu ikinci bir ayrışma nokta-
sı olarak gören Özbudun, bu konuda üniversi-
telerde türban yasağının kalkması gibi olumlu 
adımlar atıldığını, hukuksal olarak da bu konu-
nun kesinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Zorun-
lu din dersi, diyanet işleri gibi konuların henüz 
çözüme kavuşturulamayan diğer sorunlu alan-
ları oluşturduğunu ifade etti.

SERAP YAZICI: DEMOKRATIK YAPI VESAYETIN TASFIYESI 
ILE MÜMKÜN
Sempozyumun Doç. Dr. Tarık Oğuzlu’nun baş-
kanlığında yapılan ilk oturumunda, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Yazıcı ‘Ve-
sayet Sisteminden Temsili ve Çoğulcu Demok-
rasiye Geçiş Zorunluluğu’ temalı ilk konuşmayı 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin en önemli anayasal 
konularından birinin vesayet kurumları aracılığı 
ile hukuk devletinin aşındırılması olduğunu be-
lirten Yazıcı, bu dönemde vesayet kurumlarının 
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tasfiyesi ile demokratik bir devlet oluşturulabi-
leceğini belirtti. Yazıcı anayasa mühendisliğinin 
demokrasinin ön koşullarından sadece biri ol-
duğunu, demokrasi kültürü yerleşmeden sade-
ce anayasanın değiştirilmesinin temel sorunları 
tamamıyla bitirmeyeceğini ifade etti.

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Parlak 
ise ‘Yeni Anayasada Merkezi Yönetim ve Yerel 
Yönetim’ konulu konuşmasında, yerel yönetim-
lerin yeni anayasa ile yetkilerinin arttırılmasının 
hem sosyal hem ekonomik kalkınmanın önü-
nün açacağı gibi toplumdaki dilsel, dinsel ve 
etnik taleplerin de karşılanmasını sağlayacağını 
ifade etti. Bu konudaki korkuları yersiz bulan 
Parlak, bu modelin idari bir yönetim modeli ol-
duğunu, siyasi olmadığını, dolayısıyla devletin 
halen üniter yapısını koruyabileceğini belirtti.

Sempozyumun öğleden sonraki kısmında şu şe-
kilde devam edildi: Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İhsan Dağı’nın başkanlığını yaptığı ikinci otu-
rumda Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent 
Köker ‘Yeni Anayasada Genel Olarak Özgürlükler 
Rejimi’, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Bekir Berat Özipek ‘Din ve Vicdan Özgürlüğü’ 
ve Uluslararası Antalya Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi ‘İfade Özgürlüğü’ 
konularını elen sunumlar yaptılar.  

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Hatem 
Ete’nin başkanlığında toplanan üçüncü oturum-
da ise İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Mustafa Erdoğan ‘Yeni Anayasa ve Vatandaşlık’, 
Dicle Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Vahap Coş-
kun ‘Kürt Meselesi ve Yeni Anayasa’ ve Strasbo-
urg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Samim Akgönül 
‘Yeni Anayasa ve Azınlıklar’ konulu sunumda 
bulundular.  

Sempozyumun kapanış değerlendirmesini ise 
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Dekan Vekili Doç. Dr. Savaş Bozbel ve SETA 
Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Yılmaz Ensa-
roğlu gerçekleştirdiler.
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İran, 1979’daki devrimden bu yana ABD dış 
politikasının iç politikada en çok yankılanan 
alanlarından biri. Özellikle seçim dönem-
lerinde mesele dış politika olduğunda, İran 
adaylar için bir anda en hassas unsurlar ara-
sında yer alabiliyor. Yaklaşan ABD başkanlık 
seçimlerinde de bu durum bozulmayacak 
gibi. Herhangi büyük bir uluslararası kriz 
yaşanmadığı takdirde Kasım ayında baş-
kan adaylarını karşı karşıya getirebilecek en 
önemli dış politika meselesinin İran olacağı-
na artık kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhuriyetçi adaylar şimdiden İran’ın nükle-
er programı ve İsrail- İran ilişkilerinin niteliği 
ile ABD dış politikasının bu iki alanda son 
dört yıl içindeki icraatlarını kampanyaların-
daki dış politika unsurunun odağına yerleş-
tirmiş durumdalar. Buna karşın Obama yö-
netimi Cumhuriyetçilerin eleştirilerine karşı 
bir yandan seçimlere kadar durumu kontrol 
altında tutup diplomatik baskıyı sürdürmeyi 
planlarken, öte yandan da İran ile ilgili mese-
lelerin devrimden bu yana ABD başkanlarına 
yaşattığı zor anları da hatırda tutarak tüm 
sürprizlere hazırlıklı olmaya çalışıyor. 

Bundan yaklaşık 32 sene önce Başkan Car-
ter ile Reagan’ın yarıştığı 1980 seçimlerinde 
İran’daki devrimciler Carter’a başkanlık ka-
riyerinin en zor günlerini yaşatmış ve bir-
çoklarına göre yeniden seçilememesinde 
büyük rol oynamıştı. Devrilen İran Şahı’nın 
tedavi için ABD’ye kabul edilmesi üzerine 
Tahran’daki ABD elçiliğini kuşatıp elçilik gö-
revlilerini rehin alan devrimciler seçimlere 
kadar Carter’ın tüm çabalarına ve yapılan 
tüm görüşmelere rağmen rehineleri salıver-
memişti. Üstüne üstlük bu sırada ABD’nin 
rehineleri kurtarmak için gerçekleştirmeye 
çalıştığı operasyon da bir kum fırtınası yü-
zünden başarısız olunca Carter’ın İran me-
selesini idare ediş biçimi Cumhuriyetçi aday 
Reagan’ın en önemli dış politika eleştirisi ha-
line dönüşmüştü. Carter’ın kasımda seçim-
leri kaybetmesinden sonra görevi Reagan’a 
devredeceği ocak ayına kadar çözmeye ça-
lıştığı bu mesele o iki ay içinde de İran’daki 
devrimcilerin ayak diremesi sebebiyle çözü-
me ulaşamamıştı. Devrimciler Carter’a baş-
kan olarak rehinelerin serbest bırakıldığını 
açıklama şansını vermediği gibi, ellerinde 
tuttukları ABD’li rehineleri 444 gün alıkoy-

Iran’ın nükleer programı ABD’de seçim öncesi Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında en önemli konulardan biri oldu. Cumhuriyet-
çi adaylar ABD’nin Obama yönetiminin Iran politikasının Iran’ın davranışında herhangi bir değişime yol açmadığını ileri sürerken, 
Obama yönetimi seçimler öncesinde yaptırım politikalarını derinleştirdi. Obama öte yandan Cumhuriyetçilerin eleştirilerine kar-
şılık Iran’ın nükleer çalışmaları konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu ileri sürerek, durumu kontrol etmeye çalıştı. ABD 
Türkiye ve diğer müttefiklerinden yaptırımlar konusunda doğrudan destek beklerken, Türkiye, özel sektörün ABD yaptırımlarına 
uyup uymamak konusunda serbest davranacağını belirtti. 

ABD Seçimleri’nde Iran Tartışmaları

Yorum  | KILIÇ BUĞRA KANAT  |  24 Nisan 2012  |  Sabah Perspektif

İran ve ABD Seçimleri
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duktan sonra Carter’ın görevi Reagan’a dev-
retmesinden beş dakika sonrasında serbest 
bırakmışlardı. 

Daha sonrasında 1980’lerin ortasında İran 
ile ilişkilerde yaşanan bir skandal İran konu-
sunda Carter’ı yeterince sert olmamakla suç-
layan Başkan Reagan’a başkanlığının en çetin 
günlerini yaşatmıştı. İddialara göre ABD bu 
dönemde İran’la ilişkili bir grubun elindeki 
altı ABD’li rehineyi kurtarmak için İran’a İs-
rail üzerinden silah satmış ve dahası silah sa-
tışından elde edilen kaynakla Nikaragua’daki 
kontrgerilla gruplarını desteklemişti. İran- 
Kontra vakası olarak bilinen ABD tarihin-
deki en önemli dış politika skandallarından 
biri sonucunda Reagan’ın popülaritesi ABD 
tarihinde bir başkanın yaşadığı en hızlı ve 
en büyük düşüşü yaşayarak kısa zamanda 20 
puan kadar gerilemişti. Skandaldan habersiz 
olduğu konusunu sonuna kadar sürdüren 
Reagan’ı kurtaran, birçoklarına göre skanda-
lın patlak verdiği dönemde Reagan’ın ikinci 
dönem başkan olmasıydı.

İran meselesi bu olaydan sonra bu sefer de 
1988 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin 
adayı olan George Bush için en büyük prob-
lemlerden biri haline geldi. Demokratların 
adayı Dukakis İran-Kontra olayını sürekli 
gündeme getirip o dönemde başkan yardım-
cısı olan Bush’un bu skandaldaki payını tar-
tışmaya açarak Bush ile arasındaki dış politi-
ka tecrübe uçurumunu kapamayı denemişti. 
Bush kampanya dönemi boyunca bir yandan 
Dukakis’in eleştirilerine cevap vermeye çalı-
şırken İran konusunda ABD medyası ile de 
sık sık karşı karşıya gelmişti. 

Bush’un seçimi kazanması İran meselesini 
ortadan kaldırmadı. Bu dönemde Lübnan’da 
tutulan bir grup ABD’li rehine Bush yöneti-
mi için önemli bir sorun haline gelebilirdi. 
Carter’ın tek dönem başkan olmasının arka-
sındaki sebeplerden birinin rehine sorunu 
olduğunu iyi bilen Bush’un seçimi kazandık-
tan sonra başkanlık yemini sırasında yaptığı 
konuşmada İran’a zeytin dalı uzatmasının 
arkasında da bu sorun yatıyordu. 
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Her ne kadar 1980’lerin sonundan, özellikle 
Humeyni’nin ölümü sonrasından 2000’li yıl-
lara kadar geçen sürede, ABD iç politikasında 
İran’ın işgal ettiği konumu Irak ve Saddam Hü-
seyin devralmış olsa da bu yıllarda da özellikle 
seçim dönemlerinde İran konusu sıklıkla gün-
deme geldi. Özellikle 1990’ların ortasında bazı 
ABD’li petrol şirketlerinin İran ile iş yapmaya 
kalkışması ABD seçimlerinde İran’ı yeniden 
önemli bir başlık haline getirmişti. Clinton 
yönetimi olayın Cumhuriyetçiler tarafından 
kullanılması ihtimalini göze alarak başkanlık 
seçimlerinin yapılacağı 1996’da İran ile ticari 
ilişkiler konusunda yasal önlemler alarak du-
rumu kontrol altında tutmaya çalışmıştı. 

İran meselesi Bush’un 11 Eylül olayları sonra-
sında yaptığı “şer ekseni” konuşması ile ABD 
dış politikası gündemine yeniden en önden gi-
riş yaptı. ABD El-Kaide ile birlikte terör örgüt-
lerine destek veren devletleri de hedef almaya 
karar vermiş ve İran’ı da 11 Eylül sonrasında 
ABD’ye verdiği desteğe rağmen olağan şüp-
helilerden biri olarak ilan etmişti. Daha son-
rasında 2005 seçimlerinde Ahmedinejad’ın 
başkan seçilmesi ve sert söylemi meselenin 
ABD iç politikasında yankılanmasının önünü 
açtı. Bu süre zarfında İran’ın Irak’taki Şii grup-
lara destek verdiği yolundaki bilgiler ve ABD 
kamuoyunda artarak kullanılmaya başlanan 
Lübnan anolojisi ile İran’ın nükleer programı, 
İran’ı ABD savunma ve dış politikasının önce-
likleri arasında soktu.

Bu durum 2008 başkanlık yarışında oldukça 
açık bir şekilde ortaya çıktı. Demokrat aday 
Obama ile Cumhuriyetçi aday McCain ara-
sında en sık tartışılan unsurlardan biri İran’a 
karşı izlenecek politikaydı. Obama meseleyi 
diplomatik yollarla çözmekten yana olduğunu 
söyledikçe McCain Obama’nın İran tehlikesi-
ni yeterince anlayamadığını savunarak İran’a 
karşı fazla yumuşak olmakla suçlamıştı. Se-
çimleri kazanan Obama 1989’da Bush’un yap-
tığı gibi başkanlık yemini sonrasında yaptığı 
konuşmada İran’a seslenerek yeniden zeytin 
dalı uzatıyor ve sıkılan yumrukların diyalog 
için gevşemesi gerektiğinin altını çiziyordu. 

Obama’nın göreve başlamasından bu yana, 
özellikle Irak’tan çekilinmesiyle, İran yeniden 
ABD iç politikasında adından en çok bahse-
dilen dış politika meselesine dönüştü. 2012 
başkanlık seçimi yaklaştıkça Obama yeterince 
sert ve kararlı olduğunu göstermek için sürek-
li tüm seçenekler masada mesajı verdi, Cum-
huriyetçi aday adayları ise güç kullanımı ile 
ilgili seçenekleri kullanmadığı için Obama’yı 
eleştirmeye devam etti. Kampanyaların yavaş 
yavaş söylem ve slogan belirlemeye başladığı 
bu günlerde Demokratlar seçimlerde İran’ın 
sebep olabileceği yol kazalarının önünü alma-
ya çalışıyor. Ortaya çıkabilecek yeni bir gizli 
nükleer tesis veya Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu’nun yayınlayabileceği olumsuz bir 
rapor, Cumhuriyetçi adayın eline önemli bir 
koz verip Obama’ya zor günler yaşatabilecek. 
Dahası krizin bu şekliyle uzaması sonucunda 
yükselecek petrol fiyatları Obama’ya olan des-
teği düşürüp ikinci kez seçilmesini tehlikeye 
sokabilecek. İran’ın bu durumun farkında ol-
duğu ve izleyeceği politikaların ABD’deki iz-
düşümünü göz önüne alacağı muhakkak. An-
cak bu siyasi denklemin sunacağı fırsat veya 
riskleri ne şekilde değerlendireceği henüz bir 
muamma. Bilinen o ki, ABD’deki seçimler 
yaklaştıkça iki ülkenin iç ve dış politikaları 
daha bir iç içe geçecek ve bu durum belki de 
2013’teki İran başkanlık seçimlerine kadar 
daha girift bir hal alacak.

ABD’deki seçimler yaklaştıkça 
iki ülkenin iç ve dış politikaları 
daha bir iç içe geçecek ve bu 
durum belki de 2013’teki Iran 
başkanlık seçimlerine kadar 
daha girift bir hal alacak.
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As the spring issue of Insight Turkey goes 
to print the Middle East nears another great 
crisis or even a war. The Syrian quagmire 
may be the current harbinger of full-out war 
in the region. It has been a year since the up-
risings started. The Syrian regime met the 
peaceful demonstrations of its people with 
violent and bloody repression. The Arab 
spring, it seems at the moment, got stuck 
in Syria where President Bashar Assad con-
fronted the demands of his people for change 
with a violent crackdown. The well-known 
“mukhabarat state” of Syria did not bow to 
“people power,” at least for the time being.

The result is, according to UN officials, over 
ten thousand deaths at the hands of the Syr-
ian security forces, which are shelling and 
bombing cities like Homs, Iblid, Deraa, Taf-
tanaz, and Aleppo. People are fleeing out of 
fear of governmental violence. The UN esti-

mates more than 300 thousand Syrians are 
internally displaced. The number of refugees 
fleeing to Turkey has already reached twen-
ty-five thousand, and is increasing daily. The 
Turkish government has recently asked the 
UN to monitor the situation and help Turkey 
cope with the needs and demands of the ref-
ugees. The talk of a safe heaven or safe areas 
within the Syrian border is frequently voiced 
in response.

There is a humanitarian crisis rapidly emerg-
ing in Syria. Despite this, humanitarian aid 
organizations are not allowed inside Syria. 
The United Nations estimates that over one 
million Syrians are currently in need of hu-
manitarian assistance. UN representative, 
Valery Amos, recently described what she 
saw in Bab Amr in Homs as “total destruc-
tion.”  People have been trapped in cities sur-
rounded by Assad’s troops, hospitals have 

From Arab Spring to 
Syrian Quagmire
Insight Turkey |  Editör: IHSAN DAĞI  |  Nisan - Haziran 2012 
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run out of medicine and food shortages are 
at hand. The Syrian opposition, reluctant to 
ask for direct military intervention thus far, 
demands humanitarian aid for the people 
trapped in the cities under siege.

If implemented the Annan plan accepted by 
Bashar Assad might improve the situation on 
the ground for civilians. But the acceptance 
by Assad of the plan prepared by Kofi An-
nan, the UN-Arab League envoy, was gener-
ally received with caution given the lack of 
credibility of the Assad regime.

Meanwhile diplomatic pressure against the 
regime has intensified. Meeting on April 1st 
in Istanbul, the 70-nation Friends of Syria 
recognized the Syrian National Council as 
the “legitimate representative” of all Syrians. 
But the opposition asked for more. Arming 
the opposition is argued to be an option if 
the international community is unable to 
stop the Syrian regime from massacring its 
own people.

These are all tough choices. The Syrian regime 
is threatening that a military intervention in 
Syria will trigger a regional war. This may be 
true. Such a development will certainly have a 
tremendous impact upon the countries of the 
region, namely Lebanon, Iran, Iraq, Turkey 
and even the Arab Gulf countries.

The potential of the Syrian crisis to turn into 
a regional conflict seems to give the Assad re-
gime the impression that international or re-
gional military interventions are unlikely, and 
thus a policy of destruction at the hands of gov-
ernment troops directed at the pro-opposition 
cities and regions remains their best strategy.

I think that this is a major and costly miscal-
culation. The Russian and Chinese vetoes at 
the UN Security Council does not eliminate 
the possibility of some form of international 
action in Syria if the humanitarian crisis gets 
out of hand and the situation further dete-

riorates. Yes, the Assad regime proved to be 
strong and has held out. However, it is being 
shaken by its own violence, which is claim-
ing the lives of its own civilians each day.

It seems that the Assad regime faces a para-
dox: The more violence they inflict on the 
people of Syria, the more pressure it places on 
the international community to use coercive 
means against the Syrian government. Ironi-
cally, the moment Bashar al-Assad thinks he 
has reached the objective of breaking down 
his people’s resistance may be in fact the mo-
ment the international community decides 
to take action to rescue the Syrian people 
from being targeted by its own government.

Turkey naturally cannot remain indifferent 
to the developments taking place in Syria. 
Initially, Turkish policy was to support a 
gradual and orderly transformation in Syria. 
But Assad failed to achieve any such gradual 
change or make any effort in this direction 
contrary to Turkish expectations.

Turkey, by engaging with Syria early on, 
tried to influence a slow, gradual and orderly 
change so as to avoid the potential spillover 
effects of a radical shake up in neighboring 
Syria. But Assad not only let his own peo-
ple down but also the Turkish government, 
which at the origin of the conflict credited 
him with the ability to reform.

Now Turkey, in cooperation with the Arab 
League and the West, pursues a policy of “re-
gime change” in Syria. It will not be easy, of 
course. But what will also not be possible is 
maintaining the regime as it is in Syria today. 
Change will come but it is becoming increas-
ingly clear that it will only come with a heavy 
cost that the Syrian people will have to bear.

In its upcoming issues Insight Turkey and its 
Arabic edition, Rueya Turkiya, will continue 
to analyze the situation in Syria with expert 
contributions.
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01 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P) tarafından Türkiye’nin kredi notu görünümü ‘BB pozitif ’ten 
‘durağan’a düşürüldü.

02 Ülke genelinde başlatılan “Okul Sütü Projesi” kapsamında dağıtılan sütler Diyarbakır, Edirne, Sivas, Adana, Antalya, Samsun, Kırıkka-
le, Sakarya ve Konya’da yüzlerce öğrencinin rahatsızlanmasına yol açtı.

03 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, parti yönetimindeki görevinden istifa etti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 3-4 Mayıs tarihlerinde Bosna-Hersek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

06 Demokrat Parti (DP)’nin 8. Olağanüstü Büyük Kongre’si, Ankara’da yapıldı. Genel başkanlık seçiminin salt çoğunluk aranmayan 
üçüncü turunda Gültekin Uysal, 444 delegenin oyunu alarak DP’nin yeni genel başkanı oldu.

Ermenistan’da yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti (HHK) oyların yüzde 44,5’ini 
alarak seçimden birinci parti çıktı.

Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sosyalist Parti adayı François Hollande, yüzde 52 oy alarak yeni 
Cumhurbaşkanı oldu.

07 Vladimir Putin yemin ederek Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

08 Diyanet Işleri Başkanlığı ile TRT arasında Ramazan ayında yayına başlayacak “TRT Diyanet”in imza töreni yapıldı.

09 28 Şubat Soruşturması’nı değerlendiren Başbakan Erdoğan, “Bu dalgalarda ülke boğulur.” açıklamasıyla darbe sürecinde sivillerin 
sorumluluğu tartışmasına katkıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu genelge yayımladı. Buna göre, 30 Eylül 
itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin yapılması; 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı 
isteği ile ilkokula devamlarının sağlanması kararlaştırıldı.

11 Cari açık, 2012 yılının Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 oranında azalışla 6 milyar 121 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Açık, yılın ilk 3 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 milyar dolar azalarak 16 milyar 179 milyon dolar oldu.

12 Suriye’ye gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun bulunarak Türkiye’ye getirildiler.

13 Başbakan Erdoğan birçok bölgeyi birbirine bağlayacak kritik bir noktada yer alan Ovit Tüneli’nin temelini attı. Erdoğan, bu tünelin 
Karadeniz’i, Kuzey Kafkasya’yı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Orta Asya ve Iran’a bağlayacak önemli bir ulaşım güzergâhının en 
kritik geçiş noktası olduğunu belirtti.

14 Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle 14-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye’ye geldi.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

15 Erşat Hürmüzlü, Suudi Arabistan’da yeni atanan Suudi Savunma Bakanı ile savunma sanayi konusunda temaslarda bulundu. 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan “Aday Ülkelerle AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Arasında Bakanlar Diyaloğu” toplantısı münasebe-
tiyle Brüksel’e gitti. 

16 Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan sorumlu AB Komiseri Stefan Füle, Türkiye’nin AB katılım süreci çerçevesinde, Pozitif 
Gündem’in “Müktesebata Uyum” unsuru kapsamındaki çalışmalara yönelik başlangıç toplantısına katılmak üzere 16-17 Mayıs 
tarihlerinde Türkiye’ye geldi. 

17 Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, ikinci kez Başbakan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. 
Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla görüştü.

Türkiye, 14 Mayıs’ta bir Israil hava aracının KKTC hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak Israil’den izahat istedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 17-18 Mayıs tarihlerinde Makedonya ve Arnavutluk’a ziyaretlerde bulundu.
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18 Başbakan Erdoğan ve bazı bakanlar resmi temaslar için Bulgaristan’a gittiler.

Yeni anayasa yazım süreci başladı. Ilk olarak, temel hak ve hürriyetlerin temel ilkelerinden başlamak üzere taslak madde metni 
oluşturmak amacıyla bir alt komisyon kuruldu.

Başbakan Erdoğan ve bazı bakanlar resmi temaslar için Bulgaristan’a gittiler.

20 T.C. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak’ın Erbil kentinde uluslararası bir konferansa katıldı. Konferans sonrasında, Irak ve Türkiye arasında 
ham petrol karşılığı işlenmiş petrol alış-verişi yapılacağı ilan edildi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 20-21 Mayıs tarihlerinde ABD’nin ev sahipliğinde Chicago’da düzenlendi. Zirveye, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Ismet Yılmaz’ın da yer aldığı 
bir heyetle katılım sağlandı. 

21 PKK silah bırakmadıkça müzakere olmayacağını vurgulayan Başbakan Erdoğan, her şeye rağmen BDP’yi siyasi muhatap olarak 
gördüklerini belirtti.

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) toplantısı ABD’nin Chicago kentinde düzenlendi.

22 Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Belçika’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

23 Hükümet ile memur konfederasyonları arasında 21 gün sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması 
nedeniyle memurlar 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Iran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle Almanya’dan oluşan “5+1” ülkeleri arasındaki nükleer müzakerele-
rin ikinci turu, Irak’ın başkenti Bağdat’ta başladı.

24 Anayasa Mahkemesi, CHP’nin “4+4+4’ün şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması” talebini reddetti.

Suriye muhalefetinin en büyük koalisyonu Suriye Ulusal Konseyi (SUK)’nin Başkanı Burhan Galyun görevinden istifa etti.

25 Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristlerin otomobille düzenledikleri intihar saldırısında, 1 polis 
memuru şehit oldu, 7’si ağır 18 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist de öldü.

26 Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının merkezlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
enformasyon teknolojisinin dünyayı değiştirdiğini söyleyerek, “Dünyaya şekil veren merkez neresi derseniz, burası. San Francisco 
ve Silikon Vadisi.” dedi. Ziyaretinin dikkat çekmek, bilinç uyandırmak, Türk gençliğine ve halkına mesaj anlamı taşıdığını anlatan 
Cumhurbaşkanı Gül, “Türk insanı artık bu işlerle ilgilenmeli. Esnaflık, tüccarlık, inşaat güzel şey ama Türkiye’nin geleceği burada. 
Türkiye’nin zıplaması, orta gelirden yüksek gelirli ülke seviyesine geçmesi bu sayede olacak.” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, 26 ve 29 Mayıs  tarihlerinde TÜBITAK Gebze yerleşkesinde rektörler, akademisyenler ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Çetinsaya, Yükseköğretim Kanunu’nun yenileneceğini açıkladı.

27 Afganistan’da ABD liderliğindeki NATO kuvvetlerinin hava saldırısında 8 sivilin öldüğü bildirildi.

Mali’nin kuzeyinde denetimi elinde bulunduran Tuareg isyancılarıyla Ensar Din grubunun birleşme kararı aldıkları ve bölgede “Islam 
Devleti”nin kuruluşunu ilan ettikleri bildirildi.

28 Suriye’de Esed yönetimine bağlı birlikler, Hula’dan sonra Hama’da da katliam yaptı. 

Istanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “Mavi Marmara” saldırısına ilişkin olarak hazırlanan ve olay tarihinde görev yapan Israilli komuta-
ların yargılanmasını içeren iddianameyi kabul etti.

29 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, “finansal istikrarı desteklemek amacıyla, TL yükümlülükler için tutulması 
gereken zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis imkânına dair getirilen esnekliğin sınırlı ölçüde arttırılmasına” karar verilerek, üst 
sınır yüzde 40’tan yüzde 45’e yükseltildi.

31 Türkiye ile Suudi Arabistan arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Suudi askerler Türkiye’deki 
askeri okullarda eğitim alabilecek. 

Irak Meclis Başkanı Üsame Nuveyfi, Ankara’yı ziyaret etti.

MAYIS 2012



280  |  MAYIS 2012

Hem yeni bir Anayasa yapılmasını en çok gerektiren toplumsal talep dolayısıyla 1982 Anayasası’nı en çok zorlayan hem de yeni 
bir Anayasa yapılırken muhtemelen uzlaşmazlığı ve gerilimi üretecek madde vatandaşlığın tanımı ile ilgili madde. 2012 yılında 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu üzerine uzlaşamadığından bu maddeyi yazamadı ve erteledi. Vatandaşlık, önümüzdeki dönemde 
kavramsal, tarihsel ve politik boyutuyla Anayasa tartışmalarında öne çıkacak gibi görünüyor.

Yeni Anayasa’da Vatandaşlık Tanımı Tartışmaları

ÖZET  |  Vatandaşlık kavramı ve özellikle bu 
kavramın kültürel kimliklerle olan ilişkisi, 
yeni anayasa yapım sürecinde en fazla ilgi 
gören ve tartışılan konulardan birini oluş-
turuyor. Bu nedenle, vatandaşlık başlığının, 
Anayasa Uzlaşma Komisyonunu en fazla 
meşgul edecek ve mutabakat konusunda en 
fazla zorlayacak konulardan birini oluştu-
racağı anlaşılıyor. Dahası, bir taraftan cari 
vatandaşlık tanımı ve buna eşlik eden uy-
gulamalar nedeniyle kendilerini dışlanmış 
hissedenlerin itirazları, diğer taraftan kimi 
siyasi aktörlerin bu itirazlara yönelik sert 
tepkileri ve vatandaşlığa ilişkin anayasal sta-
tükoyu “kırmızı çizgi” olarak ilan etmeleri, 
vatandaşlık eksenli tartışma ve müzakerele-
rin çetin geçeceğine işaret ediyor. 

Oysa yeni bir anayasayla yeni bir başlangıç 
yapabilmenin ve bu anayasayı herkesin ana-

yasası haline getirebilmenin yollarından biri, 
yürürlükteki Anayasa’da ifadesini bulan so-
runlu vatandaşlık anlayışını terk etmekten ve 
yeni bir vatandaşlık anlayışı üzerinde uzlaş-

Yeni Anayasaya Doğru: 
Osmanlı-Türkiye 
Anayasalarında ve Yeni 
Anayasada Vatandaşlık
Analiz  |  FAZIL HÜSNÜ ERDEM  |  Mayıs 2012

Yeni bir anayasayla yeni bir 
başlangıç yapabilmenin 
yollarından biri, yürürlükteki 
Anayasa’da ifadesini bulan 
sorunlu vatandaşlık anlayışını 
terk etmekten ve yeni bir 
vatandaşlık anlayışı üzerinde 
uzlaşmaktan geçiyor.
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maktan geçiyor. Çünkü sosyo-kültürel alan-
da yaşanan kimlik sorunlarının çözümünde, 
cari vatandaşlık paradigmasından kopuşu 
sağlayacak yeni bir anayasanın yapılması el-
zem gözüküyor.

Öte yandan, klasik vatandaşlık kavramının, 
farklılıkları bir arada tutmadaki yetersizliği 
yeni bir kavramlaştırma arayışına yol açmış 
ve bu arayışlar sonucunda, “anayasal vatan-
daşlık” (anayasal vatanseverlik) kavramı öne 
çıkmıştır. Anayasal vatandaşlık kavramı, esas 
itibariyle, günümüz demokratik toplumla-
rında siyasi kimliği yeniden tanımlama giri-
şimini ifade eder. Girişimin temelinde yatan 
saik, “farklılıkları, eş düzeyli olarak barış içe-

risinde birlikte yaşatma” iradesidir. Açıkçası, 
bugüne kadar bastırılmış kimlikleri de içine 
alacak “eşit vatandaşlık” anlayışını hâkim 
kılmak, anayasal vatandaşlık kavramının 
temel amacını oluşturur. Anayasal vatandaş-
lık, kimliklerin birer ayrıcalık ya da ayrımcı-
lık aracı olarak kullanılmasına izin vermez; 
kamu otoritesinin kimliklerden herhangi 
birinden yana bir tutum içinde olmasına, di-
ğer kimlikleri bastırmasına veya asimile et-
mesine geçit vermez. Kamu gücü karşısında 
bütün kimlikleri eşitler. 

Toplumun bütün kesimlerinin katılımına 
açık tutulan ve toplumun çok önemli bir kıs-
mının temsil edildiği TBMM çatısı altında 
eşit temsil esasına dayalı olarak oluşturulan 
“Anayasa Uzlaşma Komisyonu” tarafından 
hazırlanacak yeni anayasadan yana en büyük 
beklenti, bu anayasanın, bugüne kadar yapı-
lanların aksine, herkesin anayasası olabilme-
sini sağlamaktır. Yeni anayasayı bir toplum 
sözleşmesi olmanın yanı sıra, bir “ortak kim-
lik belgesi” haline getirebilmek için mevcut 
kimliklerden herhangi birine atıf yapılma-
ması gerekir. Bunun için de, vatandaşlık ko-
nusunda iki yöntemden biri tercih edilebilir. 
İlk yöntem, vatandaşlığa ilişkin bağımsız bir 
düzenlemeye yer vermemektir. İkinci yön-
tem ise, anayasada vatandaşlık konusunu bir 
madde şeklinde düzenlemek, ancak bunu ya-
parken vatandaşlığı nötr bir kavram olarak 
ele almaktır. Tüm bunlarla birlikte, vatan-
daşlık, sadece tanımlama ya da isimlendirme 
meselesi değil, bir zihniyet meselesidir.

Anayasal vatandaşlık, 
kimliklerin birer ayrıcalık 
ya da ayrımcılık aracı 
olarak kullanılmasına izin 
vermez. Kamu otoritesinin 
kimliklerden herhangi 
birinden yana bir tutum içinde 
olmasına, diğer kimlikleri 
bastırmasına veya asimile 
etmesine geçit vermez.
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SETA Vakfı tarafında yayınlanan “Yeni Anayasaya 
Doğru: Vatandaşlık” başlıklı SETA raporu, Prof. 
Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. Ayşe Kadıoğ-
lu ve Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut’un katılımıyla 
gerçekleşen bir panelle tanıtıldı. SETA Hukuk ve 
İnsan Hakları Direktörü Yılmaz Ensaroğlu’nun 
moderatörlüğünü yaptığı panelde, Erdem va-
tandaşlık kavramını Osmanlı ve Türkiye Ana-
yasalarının tarihsel perspektifinde değerlen-
dirirken, Korkut vatandaşlık kavramının dünya 
anayasalarında nasıl yer alıp-almadığını konu 
edindi. Kadıoğlu ise farklı vatandaşlık şekilleri 
üzerindeki görüşlerini dile getirdi.

ERDEM: “1982 ANAYASASINDA 54 KEZ ‘TÜRK’ SÖZCÜĞÜ 
KULLANILIYOR”
Prof. Dr. Fazlı Hüsnü Erdem, 1876’da yapılan 
Kanun-i Esasi’den günümüze kadar geçen sü-
reçte Osmanlı ve Türkiye anayasalarında va-
tandaşlık kavramının nasıl bir form aldığını ir-
delediği konuşmasında bazı önemli tespitlerde 
bulundu. “Kanun-i Esasi ile 1921 Anayasasının 
vatandaşlık tanımında etnik ve dini vurgular faz-
la yapılmıyor. Bunun yerine göreceli olarak daha 
kapsayıcı vatandaşlık tanımları yapılıyor.” diyen 
Erdem, 1924’den günümüze kadar gelen süreç-
te anayasalarda vatandaşlık tanımı yapılırken 

Türklük vurgusunun her yeni anayasa ile bir-
likte daha yoğun bir şekilde yapıldığını belirtti. 
Erdem, bununla ilgili olarak “‘82 Anayasası’nda 
54 kez Türk sözcüğü kullanılmaktadır. Metnin 
etnik vurgusu çok daha belirgindir.” dedi. 80 yıl-
lık sürecin bir sonucu olarak Türklük kavramı ile 
vatandaşlık kavramının neredeyse aynı manayı 
kazanmasının vatandaşlık tanımının kapsayı-
cı olmasını engellediğine vurgu yapan Erdem, 
yapılacak yeni anayasanın daha kuşatıcı olabil-
mesinin yolunun bu iki tanım arasındaki bağın 
koparılması, vatandaşlığın nötr bir temele otur-
tulmasıyla mümkün olduğunu ifade etti. 

KORKUT: “EN GERÇEKÇI SEÇENEK VATANDAŞLIK TANIMI 
YAPMAMAK” 
Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut ise dünya anayasala-
rını vatandaşlık maddesi bağlamında değerlen-
dirdi. Korkut, dünya anayasalarını, Anayasaların-

Yeni Anayasaya Doğru: Vatandaşlık
Panel  |  FAZIL HÜSNÜ ERDEM, AYŞE KADIOĞLU, LEVENT KORKUT, YILMAZ ENSAROĞLU  | 16 Mayıs 2012 
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da etnisiteye yer verenler ile yer vermeyenlere 
göre; yer vermişlerse, bunu tek bir etnisite üze-
rinde mi yoksa birden çok etnisiteyi mi referans 
alarak mı yaptıklarına göre; etnisite ile vatan-
daşlığı özdeşleştirenler ile özdeşleştirmeyenler 
şeklinde tasnif etti. 

Korkut, dünya anayasalarında bu kategorilerin 
hepsi için örnekler mevcut olmasına rağmen, 

son yıllarda özellikle Latin Amerika ile Avrupa’da 
yaygın trendin anayasada vatandaş tanımını hiç 
yapmamak şeklinde geliştiği vurgusunu yap-
tı.  Korkut son olarak, Türkiye için çok kültürlü 
bir vatandaşlık tanımının yapılması gerektiğini, 
fakat bugünkü siyasal atmosferde bu mümkün 
olmadığı için yapılacak yeni anayasada herhan-
gi bir vatandaşlık tanımının yer almaması gerek-
tiğini ifade etti. 

BIR HAK OLARAK VATANDAŞLIK
Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, vatandaşlık meselesinin 
yeni anayasanın en önemli konularından biri ol-
duğunu belirtti. Bu çerçevede Kadıoğlu, “vatan-
daş nedir” sorusuna dört farklı cevap verilebile-
ceğini ifade etti: Evrak eksenli tanımlama, haklar 
eksenli tanımlama, vazifeler eksenli tanımlama, 
milliyet eksenli tanımlama. Bunların yanında Ka-
dıoğlu, yeni anayasa yazılırken çok kültürlülük 
kavramının kapsamlı bir şekilde tartışılmasının 
bu sürece katkı sunacağını ifade etti.
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Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 19 
Ekim 2011’den bu yana sürdürdüğü ‘görüş 
alma’ aşamasını nihayet 30 Nisan’da tamam-
ladı ve yeni anayasa yapım sürecinin en kri-
tik, en zorlu etabı olan yazım sürecine girdi. 
Basına yansıyan bilgilere göre, bugüne kadar 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu, üç komisyona 
bölünerek 14 siyasi parti, 21 üniversite, 39 
meslek örgütü ve sendika ile 79 dernek, vakıf 
ve platformu dinledi. Bunun yanı sıra, Ko-
misyon, 4’er üyeden oluşan 3 alt komisyonla 
birlikte toplam 18 bin sayfalık öneri metnini 
ve 25 bin 440 kişi tarafından Meclis’in resmi 
internet sitesi üzerinden bildirilen görüşleri 
derleyip tasnif etti. Bundan sonra ise, ileti-
len görüş ve öneriler doğrultusunda yeni 
anayasanın ilkelerinin belirlenmesi ve taslak 
metnin hazırlanması bekleniyor. Üçüncü 
aşamada, anayasa metninin açıklanması ve 
kamuoyunda tartışılması; son aşamada ise 
taslağın ortak teklif haline getirilerek Meclis 
Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor.

Bugüne kadar yapılanların anlamı
Her şeyden önce, oldukça yüksek bir temsil 
gücüne sahip Meclis’te grubu bulunan dört 
partinin uzlaşmasıyla oluşan Komisyon’un, 
bugüne kadar yapılmamış bir işi başardığı-

nı ve tarihi öneme sahip bir süreci yüzünün 
akıyla bugüne kadar getirdiğini kaydetmek 
gerekir. Komisyon, bugüne kadar sorunları-
nı, görüş ve beklentilerini dile getirme fırsatı 
bulamayan dezavantajlı gruplara varıncaya 
değin, hemen herkese yeni anayasadan yana 
taleplerini ifade etme imkânı sağladı. Daha-
sı, Komisyon, birer tabuya dönüştürülmüş ve 
başka zaman ve mekânlarda ifade edildiğinde 
çok sert tartışmalara yol açacak kimi görüş-
leri, yeni anayasa yapım süreci çerçevesinde 
anlayışla dinledi. Herkesin katılımına ve ken-
di taleplerini dillendirmesine imkân tanıması 
ve konuşulamayan pek çok konunun konuşu-
lup tartışılmasına vesile olması dolayısıyla tek 
başına bu süreç, anayasa ve demokrasi açısın-
dan oldukça anlamlıdır, önemlidir. Özetle, 
Türkiye, yeni bir anayasa yazımı açısından 
çok yararlı bir tecrübe yaşadı. 

Öte yandan, bu süreç, toplumda yeni ana-
yasaya dair umut ve beklentileri de ciddi öl-
çüde arttırdı. Artık Türkiye yeni bir anayasa 
ihtiyacını konuşmuyor; “Nasıl bir anayasa?” 
sorusunun cevaplarını tartışıyor. Kaldı ki, 
12 Eylül’ün sorgulandığı, darbe liderlerinin 
yargılandığı bir dönemde, Türkiye yoluna 12 
Eylül Anayasası ile daha fazla devam ede-

Yorum  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  5 Mayıs 2012  |  Sabah Perspektif

Yeni Anayasa Sürecinin Geleceği
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mez. Yeni bir anayasa için bu kadar yol al-
dıktan sonra, hak ettiğimiz bir anayasayı ya-
pamadan mevcut Anayasa ile yaşamak artık 
hem imkânsız hem de çok büyük bir ayıptır. 
Darbecileri yargılarken, onların Anayasası 
ile yaşamayı sürdürme ayıbını hiçbir parti 
taşıyamaz. Biraz da bu nedenle, bütün parti-
ler, kendilerini yeni anayasayla bağlı hissedi-
yorlar ve masadan kalkanın kendileri olma-
yacağını sıkça vurgulama gereği duyuyorlar. 

Bundan sonra ne yapılacak, ne yapılmalı?
1 Mayıs’tan itibaren Meclis yeni bir sorum-
lulukla karşı karşıya ve siyasi partiler, toplu-
mun talep ve beklentilerini karşılamak, hal-
ka karşı yükümlülüklerini yerine getirmek 
zorundalar. Elbette Komisyon, bu aşama için 
de kendi çalışmalarını birtakım ilkelere da-
yandıracak; muhtevadan önce usul üzerin-
de çalışacaktır. Ancak sürecin bundan son-
rasının da başarılı geçebilmesi için, sadece 
Komisyon’a değil, siyasi liderler ve medya 
başta olmak üzere herkese büyük sorumlu-
luklar düşüyor. Örneğin, Komisyon, kolay 
uzlaşılabilir konulardan başlayıp, tartışmalı 
ve uzlaşılması zor gözüken konuları sonra 
ele almak üzere ertelemek gibi birtakım yön-

temler belirleyebilir. Kaldı ki, kolay anlaşı-
labilir gibi zannedilen konularda bile ciddi 
görüş ayrılıkları, sert tartışmalar yaşanabilir. 
Eğer yeni anayasanın herkesin hak ve hürri-
yetlerini güvence altına alan bir toplumsal 
sözleşme olmasını istiyorsak, kısaca herke-
sin anayasası olmasını arzuluyorsak, bu tür 
tartışmaları, sürecin tabiatı gereği doğal kar-
şılamak durumundayız. 

Tüm bunlardan daha önemlisi, herkes, yeni 
anayasa ile ilgili görüşlerini, beklentilerini 
yeniden gözden geçirmek zorundadır. Diğer 
bir ifadeyle, kendimizi, birbirimizi ve niha-
yet bütün bir toplumu, yeni anayasaya dü-
şünsel olarak, psikolojik olarak hazırlama-
mız gerekir. Bu da, uzlaşma kültürünü ihya 
edici bir sürece girmek demektir. Örneğin, 
ortaya çıkacak yeni anayasa, hiçbir partinin 
bütün taleplerini yansıt(a)mayacak; herkes, 
her parti bir adım geri çekilmek durumunda 
kalacaktır. Her şeyden önce, hepimiz buna 
hazır olmalıyız.

Bu dönemde, elbette herkes düşüncelerini 
özgürce seslendirmeyi sürdürmeli; anayasal 
taleplerinden ötürü kınanmayacağından, 
suçlanmayacağından da emin olmalı ama 
aynı zamanda, bütün taleplerinin herkes ta-
rafından kabul görmeyebileceğini de unut-
mamalıdır. Daha önemlisi, özellikle siyasi 
partilerin birbirlerine karşı kullandıkları dil 
ve üslup, yeni anayasa yapım sürecini zor-
laştırmamalı, kolaylaştırmalıdır. Deyim ye-
rindeyse, kendi taleplerimizi özgürce ortaya 
koyan ama karşımızdakileri de suçlamayan 
bir dile, zaruret derecesinde ihtiyacımız var. 
Bütün yükü Meclis Başkanına, Uzlaşma Ko-
misyonuna ve onlara eşlik edecek danışman-
lara ve uzmanlara yükleyerek sorumluluktan 
kurtulamayız.

Ortaya çıkacak yeni anayasa, 
hiçbir partinin bütün 
taleplerini yansıt(a)mayacak; 
herkes, her parti bir adım 
geri çekilmek durumunda 
kalacaktır.
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‘Jeopolitik’ Suriye kriziyle birlikte yeniden 
gündemimize oturuverdi. Hatta o denli mer-
kezi bir rol üstlendi ki Suriye’yi konuşurken 
Suriye tartışmaz olduk. Bugünlerde Suriye 
konuşurken Suriye konuşanların sayısı bir 
elin parmaklarını geçmez bir hal aldı. Yaşa-
nan katliamlar ve on yıllardır hüküm süren 
Baas diktası jeopolitik karşısında birer de-
taya dönüşüverdiler. Tam da bu halden do-
layı Suriye’de yaşananlar; ahlakla jeopolitik 
hesaplar, ilkelerle jeostratejik planlar Suriye 
halkının maliyetine bütün bir bölgenin im-
tihanı haline gelmiş durumda. Benzer cüm-
leleri Nisan başında Rusya’dan, İran’dan ve 
bölge ülkelerinden katılımcıların olduğu bir 
konferansın açılış konuşmasında kullanmış-
tım. Rusya’dan gelen katılımcı daha sonra 
yazdığı değerlendirme yazısında “Rusya -ol-
manın- öneminin” bizlere bu cümleleri kur-
durttuğunu düşünmüş.

Rusya’nın Suriye meselesini nasıl ele aldığını 
gösteren bu yaklaşım üzerine düşünmekte 
fayda var. Öncelikle, Rusya’nın Suriye krizi-

ne yaklaşımında Suriye’de yaşananlar tali bir 
soruna işaret ediyor. Rusya açısından Suriye 
meselesinin önemi Suriye’de yaşananlar ya da 
Arap isyanlarının bölgede oluşturduğu dalga 
ile birinci dereceden alakalı değil. Rusya, Su-
riye üzerinden oldukça maliyetsiz bir şekilde, 
Batı ile bir vekâlet savaşı verdiğini düşünüyor. 
Rusya, Suriye üzerinden “öneminin” fark edil-
diğini, dolayısıyla da bütün jeopolitik hesapla-
rını bu “önemin” daha fazla muhkem hale ge-
tirmesi üzerine kurmuş durumda. Bu strateji 
ve psikolojiyi, Rusya’nın önde gelen düşünce 
kuruluşunun ve Russia in Global Affairs der-
gisinin başındaki Fyodor Lukyanov’un satır-
larında sarih bir şekilde görmek mümkün:

“Rusya, Suriye’deki yatırımlarını korumaya 
değil uluslararası ilişkilerdeki statüsünü ko-
rumaya çalışmaktadır. Ortadoğu’da (bölge-
deki tek yakın ortağı Suriye) zemin kaybet-
miş olsa da, üzerinde oluşan güçlü psikolojik 
ve diplomatik baskıya rağmen Rusya göz 
ardı edilemeyecek bir güç merkezi olduğunu 
göstermiş oldu.”

Küresel ve bölgesel aktörlerin Suriye üzerinden yürüttükleri vekâlet savaşı bir yandan ülkedeki isyan sürecini uzatırken, diğer 
yandan karşıt pozisyon alan ülkelerin ilişkilerinde gerilimlere neden oldu. Tunus’ta Bin Ali rejimini, Mısır’da Mübarek rejimini 
deviren halk ayaklanmalarını büyük memnuniyetle karşılayan Iran’ın, isyan dalgasının Suriye’ye ulaşmasıyla tavrını değiştire-
rek Esed rejimine destek vermesi zihinlerde soru işaretlerine neden oldu. Iran’ın Suriye’deki halk ayaklanmasına karşı gösterdiği 
direnç jeopolitik ve jeo-stratejik kaygıların sonucuydu. Bölgesel kutuplaşmanın Suriye üzerinden artması Iran’ın Türkiye ile iliş-
kilerini de olumsuz yönde etkiledi.  

Iran’ın Tartışmalı Suriye Politikası

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  6 Mayıs 2012  |  Star Açık Görüş

Ponzi Jeopolitik: Rusya, İran ve 
Suriye
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Ponzi yatırımlar!
Bu, Rusya’nın Suriye krizini 2012’den ziya-
de 1970’lerden veya 1980’lerden okuduğu-
nu göstermektedir. II. Dünya Savaşı sonrası 
şartlarında oluşan Birleşmiş Milletler çarpık 
düzeninin Rusya’ya sağladığı imkânları istis-
mar etmekten başka bir aracı bulunmayan 
Rusya’nın “Ortadoğu’da bir güç merkezi” 
olduğu iddiasına yukarıdaki satırların yazarı 
da pek ikna olmamış ki şöyle devam ediyor:

“Rusya, Suriye’de şiddet yeniden yükselirse 
ne yapacağına karar vermelidir. Suriye dev-
letini desteklemek belki mantıki olabilir ama 
bu desteğin sınırları bulunmaktadır. Rusya, 
Suriye muhalefeti ve destekçilerinin çok ar-
zuladıkları BM Güvenlik Konseyindeki haya-
ti öneme sahip reyini en yüksek teklifi vere-
cek olana nasıl satacağını iyi düşünmelidir.”

Kabaca, Rusya’nın Suriye’ye dair jeopolitik 
derinliğini özetleyen bu tutum, ancak bir so-
nuçla açıklanabilir: Rusya tarihsel bir eş za-
manlama krizi içerisinde Suriye meselesine 
bulaşarak Ortadoğu’dan çekilmektedir. Başka 

bir deyişle, Rusya’nın Ortadoğu’daki geleceği, 
bugün üzerine yatırım yaptığı Esed rejiminin 
geleceğinden daha iyi bir yer değildir. 

Tam da bu noktada devreye Ponzi Şema gir-
mektedir. Ponzi Şema ABD’de 1920’lerde ya-
şanan bir dolandırıcılık vakıasının ismidir. 
Charles Ponzi’nin kurduğu saadet zincirine 
atfen ortaya çıkan Ponzi Şema, neredeyse 
hemen her finansal krizde hatırlanan bir ko-
nudur. Özellikle 2007 son çeyreğiyle beraber 
baş gösteren ve 2008’de derinleşerek devam 
eden küresel finans krizi sırasında da teker 
teker iflas bayrağını çeken finans şirketlerinin 
‘subprime yatırımları’ için yoğun bir şekilde 
kullanılmıştı. ‘Suriye kriziyle ne gibi bir alaka-
sı var?’ sorusu hemen akla gelmiştir.
Son finansal krizimizin başat aktörleri de pi-
yasaya ve yatırımlarına dair oldukça emin, 
bütün muhtemel adımları hesaplamış, kriz se-
naryolarını çalışmış, diğer (finans-kapital ya-
tırımlardan uzak duran) aktörlerin göreme-
diğini görmüş olduklarını iddia ediyorlardı. 
Bugün de Rus ve İran jeopolitik yaklaşımları 
benzer bir tavır sergiliyorlar. Her iki ülkenin 
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Suriye politikalarını savunurken kullandığı 
en yoğun argümanlar Ponzi Şemasını ve son 
finansal krizde isminden en fazla bahsettiren 
Lehman Brothers tarzı finans şirketlerinin 
rasyonalitelerini hatırlatmaktadır.

Rus ve İran pozisyonunu savunanların en 
fazla başvurduğu kavram ise jeopolitik. Bu-
rada jeopolitikten murat, Suriye krizinde, 
diğer ülkelerden farklı olarak, hesabı kita-
bı yapılmış bir siyaset izlendiği ve gerçekçi 
olunduğu vurgusu. Mezkur Ponzi Jeopolitik 
yaklaşımın ilk meyvesi olarak Esed’in devril-
memiş olmasını dile getiriyorlar. Bu tam da 
finans şirketlerinin yatırımlarının batmaz-
dan evvel dillendirdikleri söylemi, bize hatır-
latmaktadır. Onlar da yatırımlarının yüzler-
ce uzmanın rehberliğinde ne kadar rasyonel 
olduğunu anlatıp durmaktaydılar. Oysa ga-
ribanların sırtından elde edilen ve finansal 
teknikler/türevlerle boyanarak uluslararası 
tahvillere dönüşen ipotek kredileri balonu-
nun patlaması hazin son değildi. Ezcümle, 
başta İran olmak üzere Rus jeopolitiğinin 
Suriye’ye dair derinlikli analiz diye sunduğu 
düzey yukarıda da dile getirdiğimiz ‘al-sat’ 
yaklaşımından daha öte değildir. Hal bu iken 
‘Esed’e yatırım yapan bir jeopolitik’ yaklaşı-
mın rasyonalitesini ve gelecek vizyonunun 
en azından sorgulanması gerekmektedir.

Rusya ve Iran Suriye’den ne alır?
Oldukça ilginç ve trajik bir durumla kar-
şı karşıyayız. Özellikle Suriye kriziyle ilgili 
aktörlerin ve devletlerin büyük bir kısmı 
Suriye konuşurken Suriye’den bahsetmiyor-
lar. Suriye konuşurken Suriye konuşmayan-
ların başında Rusya gelmektedir. Rusya için 
Suriye’nin iki anlamı bulunmaktadır. Birin-
cisi, Ortadoğu jeopolitiğine Suriye halkının 
kanı maliyetine müdahil olmaktadır. Lakin 
Rusya’nın derin bir siyaset olarak ya da iyi 
planlanmış jeopolitik hamleler olarak gör-
düğü Suriye siyasetinin temel bir sorunu 
bulunmaktadır. Rusya, 2012 senesinde de-
vam etmekte olan Suriye krizine 1980 model 

Soğuk Savaş jeostratejisi ile yaklaşmaktadır. 
Meseleyi siyah beyaz bir düzeye indirerek, 
Rusya taraftarı diye etiketlediği rejimin arka-
sında yaşananlara veya yaşanacaklara bak-
maksızın durmaya devam etmektedir.

İkincisi, Rusya, Suriye üzerinden uluslararası 
sistemi suiistimal ederek küresel aktör rolü 
oynamaya çalışmaktadır. BM’nin II. Dünya 
Savaşı düzeninin icat ettiği çarpık hiyerarşi 
ve veto sistemi içerisinde, yarım asır öncenin 
şartlarının sağladığı adaletsiz veto gücünü 
bir silah olarak kullanmaktadır. “Rusyasız iş 
yaptırmayız” temel yaklaşımına yaslanan bu 
siyasetin elbette geleceği bulunmamaktadır. 
Rusya, küresel bir aktör olmanın yolunu, 
eski dünyanın kendisine sağladığı imkânlar 
üzerinden aradığı sürece pozitif bir aktöre 
dönüşmesi mümkün değildir.

Benzer bir şekilde İran da Suriye konuşurken 
aslında Suriye’den bahsetmemektedir. İran 
için Suriye’nin dört anlamı bulunmaktadır. 
İlk olarak, İran için Suriye, devrim sonra-
sı bölgesinde işbirliği yapabildiği tek ülke 
olmasından dolayı önemli bir partnerdir. 
İkincisi, Lübnan siyasetine müdahil olma 
aracıdır. Üçüncüsü mezhepçi siyasetin İran’ı 
mahkum ettiği bir siyasettir. Son olarak, Su-
riye, İran’ın tıpkı nükleer meselede olduğu 
gibi üzerindeki siyasi ambargoyu kırmak için 
etkili bir silahtır. İran da Rusya gibi pozisyo-
nunu pozitif değil negatif siyaset üstüne kur-
muş durumdadır. Hem Rusya hem de İran 
Suriye’den bahsederken bugün yaşananlar-
dan değil yarın yaşanma ihtimali olan kötü 
senaryolardan bahsetmekteler. Bugün ölen 
10 bin’in üzerinde insanın kanını görmek 
yerine yarın dökülmesi muhtemel kanlardan 
ve bölgesel krizden bahsetmekteler.

Rusya-İran-Suriye ekseni bizlere ABD-
Avrupa-İsrail eksenini de hatırlatmakta-
dır. Malum, ABD-Avrupa-İsrail ekseninde; 
Amerika İsrail’e sorgusuz sualsiz, fanatizme 
ulaşan bir destek açıklarken, Avrupa’nın İs-
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rail ile olan ilişkisi ABD’ye göre daha sakin 
ama son tahlilde desteğinde bir azalma ol-
mayacak şekilde devam etmektedir. Son bir 
yılda Suriye isyanında geldiğimiz noktada, 
ABD-Avrupa-İsrail üçgeninin ve kısır dön-
güsünün Suriye için de kurulmaya başlan-
dığı görülmektedir. Suriye üçgeninde, Baas 
devleti sürdürdüğü katliamlarla hızla İsrail-
leşmekte; İran bütün bu katliamlara kendi-
sinin de açıklamakta zorlandığı ama devlet 
düzeyinde neredeyse çatlağın olmadığı bir 

fanatik birlik ve dirlik düzeyinde tam deste-
ğini sürdürerek Amerikalaşmakta; Rusya ise 
Suriye krizini bir araç olarak gördüğünden 
İran kadar ideolojik bir angajman içerisine 
girmese de Baas rejiminden desteğini esirge-
meyerek Avrupalaşmaktadır.

Rusya ve İran kendi içerisinde oldukça tutarlı 
olduğunu düşündükleri Suriye pozisyonunu 
ahlaki ve jeopolitik temellere oturtamamak-
talar. Binlerce insanın öldürülmüş olması 
ahlaki pozisyonlarını; bütün Ortadoğu yeni 
bir döneme açılırken İran ve Rusya’nın ta-
rihin aksine hareket etmeye çalışmaları je-
opolitik hesaplarını anlamsız kılmaktadır. 
Geldiğimiz noktada, yarın itibariyle, İran 
ve Rusya’nın -“Suriye konuşurken gerçek-
ten Suriye konuşmaya başlasa bile”- bölgede 
halklar tarafından Esed rejiminin algısından 
daha olumlu bir algıya kavuşmaları zor gö-
rünmektedir. Bu anlamda asıl soru, İran ve 
Rusya gibi, devlet geleneği olduğu farz edilen 
iki devletin nasıl olup da bütün Ortadoğu si-
yasetlerini  Esed’in geleceğine ram etmiş ol-
malarıdır. Her iki ülke için asıl soru budur!.

Asıl soru, Iran ve Rusya gibi, 
devlet geleneği olduğu 
farz edilen iki devletin nasıl 
olup da bütün Ortadoğu 
siyasetlerini Esed’in 
geleceğine ram etmiş 
olmalarıdır.
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ÖZET  |  Arap baharı ile başlayan toplumsal 
ve siyasal değişim süreci Ortadoğu’da egemen 
olan siyasal rejimlerin kimi yerlerde devril-
mesine, kimi yerlerde de sarsılmasına neden 
olmuştur. Bu sürecin tetiklediği halk isyanları 
kısa süre içerisinde Suriye’ye de yayılmış ve 
bu ülkede hakim olan Baas rejimini tehdit 
etmiştir. Fakat Baas rejimi değişim talebiyle 
ortaya çıkan isyana karşı şiddet kullanarak 
mücadele etmek yoluna gitmiş ve bu yolda en 
büyük siyasi desteği İran’dan almıştır.

Yıllardır bölgede statükoya karşı çıkan ve bu 
nedenle “İslami uyanış” addettiği Arap ba-
harını destekleyen İran yönetimi Suriye söz 
konusu olunca “statükonun” sürdürülmesin-
den yana tavır almıştır. İran’ın bu tavrı kimi 
çevrelerde mezhep ekseninde siyaset izle-
mesiyle izah edilmeye çalışılırken İran ma-
kamları tarafından İsrail’e ve ABD’ye karşı 
duran “direniş hattı”nın müdafaası şeklinde  
savunulmuştur.

Farklı ideolojik boyutlarına karşın gerek 
mezhepçi yaklaşım, gerekse direniş hattı 
söylemi İran’ın bazı jeopolitik kaygılarına 
işaret etmektedir. Arap baharının tetiklediği 
değişim süreci bölgenin jeopolitik yapısın-
da köklü değişikliklere yol açmış, dolayısıy-
la bölgesel ve küresel aktörlerin Ortadoğu 

politikalarını yeniden değerlendirmelerine 
neden olmuştur. Bu değişim süreci bölgede-
ki tek müttefiki olan Suriye’ye gelene kadar 
İran jeopolitik çıkarlarına hizmet ederken 
Suriye’deki muhtemel bir değişim İran’ın je-
opolitik çıkarlarını tehdit etmektedir. Bu ne-
denle İran, Arap baharı Suriye’ye geldiğinde 
farklı bir tavır almıştır.

İran’ın bölgeye yönelik jeopolitik kaygıları 
ise ideolojik ve stratejik faktörler tarafından 
belirlenmektedir. İran’ın devrimci/ideolojik 
duruşu onun İsrail’i, ABD’yi ve bölgedeki 
Amerikan müttefiklerini “düşman” olarak 
görmesine neden olmaktadır. İran devrimin-
den bu yana düşmanları ile İran arasında or-
taya çıkan gerginlikler ve çatışmalar, taraflar 
arasındaki karşılıklı husumet ilişkisine tarih-
sel bir boyut kazandırmıştır. Bu minval üzere 
son on yılda Ortadoğu’da İran ve müttefikle-
ri ile Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Mısır, 
Ürdün gibi İran karşıtları arasında kamplaş-
ma ve soğuk savaş ortaya çıkmıştır. Böyle bir 
ortamda İran’ın savunma stratejisinde Suri-
ye ve Hizbullah ile geliştirdiği ittifak ilişkisi 
önemli bir yer edinmiştir. İran’ın savunma 
stratejisinde kritik öneme haiz olan Suriye’de 
ortaya çıkan isyanın İran’ın dostu Esad yö-
netiminin devrilmesini talep etmesi ve böl-
gedeki karşıtlarının da isyancılara destek 

Arap Baharı 
Sürecinde İran’ın 
Suriye Politikası
Analiz |  BAYRAM SINKAYA  |  Mayıs 2012
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vermesi İran yönetiminin isyancılara karşı 
Esad’a destek vermesine neden olmuştur.
İran yönetimi Suriye’deki gelişmeleri bölge-
sel gerginlikler ve hesaplaşmalar üzerinden 
okurken Türkiye’nin Suriyeli rejim muha-
liflerinin yanında yer alması, iki ülkenin 
karşı taraflarda durmasıyla sonuçlanmıştır. 
Bununla birlikte her iki ülkede mevcut hü-
kümetlerin Türkiye ile İran’ı doğrudan karşı 
karşıya getirecek eylem ve söylemlerden ka-
çındığı gözlemlenmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME   |  Arap 
baharı sürecinde halk hareketlerine destek 
veren İran’ın Suriye politikasında jeopolitik 
ve jeostratejik kaygılar belirleyici olmuş-
tur. İran’ın bu kaygılarının belirlenmesinde 
birbiriyle ilintili çeşitli faktörler rol oyna-
mıştır. Birincisi, Haziran 2005’te Mahmud 
Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığına yük-
selmesi ile kendisini gösteren dış politikada 
radikalleşme ve devrimci değerlere dönüş 
olgusudur. İran’ın yeniden radikalleşen Or-
tadoğu politikasında Filistin sorunu merkezi 
bir yer edinmiştir. Dini, siyasi ve ideolojik 

nedenlerle Filistin sorununun öne çıkması, 
hâlihazırda Siyonizm karşıtlığını dış poli-
tikasının esası haline getirmiş İran ile İsrail 
arasındaki gerginliğin yükselmesine neden 
olmuştur. 

İkinci olarak ABD’nin Irak’a müdahalesin-
den sonra şekillenen Ortadoğu’nun yeni jeo-
politiği, İran’ın bölgeye bakışının şekillenme-
sinde etkili olmuştur. İranlı yetkililere göre 
bölge İsrail’e karşı mücadele eden ve Ame-
rikan hegemonyasına karşı direnen “direniş 
cephesi” ile Batı ile iyi ilişkileri olan “statü-
kocu rejimler” arasında ikiye bölünmüştür. 
Hamas ve Hizbullah gibi direniş cephesinin 
ön saflarında yer alan örgütlerin kendi coğ-
rafi alanlarında siyasi etkinliğini artırması 
ve Irak’ta İran rejimi ile kuvvetli bağları olan 
Şiilerin ağırlıkta olduğu bir hükümetin şekil-
lenmesi bölgede İran’ın etkisinin yükselmesi 
olarak değerlendirilmiştir. Bu süre zarfında 
bölgesel siyasetinin radikalleşmesinin yanı 
sıra İran’ın nükleer programının ve askeri 
programlarının gelişmesi, bölge ülkelerinde, 
bilhassa Suudi Arabistan başta olmak üzere 
muhafazakâr Arap devletleri arasında İran’ın 
yükselişinin tehdit olarak değerlendirilmesi-
ne yol açmıştır. Böylece bölgede İran’ın başını 
çektiği direniş cephesi ile Suudi Arabistan’ın 
öncülük ettiği statükocu devletler arasında 
bir kutuplaşma olmuştur. 

Gerek siyasetin yeniden radikalleşmesi ge-
rekse bölge jeopolitiğindeki değişiklik İran 
dış politikasında çatışmacı bir paradigmanın 
yükselmesine neden olmuştur. Buna göre 
ezelden ebede sürecek olan iyi ile kötünün 
mücadelesi, hak ile batıl mücadelesi İran 
ile ABD arasındaki mücadele şeklinde teza-
hür etmektedir. ABD’nin bölge siyasetinin 
en önemli unsuru İran’ın bölgesel gücünün 
kırılması ve İslam Cumhuriyeti rejiminin 
değiştirilmesidir. İran’da yükselen bu para-
digma, Amerikalı yetkililerin zaman zaman 
dile getirdiği “rejim değişikliği” siyaseti ve 

Arap baharı sürecinde 
gerçekleşen devrimleri ve 
halk isyanlarını genellikle 
destekleyen Iran yönetiminin 
yine otoriter bir rejime karşı 
“tabandan gelen isyan” 
karşısında Suriye rejimine 
destek vermesi zihinlerde 
birtakım sorulara yol 
açmaktadır.
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ABD’nin Ortadoğu’da artan siyasi ve askeri 
varlığı ile desteklenmiştir. 

Bölgesel kutuplaşmanın, ABD ve İsrail ile 
İran arasında gerginliğin yükseldiği jeopo-
litik ortamda Suriye ile ittifak ilişkisi İran’ın 
Ortadoğu politikasının en önemli dayanak 
noktası olmuştur. Dolayısıyla, Suriye yöne-
timi aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme 
öncelikle direniş cephesini, ardından İran’ın 
güvenliğini hedef alan girişimler olarak de-
ğerlendirilmiştir. Batılı ve İsrailli analistlerin 
ve stratejistlerin açıkça angajman siyaseti 
yada rejim değişikliği suretiyle Suriye’nin 
İran ile ittifak ilişkisinin sonlandırılması ge-
rektiğine dair çalışmaları, İran’ın Suriye’ye 
jeopolitik ve güvenlik eksenli bakışını  
güçlendirmiştir. 

İşte bu bakış, İran’ın Suriye isyanı karşısın-
daki tutumunda da esas belirleyici faktör 
olmuştur. Dolayısıyla Suriye’de Mart 2011’de 
başlayan ve kısa sürede rejim karşıtı isyana 
dönüşen gösterileri İran yönetimi, Esad yö-
netimini devirmek amacıyla dışarıdan ta-
sarlanan yeni bir girişim olarak görmüştür. 
İsyanın giderek büyümesi ve ülke geneline 
yayılmasına rağmen İranlı yetkililer birçok 
defa Esad yönetimini her açıdan destekle-
diklerini ve desteklemeye devam edecekleri-
ni söylemiştir. Suudi Arabistan başta olmak 
üzere İran’ın bölgesel rakiplerinin ve Batılı 
ülkelerin Suriye isyanına destek vermesi, 
İran’ın Esad yönetimine verdiği destekte 
daha kararlı olmasına neden olmuştur. 

İran, Suriye rejiminin düşmesi durumunda 
kendi güvenliğinin de tehlike altına girece-
ğinden endişelenmektedir. Esad yönetimi-

nin düşmesi durumunda Suriye’de Batı ve 
muhafazakar Arap devletleriyle bağlantılı 
olan bir rejimin kurulması, İran’ın Suriye’yi 
ve dolayısıyla Hizbullah ve Filistin direniş 
örgütleri ile bağlantı noktasını kaybetmesiy-
le sonuçlanacaktır. Keza, Esad yönetiminin 
devrilmesinin ardından ülkede istikrarın 
sağlanamaması durumunda Suriye’nin İsrail 
karşısındaki duruşu zayıflayacaktır. Ayrıca 
bu ülkedeki istikrarsızlık yabancı, özellikle 
Amerikan güçlerinin Suriye’ye müdahale-
sinin önünü açacaktır. Böylece İran kendi 
güvenliğinin dayandığı caydırıcılık unsur-
larından en önemlisini, yani ileri savunma 
hattını kaybedecektir. Buna karşılık İranlı 
seçkinler arasında Esad yönetiminin iktida-
rını koruyabileceğine duyulan inanç, İran’ın 
isyancılara karşı Suriye rejiminin yanında 
yer almasını sağlamıştır. 

Bununla birlikte isyanın giderek büyümesi, 
muhalifler ile rejim güçleri arasında çatış-
maların gün be gün şiddetlenmesi ve Esad 
rejiminin uluslararası desteğini büyük öl-
çüde kaybetmeye başlaması üzerine İran 
Suriye siyasetini yeniden değerlendirmeye 
başlamıştır. Bu süre zarfında Suriye muha-
lefeti ile görüşme arayışına giren İran yöne-
timi, karşılıklı şiddete son verilmesi, rejim 
ile muhalefet arasında diyalog başlatılması 
ve halkın meşru taleplerinin karşılayacak 
reformların yapılması çağrısında bulun-
muştur. Fakat İran’dan gelen bu çağrılar 
Esad yönetimine olan desteğin çekilme-
sinden ziyade, Baas rejiminin düşüşünün 
engellenememesi durumunda İran’ın Su-
riye’deki çıkarlarının korunabilmesi ama-
cıyla muhalefete karşı söylemin yumuşa-
tılması şeklinde değerlendirilmektedir. 
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For years now, Iran has been supporting the 
Syrian Baath regime — the ideological cous-
in of the Iraqi Baath regime against whom 
Iran carried out the longest war of the cen-
tury. Syria has become one of the few friends 
Iran has left, after it was blatantly sanctioned 
by the West, the U.S and other states in the 
region after the Islamic revolution. In fact, 
Iran often preferred to promote this rela-
tionship as having exaggeratedly more geo-
political value than it really had. Not unlike 
the existence of a resistance movement in 
the very unique political, social and geopo-
litical structure of Lebanon. In other words, 
the political thread of Iran-Syria-Lebanon is 
based on as many exaggerations and specu-
lations as the “Iranian Threat” that is inflated 
by the West, the U.S and Israel.

Let’s leave aside the above mentioned clichés 
for a moment — because these approaches 
truly have been turned into clichés. Moving 
beyond these readings, which have become 
impossible to verify or falsify, will clear the 
path for different perspectives. Let our ques-

tion be this: What kind of political picture 
would emerge had Iran not provided support 
to the Syrian Baath regime? 

1. First of all, the geopolitical platitudes men-
tioned above would have been dismantled. 

2. We would have seen evidence of the ex-
istence of the front dubbed the “resistance 
front” by Iran. 

3. It would have become apparent once again 
that Syria, from which Hamas was forced to 
withdraw, was not actually a genuine sup-
porter of the Palestinian cause. 

4. The claim that Iran’s reaction to the Homs 
Massacres in 1980s was not a political pref-
erence but a necessity would have been con-
firmed after twenty years. 

5. Iran’s apparent support for the overthrow-
ing of the Baath regime would irritate Israel 
and the United States, which Iran has long 
categorized as enemies. The reflection of this 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  4 Mayıs 2012  |  Hurriyet Daily News

If Iran had not Supported the 
Syrian Baath Regime
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irritation to the region would have been felt 
by all anti-democratic administrations in 
close relationship with the U.S. 

6. Withdrawal of Iran’s support from the al-
Assad rule would have seriously contributed 
to the normalization in Iraq. It would have 
created important opportunities toward the 
reconciliation of ethnic and sectarian factions. 

7. Adherence to a foreign policy that did not 
stand in front of the change in Syria would 
have turned Iran into an important con-
tributor of change in the region. An Iran that 
defended change in the region would have 

help actualize democratization in the region 
- more importantly within its own territory 
- without having given losses to conspiracies 
and external scare tactics. 

8. The absence of support from Iran to a 
sectarian family-gang administration would 
have softened the sectarian tensions antago-
nizing our region. The path would have been 
cleared for an entirely different discourse on 
the Middle East. Most Western geopolitical 
readings and calculations would have been 
rendered meaningless. 

9. Had Iran been able to stand against the 
massacres committed by the Syrian Baath 
regime, its Islamic revolution and its struggle 
against the Iranian Shah (and the order rep-
resented by the Shah), would have become 
important historical events that are mirrored 
by the Arab uprisings today. 

10. Had Iran been able to distance itself from 
the al-Assad regime, it would have paved the 
way for reevaluating not only the (collapse of 
the) Camp David Order, but also of the post 
World War I order.

Syria has become one of the 
few friends Iran has left, after 
it was blatantly sanctioned by 
the West, the U.S and other 
states in the region after the 
Islamic revolution.
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ABSTRACT  |  As a staunch ally of NATO 
whose actions were easy to predict, Turkey 
did not attract much attention as a foreign 
policy actor until a decade ago. The increas-
ing activism of Turkish foreign policy and the 
greater initiative taken by Turkish elites have 
raised interest in Europe. After overcoming 
the first wave of bewilderment and irritation 
at Turkey’s independent foreign policy ini-
tiatives, Europeans have started to develop a 
more nuanced approach towards the specifics 
of Turkish foreign policy. Currently, debates 
over Turkey are not confined to EU accession 
discussion alone. Instead, they consider the 
implications of Turkey’s more assertive for-
eign policy as well.

As Europe has become more familiar with 
Turkey, AK Party’s foreign policy has been 
more positively received in Europe. Turkey 

is now considered an essential foreign policy 
voice by the majority of European intellectu-
als—one that cannot be ignored in any diplo-
matic developments within Turkey’s greater 
region. Nonetheless, positive perception of 
Turkish foreign policy is not without ques-
tion marks and confusion regarding objec-
tives of Turkish foreign policy. 

The study at hand aims to analyze European 
elites’ perceptions of Turkish Foreign Policy 
under AK Party period. The policy brief is 
made up of three parts. The first part of the 
policy report gives a brief introduction to the 
evolution of Turkish Foreign Policy under the 
AK Party period. The second part attempts to 
reveal overall perceptions of Turkish Foreign 
Policy among European elite. The third part 
of the policy report places the focus on what 
European elite think of the main debates that 

European Perceptions 
of Turkish Foreign 
Policy
Policy Report  |  TALIP KÜÇÜKCAN, MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ  |  Mayıs 2012

Müzakerelerin başladığı 2005 yılından itibaren Türkiye-AB ilişkilerinde gözlemlenen durgunluk 2012 yılı boyunca da devam etti. Son 
iki yıl boyunca müzakere sürecinde yeni bir başlık açılamadı. Şu anki durumda 35 müzakere başlığından sadece 13’ü açılmış, bunlar-
dan yalnızca bilim ve teknoloji başlığı kapanabilmiş durumda. Geriye kalan başlıklardan 14’ü Kıbrıs, biri Kıbrıs ile aynı olan 5 başlığın 
Fransa tarafından bloke edilmesiyle toplamda 18 fasıl askıda kaldı. 2011 yılının başında Arap dünyasını sarsan isyan dalgası, Türkiye-
AB ilişkilerine yeni bir dinamik kazandırdı. Türk dış politikası özellikle Suriye krizi ile tırmanan bölgesel kaos ortamında AB için kritik 
bir önem kazanırken, oluşturulan diyalog mekanizması dış politika, güvenlik ve enerji konularında işbirliğinin artırılmasını amaçladı. 

Türkiye-AB Ilişkilerinde Tıkanan Müzakere Süreci
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Turkish foreign policy has generated over the 
last few years: Shift of Axis, Turkish Model, 
Over-Stretch in Turkish Foreign Policy and 
neo-Ottomanism. 

EXECUTIVE SUMMARY
•	 The objective of this policy report is to an-

alyze European elites’ perceptions of Turk-
ish Foreign Policy under AK Party period. 
The policy brief is made up of three parts. 
The first part of the policy report gives 
a brief introduction to the evolution of 
Turkish Foreign Policy under AK Party 
period. The second part attempts to reveal 
overall perceptions of Turkish Foreign Pol-
icy in Europe. The third part of the policy 
report places the focus on what European 
elite think of the main debates that Turk-
ish foreign policy has generated over the 
last few years: Shift of Axis, Turkish Mod-
el, Over-Stretch in Turkish Foreign Policy 
and neo-Ottomanism. 

•	 The research of this report is based on 
analysis of 32 in-depth interviews with 

leading think-tanks, academics and state 
institutions based in the United Kingdom, 
France and Germany. The study includes 
certain biases due to the use of these three 
countries as a proxy for understanding a 
broader perception among European elites 
of Turkish foreign policy. This research 
does not constitute a statistically signifi-
cant public-opinion survey. These three 
countries were selected in large part be-
cause they are the major countries guiding 
European foreign policy.

•	 Interviewees were selected with a careful 
eye. The process ascribed much impor-
tance to representing a wide spectrum of 
political opinions in the research. Inter-
viewees were asked standardized ques-
tions, in order to grasp the overall percep-
tions, and answers were grouped by their 
similarities under four major categories 
summarized below. This analysis em-
phasized points of common perception, 
and singular opinions were either used 
as representative of exceptional opinions 
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or ignored. The final analysis constructs 
a framework that reflects the overall per-
ceptions of European elites. This research-
-due to the limited number of countries 
studied--strives to reflect these general 
perceptions but does not claim to deliver 
a precise verdict.

•	 Discussions of Turkish foreign policy 
in Europe are more subtle and well-in-
formed. The emerging European mind-
set among intellectuals regarding Turkish 
foreign policy is thus a positive one. Euro-
pean intellectuals are happy with Turkey’s 
constructive role—especially its soft pow-
er—in its extended region. The majority 
of scholars believe that Turkey’s increas-
ing multi-regional presence and emerging 
global vision would be assets to Europe, 
which exhibits global ambition yet an in-
complete vision.

•	 Nonetheless, positive perception of Turk-
ish Foreign policy is not without question 
marks and confusion. European confusion 
is not associated with the intensity of the 
activity or the degree of independence in 
the foreign policy realm. European elites 
are rather confused and uncomfortable 
with the tune and manner of that activism 
and independence.

•	 Europeans observe substantial changes in 
Turkish foreign policy continuity under 
the AK Party. Europe perceives Turkish 
foreign policy as more interests-oriented 
and independent, ceasing to it’s the foreign 
policy parameters exhibited by its Western 

allies and seeking a more active foreign 
policy. Europeans are mostly aware that 
evolution in Turkish foreign policy is a 
natural process. It is a natural consequence 
of the emerging global environment. To 
this changing international reality, the AK 
Party added its own style and ideas, speed-
ing up the transition process.

•	 Most European scholars do not see the 
Islamization of foreign policy under AK 
Party rule. European intellectuals do not 
deny the role of religion in shaping the 
party’s ideology and outlook; also they do 
not perceive this phenomenon as specific 
to Turkey. Analysts note that the AK Party 
ideology cannot be reduced to Islam alone. 
Religion is only one factor among many—
including culture, social experiences and 
norms, interpretation of history, and inter-
national realities—that constitute the AK 
Party’s vision of the world. In this respect, 
framing religion as the singular factor 
shaping Turkish foreign policy—especially 
towards Arab world—is overly simplistic. 
With respect to the question of what drives 
Turkey’s foreign policy, general European 
mindset is that economic factors take pre-
cedence behind country’s new pro-activ-
ism in several regions. 

•	 European scholars do not agree with the 
simplistic and selective bases upon which 
shift of axis arguments have been predi-
cated. In the European mindset, substan-
tial changes in Turkey’s foreign policy have 
taken place during AK Party rule; how-
ever, these changes do not reflect a shift in 
country’s foreign policy orientation. Tur-
key is still seen as part of the Western alli-
ance, but the country is now more eager to 
develop its own regional approach.

•	 Among European publics and policy-
making circles, however, the view of Turk-
ish foreign policy is less optimistic. Among 
policy-makers, Turkey’s increasing self-
confidence is met with caution—Turkey 

The study aims to analyze 
European elites’ perceptions of 
Turkish Foreign Policy under 
AK Party period.
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is perceived as a potential rival. Among 
European publics, populist and right-wing 
fears of immigration and Islam are shaping 
attitudes toward Turkey. Media coverage 
of Turkey is not helping either—especially 
in Germany and France. Reports focus 
predominantly on points of divergence, 
reinforcing existing ideas about Turkey. 
European intellectuals urge that modesty 
and objectivity are needed in analyses of 
Turkey, which would reduce prejudices 
and demonstrate Turkey’s potential sig-
nificance to Europe.

•	 European scholars are not concerned with 
whether Turkey has shifted its axis or not; 
the critical questions, where does the West 
now stand on the country’s list of foreign 
policy priorities? Here, three factors are 
responsible for the confusion regarding 
the motivations and objectives of Turk-
ish foreign policy: Turkey’s overall foreign 
policy rhetoric, issues in its Middle East 
policy and the state of relations with the 
European Union.

•	 Turkey’s criticism of the West in the non-
Western forums of the Middle East, the 
Balkans and the Caucuses leads to a per-
ception of Turkey as a competitive power. 
Turkish leaders’ strong criticisms against 
Western hegemony, double standards and 
polices create bitterness in Europe. Also 
the public expression of friendship with 
some of the region’s most anti-Western fig-
ures and groups generate suspicion about 
what kind of partner Turkey is going to be 
to Europe. 

•	 European elites’ perceptions of Turkey’s 
Middle East policy are generally positive. 
Europeans see Turkey’s regional activism 
as significant, especially as the West strug-
gles with an entrenched reliability problem 
in the eyes of both its own people and the 
Middle East. Contrary to the general per-
ception that Turkey’s Middle East policy is 
driven by ideological parameters such as re-

ligious affinity, Europeans believe that com-
mon interests between Turkey and Middle 
Eastern countries are the source of warm 
relations. Islamist aspirations do not drive 
Turkey’s recent policy shift in the Middle 
East; rather, economic considerations have 
driven Turkey’s regional relations.

•	 However, some aspects of Turkey’s Middle 
East policy have upset relations with Eu-
rope. Turkish-Iranian relations have been 
one of the most controversial subjects in 
Turkey’s Middle East policy. Europeans re-
gard Turkey’s Iran policy as naïve and per-
plexing, benefitting only Iran. While there 
is an understanding that Turkey needs to 
maintain good relations with Iran for a 
number of reasons, by striking a deal with 
Iran, Turkey is thought to have singled it-
self out, proceeding in opposite direction 
from the West. Turkey’s image as an unpre-
dictable ally seemed clear, especially when 
Turkey voted against sanctions on Iran at 
the United Nations Security Council.

•	 The declining state of relations between 
Turkey and Israel is another issue of con-
cern among Europeans. Confused by the 
sudden change in bilateral relations be-
tween once-close partners, Europeans are 
struggling to understand where Turkish-Is-
raeli relations are headed. Thus far, the dete-
rioration of Turkish-Israeli relations has not 
substantially affected Turkey-EU relations. 
There is even some sympathy with, and 
understanding of, Turkey in Europe in the 
aftermath of the Mavi Marmara incident, 
argue scholars. Pro-Palestinian public opin-
ion in Europe and frustration with Israeli 
decision-making are two important factors 
that lend nuance to Europeans’ understand-
ing of Turkish-Israeli relations. 

•	 Recent Arab revolutions have added an-
other dimension to Turkey’s Middle East 
policy. Turkey’s increasing influence in the 
Middle East is seen as even more critical by 
Europeans, due to the developments of the 
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Arab spring. Despite some inconsistencies, 
on balance Europeans perceive Turkey as 
having been sophisticated in its attempt to 
navigate regimes and popular demands in 
the region. Nevertheless, when asked ex-
actly what role Turkey should play, Euro-
peans cannot articulate a clear vision. 

•	 The confusion in Europe with respect to 
Turkey’s ambitions also stems from the 
uncertain future of Turkish-EU relations. 
Irrespective of differing analyses, Euro-
pean scholars largely agree a link exists be-
tween Turkey’s stalled EU accession pro-
cess and its proactive foreign policy in the 
Middle East. However, the link is not in 
the form of causation, it is rather a corre-
lation. On an intellectual level, the plural-
ity of European scholars believes Turkey’s 
strong foreign policy would boost Europe’s 
global profile. The current deadlock in the 
accession process obliges both parties to 
develop a new way of engaging on issues of 
mutual concern—foreign policy, defence, 
security and energy—in ways that do not 
fixate on the accession process. 

•	 On Turkish Model debates Europeans ac-
knowledge that the Arab region holds Tur-
key in high regard, with most of the credit 
due to Turkish leaders. In little over a de-
cade, they have turned their country into 
a nation that is perceived positively across 
the Middle East. However, Europeans do 
not see Turkey as a model for the Middle 
East in either of these narratives. The term 
“model” is seen as very simplistic in that 
it overlooks fundamental distinctions that 
render Turkey’s democratization process 
different in kind. 

•	 European analysts widely promote the view 
that Turkey, with its experience in success-
fully blending democracy and Islam, could 
constitute a source of inspiration—rather 
than a political model—for those coun-
tries in the region aspiring for democratic 
change. Europeans find Turkey’s cautious 

approach to using the term model very 
clever. If Turkey offers any model at all, 
Europeans assert, it is the AK Party’s own 
model, the AK Party model could serve 
as an asset in inspiring broadly-based and 
powerful Islamist movements across the 
Arab world to unify under political plat-
forms and express themselves via demo-
cratic channels.

•	 Regarding the question of over-stretch in 
Turkish Foreign Policy, European scholars 
with broad consensus believe that Turkey 
overstretches its resources in foreign pol-
icy realm. Though active engagement in 
conflicts across diverse regions may have 
earned Turkey international recognition, 
it does not necessarily equate with out-
comes. The common view of Turkey’s me-
diation diplomacy is that Turkey confuses 
activity with value. By taking active part 
in the resolution of thorny and protracted 
conflicts, Turkish leaders risk investing 
vast resources and time on diverse issues 
that are hard to solve.

•	 European intellectuals find discussions 
of Turkish neo-Ottomanism in Balkan 
region irrelevant. They perceive Turkey’s 
foreign policy as exceedingly pragmatic, 
an approach through which it can ratio-
nally foster regional peace and advance its 
own economic opportunities. European 
intellectuals are divided in how they un-
derstand Turkey’s Balkans policy. Some 
are cautious about Turkey’s presence in the 
region seeing due to perceptions that Tur-
key harbors biases in favor of Turkish and 
Muslim communities. Conversely, some 
scholars see Turkey’s diplomatic and eco-
nomic efforts in the region as constructive. 
These scholars instead criticize the EU’s 
reservations about Turkish engagement 
in the region. Though they disagree, these 
two sets of scholars have one thing in com-
mon: they both note EU wariness at Tur-
key’s regional presence and policy. 
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•	 Thus, as European observers note, the EU 
in the next decade will concentrate more in-
tensely on economic and currency-related 
issues. The significance of foreign policy 
may well diminish. If Turkey sustains its 
current economic trajectory in the coming 
years, its capacity to extend its foreign poli-
cy influence into the Balkans, the Caucasus 

and the Middle East will increase. Europe’s 
declining influence could be ameliorated 
through constructive and peaceful relations 
with Turkey. When evaluated from this per-
spective, Turkey appears to be the most im-
portant foreign policy partner for Europe 
in the coming years, a fact that European 
policy-makers cannot turn a blind eye.
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SETA Vakfı tarafından İngilizce yayınlanan 
“Avrupa’nın Türk Dış Politikası Algısı” başlıklı 
SETA raporu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış’ın katılımıyla gerçekleşen 
bir panelle tanıtıldı. SETA Başkanı Taha Özhan’ın 
moderatörlüğünü yaptığı panelde, raporun ya-
zarları SETA Araştırma Asistanı Müjge Küçükke-
leş ve SETA Dış Politika Direktörü Talip Küçükcan 
raporun içeriği ile bilgi verirken, Bakan Egemen 
Bağış Türkiye’nin AB sürecine dair önemli açıkla-
malarda bulundu.

3 ÜLKE, 32 DERINLIKLI MÜLÂKAT
Panelde ilk konuşmayı yapan SETA Araştırma 
Asistanı Müjge Küçükkeleş, raporun amacı ve 
araştırmada izlenen metot hakkında bilgi verdi. 
Küçükkeleş, son dönemde dünya kamuoyunda 
Türk dış politikası hakkında yapılan tartışmalar 
çerçevesinde “Türkiye nereye gidiyor?” sorusun-
dan yola çıkılarak yapılan araştırmanın amacının 
“Avrupalı entelektüellerin (karar alıcılar, siyaset-
çiler, akademisyenler, uzmanlar, gazeteciler) son 
on yılda izlenen Türk dış politikası hakkındaki al-
gılarını ortaya koymak olduğunu” söyledi. İngil-
tere, Fransa ve Almanya’da toplam 32 derinlikli 
mülakat gerçekleştirerek yapılan çalışmanın, sa-
dece üç ülke ile sınırlandırılmış olması sebebiyle 
Avrupa kamuoyunda var olan ‘genel algıyı’ yan-

sıtmaktan ziyade karar alma süreçlerini etkileye-
cek aktörlerin algısını ölçmeye yönelik olduğunu 
belirtti. Küçükkeleş ayrıca, görüşmelerde bulu-
nulan ülkelerin siyasi yelpazesinde yer alan her 
görüşün temsiline özen gösterdiklerini söyledi.

KÜÇÜKCAN: “AVRUPA, TÜRK DIŞ POLITIKASINI RASYONEL 
BULUYOR”
SETA Dış Politika Direktörü Talip Küçükcan ça-
lışmanın bulgularını ele aldığı konuşmasında, 
genel itibariyle Avrupa’daki Türk dış politikası 
algısının olumlu olduğunu ifade etti. Bununla 
birlikte, Türkiye’nin dış politikası ile ilgili soru 
işaretlerinin de olduğunu söyleyen Küçükcan, 
Türk dış politika yapıcılarının söylemlerinde 
daha dikkatli olmaları gerektiği vurgusunu yap-
tı. Çalışmada Avrupalı entelektüellerin Türk dış 
politikasını Avrupa merkezli bir bakış açısıyla 
ele almadıklarını gördüklerini belirten Küçük-
can, Türk dış politikasına kültürel ya da ideolojik 
bir perspektiften ziyade, daha rasyonel ve ob-

Avrupa’nın Türk Dış Politikası Algısı
Panel  |  TAHA ÖZHAN, MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ, TALIP KÜÇÜKCAN, EGEMEN BAĞIŞ  | 10 Mayıs 2012 
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jektif bir bakış açısının hâkim olduğunu ifade 
etti. 2003 yılında Türkiye’nin Irak işgaline onay 
vermemesiyle birlikte özellikle ABD’de öne çı-
kan eksen kayması tartışmalarının Avrupa’da 
pek karşılık bulmadığını söyleyen Küçükcan, 
Türkiye’nin Ortadoğu politikalarının ideolojik 
değil rasyonel bir yaklaşım olarak algılandığı ve 
Türkiye’nin Ortadoğu’daki varlığının bir tehdit 
olarak görülmediğini belirtti. Son dönemlerde, 
özellikle Arap ülkelerindeki ayaklanmalarla bir-
likte, Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine “model 
ülke” olarak gösterildiğini hatırlatan Küçükcan, 
Avrupalı entelektüellerin de demokrasisini iler-
letmiş Müslüman bir ülke olarak Türkiye’nin 
Arap dünyasındaki tartışmalara katkı sağlaya-
bileceği fikrinde olduklarının görüldüğünü söy-
ledi. Özellikle komşu ve bölge ülkeleriyle olan 
ilişkilerinde Türkiye’nin fazlasıyla özgüvenle ha-
reket ettiği algısının yaygın olduğunu belirten 
Küçükcan, yeni Osmanlıcılık tartışmalarının çok 
ciddi bir tartışma konusu olmadığı bulgusuna 
ulaştıklarını ifade etti.

BAĞIŞ: “YENI AVRUPA TÜRKIYE’SIZ VAR OLAMAZ” 
Türkiye’nin AB sürecine ilişkin açıklamalarda 
bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, sürecin artık bir yol ayrımına geldiğini ve 
başta Fransa olmak üzere Avrupa’da gerçekleş-
tirilen son seçimlerin umut verdiğini ifade etti. 
Büyüyen bir ekonomi olan Türkiye’nin Avrupa 
ekonomileri için önemli hale geldiğini belirten 
Bağış, Türkiye’nin bu ekonomiler için çok iyi bir 
pazar olduğunu söyledi. “AB Projesi”nin Türki-
ye açısından en büyük sosyal değişim projesi 

olduğunu da ekleyen AB Bakanı, AB reform-
larının Türkiye’nin daha iyi bir ülke olmasını 
sağladığını söyledi. Şimdiye dek AB ile üyelik 
görüşmelerine başlamış her ülkenin AB’ye tam 
üye olduğunu hatırlatan Bağış, “biz Türkiye ola-
rak bunun ilk istisnası olmayacağız ve bu yoldan 
vazgeçmeyeceğiz” dedi. Buna ilişkin olarak Ba-
ğış, “Türkiye’nin haftaya AB üyesi olamayacağı-
nın farkındayız, fakat adaletli işleyen bir süreç 
istiyoruz” dedi. Özellikle Arap Baharı ile birlikte 
Ortadoğu halklarının Türkiye’yi ve AB sürecinde 
yapılan reformlarla ilerleyen Türkiye demok-
rasisini bir ilham kaynağı olarak gördüklerini 
söyleyen Bağış, Avrupa Birliği’nin bu etkiyi gör-
mesi gerektiğini belirtti. Son olarak artık yeni bir 
Türkiye’nin var olduğunu söyleyen Bakan Ege-
men Bağış, “Türkiye değişiyor, AB de değişiyor 
ve yeni Avrupa Türkiye’siz olamaz” diyerek her 
iki tarafın da birbirine bağlı olduğunu söyledi.
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Uluslararası ilişkilerde algılar önemlidir. 
Zira aktörlerin davranışları onlara dair ön-
ceden oluşturulmuş tarihsel imaj ve kültürel 
kodların süzgecinden geçerek anlam bulur. 
Algıların varlığı maddi gerçekliğin inkârı ya 
da küçümsenmesi anlamına gelmez. Ancak 
maddi gerçekliğe anlam kazandıran o ger-
çekliğe aktörlerce atfedilen anlamdır. Algı-
lar statik değildir, değiştirilebilir. Aktörlerin 
eylemleri onları doğurur, dolayısıyla eylem 
değişince algı da değişebilir.

Türkiye değişiyor, Avrupalıların Türk dış 
politikası algısı da. Aslında 2005 yılında 
başlayan üyelik müzakerelerin de etkisiy-
le iç siyasi gelişmeler Avrupalıların Türkiye 
algısını belirleyen temel faktör olagelmiştir. 
Ancak son on yılda ülkenin gösterdiği eko-
nomik performans ve dış politika aktivizmi 
Türkiye’nin Avrupa entelektüel düzeyindeki 
varlığının yeniden inşa edilmesinde etkili bi-
rer faktör haline gelmişlerdir.

Onlarca yıldır Batı’nın öngörülür müttefiki 
olarak dış politikası analize değer görülme-
yen Türkiye’nin dış politikada belli değer 

ve ilkeler belirleyerek bunları uygulamaya 
koymasının Avrupalı entelektüeller üzerin-
deki ilk etkisi derin bir şaşkınlıktı. Tabii ki 
zihniyetleri değiştirmek kolay bir süreç de-
ğildir, zaman ve sabır ister, pek çok belirsiz-
likleri de beraberinde getirir. Avrupalıların 
şaşkınlığı Türk dış politikasındaki değişime 
yönelik pek çok endişe doğurdu. Ancak ilk 
şaşkınlığın atlatılmasıyla, Avrupalılar ilk kez 
Türk dış politikasına bakıp daha nitelikli ve 
objektif bir görüş oluşturmaya başladılar.

SETA tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan 
Avrupa’da Türk Dış Politikası Algısı adlı rapor 
işte tam da Avrupalı entelektüellerin ve karar 
alıcıların Türk dış politikasına dair yeni yeni 
oluşturdukları bu nitelikli algının ne olduğu-
nu ortaya koymaya çalışıyor. SETA Raporuna 
göre Avrupalıların Türk dış politikası algısı ol-
dukça olumlu ve rasyonel temellere dayanıyor. 
Türkiye’nin bölgesinde giderek artan etkinliğin-
den ve yapıcı rolünden memnuniyet duyan Av-
rupalılar, Türkiye’nin çok yönlü diplomasisinin 
küresel bir aktör olmayı hedefleyen ancak bunu 
gerçekleştirecek vizyonu yetersiz kalan AB için 
yadsınamaz bir değer olduğu görüşünde.

Yorum  |  MÜJGE KÜÇÜKKELEŞ  |  12 Mayıs 2012  |  Sabah Perspektif

Türk Dış Politikasına Avrupa’dan 
Bakmak
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Türk dış politikası değişti değişmedi tartışma-
ları noktasında da Avrupalı entelektüellerin 
daha incelikli bir yaklaşım benimsedikleri ve 
bu süreci oluşturan küresel ortamdaki geliş-
melere vurgu yaptıkları görülüyor. Bununla 
birlikte, değişen uluslararası ortamı doğru 
okuyan AK Parti’nin dış politikaya kendi tar-
zını getirerek ve değişim sürecini hızlandır-
dığı fikri öne çıkıyor. Türkiye’nin son yıllarda 
gösterdiği dinamizm, bu minvalde, ülkenin 
ideolojik bir hatta eksen kayması yaşadığı ve 
hatta ‘‘İslamlaştığı’’ şeklinde yorumlanmıyor. 
Tam aksine Avrupalı entelektüeller eksen 
kayması ve Yeni Osmanlıcık gibi Türk dış 
politikasında dini faktörleri ön plana çıkaran 
kavramsal yaklaşımları oldukça indirgeme-
ci ve yersiz buluyorlar. Ekonomik çıkarların 
Türkiye’nin dış politikasını şekillendiren en 
önemli faktör olduğu görüşü ise beklenenin 
aksine Avrupa’da oldukça yaygın.

Bu olumlu bakış açısına rağmen Avrupalı-
lardaki Türk dış politikası algısı içinde soru 
işaretleri de barındırıyor. Bu soru işaretleri, 
Türkiye’nin dış politika alanında yoğun faa-
liyet yürütmesinden ya da bağımsız hareket 
etmesinden değil, Türkiye’nin bu aktivizmde 
kullandığı dilden kaynaklanmakta ve benzer 
şekilde bağımsızlığını ifade biçimi de rahat-
sızlık yaratmaktadır.

Türk liderlerin Batı hegemonyası ve çifte 
standartlarına yönelik Ortadoğu, Balkanlar 
ve Kafkaslar gibi Batılı olmayan platform-
larda seslendirdiği sert eleştiriler Türkiye’nin 
bir ortak değil, ‘‘rakip güç’’ olarak algılanma-
sına yol açıyor. Yine Ortadoğu’daki Batı kar-
şıtı aktörler ve gruplarla sergilenen dostluk 
Türkiye’nin Avrupa’ya ne tür bir ortak olaca-
ğı konusunda soru işaretlerine neden oluyor.
Türkiye’ye dair var olan kafa karışıklı-
ğı tek bir yönde ilerlemiyor. Avrupa da 
Türkiye’den ne istediği konusunda net değil. 
Türkiye’nin Arap Baharı sürecinde izledi-
ği siyaset her ne kadar sofistike bulunsa da, 
Avrupa Türkiye’nin bölgenin geleceğinde 

ne türlü bir rol oynamasını ister sorusu ya-
nıtsız kalıyor. Türkiye’nin Avrupa’nın siyasi 
plan ve stratejisinde bir türlü hak ettiği yeri 
alamaması Avrupalı karar alıcı ve siyasile-
rin Türkiye’ye karşı temkinli yaklaşması ile 
açıklanabilir. SETA raporunun da teyit ettiği 
üzere Türkiye’nin dış politika algısı karar-alı-
cılar arasında entelektüellere kıyasla daha az 
olumlu. Bu anlamda Türkiye’nin potansiyel 
bir rakip olarak görülmesi bile söz konusu.

Avrupa’nın ekonomik krizle boğuştuğu ve 
yeniden yapılanma sürecine girdiği böyle-
sine bir dönemde Türkiye son yıllarda ser-
gilemiş olduğu ekonomik performansı sür-
dürmeye devam ederse dış politika alanında 
da etkili olmaya devam edecektir. Avrupalı-
ların kabul ettiği üzere AB önümüzdeki on 
yıl boyunca ekonomik ve parasal konulara 
yoğunlaşacak. Bu süreç zarfında AB için dış 
politikanın önceliğinin azalması muhtemel. 
AB’nin giderek azalan etkisi Türkiye’nin ya-
pıcı rolü ve artan etkisiyle dengelenebilir. Bu 
açıdan bakıldığında Türkiye’nin önümüzde-
ki yıllarda AB’nin göz ardı edemeyeceği bir 
dış politika ortağı olma ihtimali yüksek. Bu 
ise Türkiye’nin şimdiye kadar imajını belir-
leyen İslam ve göç korkusu gibi irrasyonel 
etmenlerin etkilerinin azalmasını ve Türkiye 
tartışmalarının daha da rasyonel bir temele 
evrilmesini beraberinde getirecektir.

Türkiye’nin dış politika 
algısı karar-alıcılar arasında 
entelektüellere kıyasla daha 
az olumlu. Bu anlamda 
Türkiye’nin potansiyel bir 
rakip olarak görülmesi bile söz 
konusu.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Standard and Poor’s (S&P), 1 Mayıs 2012’de 
Türkiye’nin kredi notu görünümünü po-
zitiften durağana düşürmüştür. Kredi not 
görünümünün pozitiften durağana revize 
edilmesi, Türkiye’nin kredi notunun önü-
müzdeki 12 ve 18 ayda aynı kalacağı anla-
mına gelmektedir. Aynı zamanda, daha önce 
piyasa katılımcıları tarafından düşünülen en 
düşük yatırım notu olarak belirlenen BBB- 
kredi notu da teyit edilmiştir. Türkiye’nin 
kredi notu görünümünün pozitiften durağa-
na düşürülmesi gerekçesinin zayıf dış talep, 
kötüleşen ticari şartlar ve şaşırtıcı olarak da 
dış borçlar olduğu ifade edilmiştir. 

S&P’nin kredi notu görünümü kararı piyasa 
aktörleri için şaşırtıcı olmuştur. Küresel eko-
nomik krizin başta AB ülkeleri olmak üzere 
birçok ülkeyi iflasın eşiğine getirdiği bir dö-
nemde, Türkiye’nin temel makroekonomik 
göstergeleri, başta borcun ve bütçe açığının 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) içindeki ora-
nı Maastricht kriterlerinin altında seyretmiş, 

2009’un son çeyreğinden itibaren son 9 çey-
rek boyunca kesintisiz büyüme sürmüş, hatta 
Türkiye 2011’in ilk 3 aylık döneminde dünya 
ekonomileri arasında en yüksek ekonomik 
büyümeyi gerçekleştiren ülke olmuştur.

Tüm makroekonomik göstergeler olumlu ol-
masına rağmen, yapısal nedenlerden dolayı 
ekonomik büyüme ile birlikte cari açığın art-
ması bazı kaygıların ileri sürülmesine neden 
olmuştur. Bu yapısal probleme bir çözüm 
olarak, cari açığın azaltılması amacıyla ihra-
catın ithalata olan bağımlılığını düşürmek, 
ara malı ve yatırım mallarında yurtiçi üretim 
kapasitesini artırmak ve üretim için gerek-
li olan girdileri yerli ürünlerle karşılamak, 
enerjide de dışa bağımlılığı azaltmak için 
yeni teşvik sistemi Başbakan Erdoğan tara-
fından açıklanmıştır. Bu arada, cari açıkta 
son dört ayda önemli bir yavaşlama başlamış, 
ihracat pazarı çeşitlenmiş, cari açığın finans-
manı ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Kaldı 
ki, Türkiye ekonomisinde cari açık miktarın-
dan çok, cari açığın finansmanı yani kredi 

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitiften durağana çevirdi. S&P, not görü-
nümüne dair yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin azalan dış talep ve kötüleşen dış ticaret haddinin, ekonominin yeniden dengelen-
mesini daha zor hale getirdiğini, yüksek dış borç ve dolaylı vergi gelirlerine dayanan devlet bütçesi dikkate alındığında Türkiye’nin 
kredibilitesine yönelik riskleri artırdığını” ifade etti. Aynı zamanda “2011 yılındaki cari açığın yüksek olması ve Türkiye’nin fazla-
sıyla dış finansmana bağlı olmasının ani şoklara karşı savunmasız kalmasına neden olabileceğini” de bildirdi.   

Standard & Poor’s’tan Tepki Çeken Açıklama 

Yorum  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  5 Mayıs 2012  |  Sabah Perspektif

Kredi Derecelendirme 
Kuruluşlarının Amacı Nedir?
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kanalı daha önemli hale gelmiştir. Türkiye, 
bu dönemde Avrupa Merkez Bankası’ndan 
piyasalara enjekte edilen likidite bolluğun-
dan yararlanmış ve son dönemde cari açığını 
çok iyi şartlarda finanse etmiştir. 

S&P’nin kredi notu görünümünü revize 
ederken gerekçe olarak ülke borçlarını kri-
ter kabul ettiğini belirtmiş olmasına rağmen, 
kamu borcunun ve bütçe açıklarının GSYH 
içindeki paylarının Türkiye’den oldukça 
yüksek olduğu ülkelerin notlarında bir de-
ğişikliğe gitmemiş ve belki de ironik olan, 
Türkiye’nin kredi notu görünümünü düşür-
düğü bir dönemde Yunanistan’ın uzun vadeli 
kredi notunu yükseltmiştir. Borç içinde yü-
zen, defalarca alınan yardımlar ve borç silme-
lere rağmen 2020’de borcun GSYH içindeki 
payının yüzde 120’lere düşmesi beklenen, if-
lasın eşiğinde olan ve hatta şu anda atanmış-
lar tarafından yönetilen Yunanistan’ın uzun 
vadeli kredi notunun tercihli temerrütten 
CCC’ye yükseltilmesi, nereden bakarsanız 
bakın tam bir çifte standart ve hatta garabet 

örneği olarak ortada durmaktadır. Kuvözde 
yaşatılmaya çalışılan Yunanistan’ın kredi no-
tunda artırıma giden ve iflas eden İzlanda’ya 
ve Türkiye’ye aynı kredi notunu veren S&P, 
Türkiye’nin not görünümünü maalesef dura-
ğana çevirmiştir. Bu nedenle, inandırıcılığını 
ve güvenini yitiren bu kuruluşların verdikle-
ri kararların ne kadar adil ve güvenilir oldu-
ğu sorusunu sormamızın zamanı gelmiştir. 
Kredi notu görünümünün pozitiften dura-
ğana düşürülmesi, her ne kadar not indirimi 
olmasa da yabancı yatırımcıların risk algı-
lamaları nedeniyle, kafa karışıklığına neden 
olacaktır. Başta bizim ve piyasa katılımcıla-
rının kesin olarak not artışı beklediği bir dö-
nemde S&P’den gelen bu kötü haber yabancı 
yatırımcıların yatırım kararları verirken bir 
kez daha düşünmelerine neden olacaktır. Bu 
davranış, hem Türkiye’ye gelecek olan ya-
bancı yatırımcıların yapacakları yatırımların 
azalmasına, hem de ülkeye gelecek ve gelen 
fonların yüksek risk primi nedeniyle faiz 
maliyetlerinin yükselmesine neden olacaktır. 
Acaba kredi derecelendirme kuruluş ve 
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kuruluşlarının “örtülü” amacı bu mudur? 
Türkiye ekonomisinde son yıllarda sağlanan 
ekonomik ve sosyal göstergelerde elde edilen 
kazanımlara rağmen, açıkçası S&P’nin yap-

tığı bu taraflı ve haksız not değerlendirmesi, 
mevcut pozitif süreci baltalama ve yapılacak 
iyi şeylere çomak sokmak olarak algılanmış-
tır. Bilindiği üzere, son yıllarda, Türkiye eko-
nomisinde faiz ödemelerinde ciddi miktarlar-
da azalmalar sağlanmıştır. 2002’de bütçenin 
yüzde 43.2’si faize giderken 2011’de bütçenin 
sadece yüzde 13.5’i faize gitmiştir. Diğer yan-
dan, 2002’de vergi gelirlerinin yüzde 86’sı fa-
ize giderken, 2011’de vergi gelirlerinin ancak 
yüzde 16.6’sı faize gitmiş gözükmektedir. Bu 
fotoğraf, şüphesiz, ülke ekonomisine ek bir 
kaynak sağlamıştır. Bugün ülke bu kadar iyi 
bir altyapıya sahipse, küresel ekonomik kriz 
nedeniyle çoğu ülkelerde kemer sıkma ted-
birleri uygulanırken, Türkiye’de sağlık ve eği-
tim harcamaları artıyorsa ve sosyal yardım ve 
sosyal hizmet alanlarına önemli kaynak akta-
rılıyorsa, bu bütçe içindeki faiz ödemelerinde 
meydana gelen azalmadan kaynaklanmakta-
dır. Bu tablonun faiz lobisini gerçekten rahat-
sız ettiği gözükmektedir.

Başta bizim ve piyasa 
katılımcılarının kesin olarak 
not artışı beklediği bir 
dönemde S&P’den gelen 
bu kötü haber yabancı 
yatırımcıların yatırım 
kararları verirken bir kez 
daha düşünmelerine neden 
olacaktır.
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Kredi derecelendirme kuruluşlarının yap-
tığı derecelendirmeler ülkeleri ve mali pi-
yasaları önemli ölçüde etkilemektedir. Mali 
piyasalara ilişkin yapılan değerlendirmeler 
bankacılık sistemini etkilerken, ülke notla-
rının özellikle yerli/ yabancı yatırımcıları 
etkileme açısından önemli bir kriter olduğu 
gözükmektedir. Kredi derecelendirme kuru-
luşlarınca verilen yüksek kredi notu, ülkeye 
yatırımların artmasına; buna karşılık düşük 
notlu derecelendirmeleri ise faiz oranlarının 
yükselmesine, ülkelerin borç servisi yükü-
nün artmasına ve borç sahibinin borcunu 
ödememe (temerrüt) riskinin yükselmesine 
neden olmaktadır.

Güvenilirliklerini yitirdiler
Ancak, kredi derecelendirme kuruluşları 
olası bir kriz için erken uyarı işlevi görmeleri 
gerekirken, son zamanlarda, derecelendirme 
yaptıkları üye ülkelerin durumlarını geriden 
takip eder duruma düşmüşlerdir. Özellikle, 
ne 2008’de küresel ekonomik krizin meyda-
na gelmesinden önce ne de kriz patladığın-
da sorunlu varlıkların notunu indirmeyen 

kredi derecelendirme kuruluşları yatırımcı-
ları yanlış yönlendirmişlerdir. Bu dönemde 
bu kuruluşların kredibiliteleri ve intibaları 
olumsuz etkilenmiştir. Krizin devam ettiği 
süre boyunca da iflasın eşiğindeki ülkelerin 
kredi notu yükselirken, bu dönemde ekono-
mik büyüme oranlarında rekor kıran, başta 
borç yükünün ve bütçe açığının milli gelir 
içindeki payı olmak üzere birçok olumlu 
makroekonomik göstergeye ve siyasi istikra-
ra sahip Türkiye’nin notunun ancak yatırım 
yapılabilir seviyeye gelmesi şaşırtıcı hatta 
utanç verici olmuştur. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının derece-
lendirme için kullandıkları kriterlerin ülke-
den ülkeye değişmesi, ağırlık verdikleri dere-
celendirme kriterlerinin hiçbir şeffaflığının 
ve dayanağının olmaması, sadece Türkiye’yi 
değil birçok ülkeyi rahatsız etmiştir. Diğer 
yandan, kredi derecelendirme kuruluşları-
nın finansman kaynaklarını derecelendirme 
yaptıkları kurum ve kuruluşlardan sağlama-
ları; bu kuruluşlardaki analistlerin bağımsız 
kararlar vermedikleri yönündeki kaygıları 

Yorum  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  26 Mayıs 2012  |  Sabah Perspektif

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına 
Alternatif Oluşturma
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artırmıştır. Ne yazık ki, ülkeler ve yatırımcı-
lar, halen büyük ölçüde bu kuruluşların ver-
diği kredi notlarını önemli bir kriter olarak 
almaya devam etmektedirler. 

Alternatif kuruluşların zamanı geldi
Standards and Poor’s (S&P) tarafından 
Türkiye’nin not görünümünün pozitiften 
durağana çevrilmesi, başta Türkiye olmak 
üzere, bu durumdan zarar gören gelişmek-
te olan birçok ülkede derecelendirme yapan 
Standards and Poor’s (S&P), Moody’s ve 
Fitch gibi kuruluşlara alternatif olarak yeni 
kredi derecelendirme kuruluşlarının kurul-
ması çalışmalarının gerekliliğini gündeme 
getirmiştir. Başbakan Erdoğan’ın Standards 
and Poor’s hakkında yaptığı açıklamalar 
da bu kurumların tartışılır hale gelmesine 
ve yeni kuruluş çalışmaları sürecine ivme  
kazandırmıştır.

Peki, Türkiye mevcut derecelendirme kuru-
luşlarına mahkûm mu? Bunun cevabı tabi 

ki, Hayırdır. Mevcut kredi derecelendirme 
kuruluşlarının, derecelendirme için kullan-
dıkları metodolojide; sübjektif kriterler, si-
yasi faktörler ve ülkeden ülkeye göre değişen 
algılar yer almaktadır. Kurulacak yeni kuru-
luşlar ile derecelendirmede kullanılacak me-
todolojinin objektif kriterlere dayanacak ol-
ması, başta Türkiye’nin ve pek çok gelişmekte 
olan ülkenin hak ettiği kredi derecelendirme 
notunu almasını sağlayacaktır. Her ne kadar 
Türkiye’de kurulan ve SPK tarafından yetki-
lendirilen ulusal derecelendirme kuruluşları 
olsa da, bu kuruluşların uluslararası düzeyde 
derecelendirme yapmaları zaman alacaktır. 
Ancak, Basel II düzenlemesi kapsamında, 
bankalardan kredi alacak firmaların kredi 
derecesine sahip olma zorunluluğu nede-
niyle, mevcut derecelendirme kuruluşlarına 
mahkûm olmamak için ulusal kuruluşlar bu 
dönemde önemli görevler ifa edecektir. Ay-
rıca, gerçekleştirecekleri faaliyetler ile hem 
piyasa da tanınırlıkları kolaylaşacak hem de 
kredibiliteleri artacaktır. 

Yeni kuruluşlar denetlenmelidir
Kurulması planlanan kredi derecelendirme 
kuruluşları için en önemli kriter, bu kuru-
luşların piyasada zamanla güvenilirlik ka-
zanmaları ve kredibilitelerini artırmalarıdır. 
Türkiye’de başlayacak bu süreç alternatif de-
recelendirme kuruluşlarının diğer ülkelerde 
de yaygınlaşmasını hızlandıracaktır. Bu da 
derecelendirme kuruluşlarının kendilerine 
çeki düzen vermelerine ve rekabet içinde 
faaliyette bulunmalarına neden olacaktır. 
Ayrıca, bu kuruluşların piyasada fonksiyonel 
olmaları ve sağlıklı işlev görebilmeleri için, 
kendilerini denetleyecek ve kontrol edecek 
kurumların olması da zorunlu olmalıdır. Bu 
konuda, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na 
önemli sorumluluklar düşmektedir.

Kredi derecelendirme 
kuruluşlarının derecelendirme 
için kullandıkları 
kriterlerin ülkeden ülkeye 
değişmesi, ağırlık verdikleri 
derecelendirme kriterlerinin 
hiçbir şeffaflığının ve 
dayanağının olmaması, 
sadece Türkiye’yi değil birçok 
ülkeyi rahatsız etmiştir.
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SETA bünyesinde yayınlanan Insight Turkey der-
gisinin düzenlediği “Avrupa Krizi: Türk ve Yunan 
Perspektifleri” adlı panelde Avrupa’da yaşanan 
ekonomik kriz üzerine önemli değerlendirme-
lerde bulunuldu. Panele, TCMB Başkanı Doç. Dr. 
Erdem Başçı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Asaf Savaş Akat, THK Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Murat Yülek ve Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Dimitris Tsarouhas konuşmacı olarak katıldılar.

Insight Turkey dergisi editörü ve ODTÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı’nın moderatörlüğün-
de gerçekleşen panelde TCMB Başkanı Doç. 
Dr. Erdem Başçı, küresel finans krizi sonrasında 
TCMB para politikası üzerinde değerlendirme-
lerde bulundu ve Türkiye’nin kriz sürecinde 
hangi politikaları izlediğini anlattı. Başçı, özel 
sektör borçlanması gibi daha kolay halledilebi-
lir bir problemin yanında Türkiye’nin en önemli 
sorununun aşırı hızlı kredi büyümesi olduğunu 
belirtti. Türkiye’nin bu problemleri maliye politi-
kasıyla ve yapısal reformlarla aşmaya çalıştığını 
belirten Başçı, “teşvik tedbirleriyle büyümenin 
potansiyelin altına düşmesine engel olmaya ça-
lışırken, para politikası tarafında enflasyondaki 
düşüşe odaklı bir şekilde sıkı para politikasına 

devam ediyoruz” dedi. Bu politikalarla fiyat is-
tikrarı ve finansal istikrarın amaçlandığını ifade 
eden Başçı yılsonu enflasyon rakamlarında da 
hedeflenenin gerçekleştirileceğini belirtti. Başçı, 
istihdam konusunda da ilerlemeler kaydedildi-
ğini, fakat kadınların iş gücüne katılımının dü-
zenli olarak artmasına rağmen hala çok düşük 
olduğunu belirtti. 

ASAF SAVAŞ AKAT: “TÜRKIYE BIR BAŞARI HIKÂYESINE 
DÖNÜŞEBILIR”
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf 
Savaş Akat, “2012 Yılında Türkiye Ekonomisi: Fır-
satlar ve Zorluklar” başlıklı sunumunda Türkiye 
ekonomisinin yapısal özellikleri ve uzun vade-
deki görüntüsü üzerine tespitlerde bulundu. 

Avrupa Krizi: Türk ve Yunan 
Perspektifleri
Panel  |  ERDEM BAŞÇI, ASAF SAVAŞ AKAT, MURAT YÜLEK, DIMITRIS TSAROUHAS, IHSAN DAĞI  | 30 Mayıs 2012 
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Akat, tarihsel olarak Türkiye’nin ne Kore gibi bir 
başarı öyküsü ne de Arjantin gibi bir felaket öy-
küsü olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 1993-2011 
yılları arasındaki politikalarının çok başarılı oldu-
ğunun altını çizen Akat, bu büyük dönüşümün 
kamu maliyesindeki düzenlemelerle gerçek-
leştirildiğini belirtti. Asaf Savaş Akat, başarının 
arka planında, toplumun mali fedakârlıkta bu-
lunması, Kemal Derviş’in iktisadi sağlamlaştırma 
paketi uygulaması ve devamında AK Parti’nin 
mali olarak muhafazakâr ve aynı zamanda piya-
sa yanlısı bir siyaset izlemesinin olduğunu ifade 
etti. Türkiye ekonomisinin potansiyel sorunla-
rına da dikkat çeken Akat, Türkiye’nin konjonk-
türel politikalarının zayıf olduğunu, Keynezci 
politikaların desteklenmediğini, büyüme yanlısı 
hareket ve sendikaların olmadığını belirtti. 

Şu anda ekonomiyi yöneten kadronun başarılı 
olduğunu belirten Akat, bardağın yarısının dolu 
olduğunu, Türkiye’nin bir başarı hikâyesine dö-
nüşebileceğini söyledi ve “yavaş yapalım demek 
hatadır, şartlar iyiyken yapılması gerekenler 
bekletilmemelidir” şeklinde konuştu. 

MURAT YÜLEK: “KRIZ BITTI, ETKILERI SÜRÜYOR”
Panelin konuşmacılarından THK Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yülek, 2008 kri-
zinden en çok yara alan ülke grubunun AB ülke-
leri olduğunu belirtti. AB’nin sadece ekonomik 
değil aynı zamanda yapısal problemleri olduğu-
nu belirten Yülek, AB’de kurumsal yapının güç-
lü olmaması, karar almada zorluk yaşanması ve 

rekabetçi tarafında sıkıntılar olmasının krizin et-
kilerini ağırlaştırdığını ileri sürdü. Murat Yülek ay-
rıca, finansal krizin bittiği fakat bir tsunami gibi 
etkilerinin hala devam ettiği tespitinde bulundu.

DIMITRIS TSAROUHAS: “AB, KRIZI YANLIŞ YÖNETTI” 
Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Dimitris Tsa-
rouhas ise konuşmasında ‘’Yunanistan Krizinin 
Siyasi Temelleri: Yurtiçi Hatalar ve AB Faktörü’’ 
konusunu ele aldı. Yunan krizinin diğer AB ül-
kelerinden farklı özellikleri olduğunu beliren 
Tsarouhas, Yunanistan’da vergilendirme başta 
olmak üzere kamu politikalarının uzun süredir 
yanlış yönetilmesinin krize sebep olduğunu be-
lirtti. Hükümetlerin kamu borçlarını saptırmak 
için ‘yaratıcı muhasebe’ yaptığını ifade eden 
Tsarouhas, bütçe açığının nasıl olduğunun hal-
ka açıklanamadığını ve dolayısıyla demokrasi 
karşıtı eğilimlerin arttığını belirtti. Yunanistan 
içinde reform karşıtı koalisyonların zaten önem-
li bir sorun olduğunun altını çizen Tsarouhas, 
muhafazakâr yönetimlere sahip olan AB ve 
IMF’in de Yunanistan’ı krizden kurtaracak poli-
tikaları reddettiğini ve piyasanın liderlerin karar 
almasını beklemediğini söyledi. Tsarouhas son 
olarak AB’nin zamanlama ve siyasi tercihler bakı-
mından krizi yanlış yönettiği tespitinde bulundu.
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The human cost of the uprisings in Syria in 
their first year was high. The Ba’athist ruling 
regime, with its learned ignorance, respond-
ed to demands for change by holding onto 
the one instrument it knew best: bloodshed. 
We do not even know the number of peo-
ple killed by the regime during this year. A 
glance at the hundreds of thousands of peo-
ple displaced domestically, and the tens of 
thousands of people in exile, is enough to see 
the extent of the tragedy. For decades now, 
the al-Assad family, which has been ruling 
the country through the skills of its police 
and intelligence forces, lived in a comfort 
provided by external balances.

The first leg supporting this geopolitical com-
fort zone for thirty years was the Camp David 
Accords. Syria, which has been the most con-
venient enemy of Israel, built and maintained 
its involvement in Lebanon. When the inter-
national system and the United States pushed 
a little further, Syria backed away quickly 
from its position of insisting on intervening 

in Lebanon -- a position to which Syria had 
attached undue importance for years. The 
pressure Syria faces today to stop the ongo-
ing massacres it is voraciously carrying on 
against its own people is nowhere near the 
level of the international pressure it faced to 
back down from its stance on Lebanon. 

The second leg of the geopolitical comfort 
zone is the relationship Syria has been build-
ing with Iran for the last 30 years. This re-
lationship is also granted undue importance 
in the Syrian analysis. First of all, Syria and 
Iran do not share a geographical bond. The 
theo-political and geopolitical partnership 
with Iran constructed by the Syrian elite for 
strategic purposes is reminiscent of the re-
lationship between Turkey and Israel fash-
ioned in the 1990s. Turkey had constructed 
“strategic relations” with Israel, with which it 
does not share a geographical border, during 
the coup years of 1996 and1997 at the hands 
of its West-supporting elite. This artificial 
relationship, imposed from the top without 

Şubat 2012’de BM ve Arap Birliği’nin Suriye özel temsilcisi olarak tayin edilen eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, 16 Mart’ta 
6 maddelik Suriye planını açıkladı. Türkiye’nin karamsar olmasına rağmen destek verdiği plan Suriye’de 10 Nisan’dan itibaren 
geçerli olmak üzere bir ateşkes çağrısı yapmaktaydı. Suriye rejimi Annan planını kabul ettiğini açıkladıysa da, rejimin operasyon-
larına devam etmesi ve muhaliflerin de karşılık vermesi sebebiyle gerçek bir ateşkes sağlanamadı. Suriye rejiminin Mayıs ayında 
gerçekleştirdiği Hule katliamı ateşkesin askıya alınmasına neden oldu. Türkiye, Hule katliamının ardından 30 Mayıs’ta ülkedeki 
tüm Suriyeli diplomatik personeli sınır dışı etme kararı aldı.

Türkiye Ile Esed Yönetimi Arasında Gerilim Tırmandı

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  11 Mayıs 2012  |  Hurriyet Daily News

The Luckiest Dictator in the Middle 
East
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any regard for social and political trends in 
the country, was rendered meaningless with 
the strengthening of democratization in Tur-
key and was eventually severed.

Similarly the Syria-Iran relationship is also one 
that could only exist under special circum-
stances. Syrian-Iranian relations, which would 
have not been forged to begin with, had the 
West not tried to draw out the Islamic Revo-
lution in Iran, would have been rendered just 
as meaningless as Turkey-Israel relations in a 
scenario where Iran was more democratic.

The final leg of support for the Syrian Ba’ath 
regime’s geopolitical comfort zone was the 
political climate generated by the other dic-
tatorships in the area. Mubarak in Egypt, 
Saddam in Iraq, the Saudi administration in 
Saudi Arabia, the West-friendly monarchy 
in Jordan, the Israeli occupation of Pales-
tine and the situation in the Gulf countries 
served to keep the ongoing massacres and 
dictatorship of the Ba’ath regime from being 
in the limelight.

Today we are faced with a different Middle 
East. The continued existence of the above-
mentioned administrations and problems 
does not take away from the fact that we have 
entered into a new political climate. Condi-
tions that would suport the continued exis-
tence of the Syrian Ba’ath regime no longer 
exist. That the Ba’ath regime and its support-
ers, collectively suffering from historical jet-
lag, do not grasp this truth does not change 
its consequences.

The final leg of support for 
the Syrian Ba’ath regime’s 
geopolitical comfort zone was 
the political climate generated 
by the other dictatorships in 
the area.
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Ortadoğu’da neşvünema bulmuş birçok 
çarpık yapının görüldüğü bir ülkedir Suri-
ye. Örneğin, bölgede sömürge yıllarından 
bakiye kalan azınlıkları palazlandırma si-
yasetinin etkili bir şekilde hayata geçirildiği 
ülkelerden birisidir. Diğer taraftan bölgede 
Türkiye ve İran’ın da parçası olduğu Kürt 
sorununu Kürtlere vatandaşlık vermeyerek 
çözmüş (!) bir ülkedir. Bölgenin mustarip ol-
duğu babadan oğula geçen “saltanat cumhu-
riyetlerinin” çarpıcı örneklerinden birisidir. 
Aynı zamanda Saddam’ın Irakı’, Mübarek’in 
Mısırı, Cezayir ve İran gibi bölgede yaygın 
olan “istihbarat cumhuriyetlerinden” de bi-
risidir. En önemlisi, bölgedeki değişim ve 
statüko çatışmasının tüm safları hazır bir şe-
kilde cereyan ettiği bir ülkedir.

Bu durum, Suriye’de dokunulan sinir uçları-
nın bölgedeki tüm aktörleri harekete geçir-
mesine ve Suriye krizinin bir iç meseleden 
çok bölgesel bir hesaplaşmaya dönüşmesine 
sebep olmakta. Bu hesaplaşma Suriye’de yo-
ğun ve son günlerde Lübnan’da küçük ölçekli 
silahlı çatışmalara sebep olurken, önemli bir 
diğer çatışma da medya ve propaganda ala-

nında cereyan etmekte. Mart 2011’de Derâ’da 
çocukların duvara “halk rejimin yıkılmasını 
istiyor” yazısı yazdığı günden bugüne Suriye 
rejimi, değişim talebine hem şiddetle hem de 
propaganda savaşı ile karşılık vermekte ve 
Soğuk Savaş yıllarını aratmayacak, organize 
ve gözüpek bir şekilde ilhamını bölgenin sta-
tükocu aktörlerinden aldığı bir propaganda 
kampanyası yürütmektedir.

Baas Hasbara’sı
Suriye rejiminin en büyük ilham kayna-
ğı, bölgede senelerdir sürdürdüğü işgalini, 
katliamlarını ve uluslararası hukuk ihlalle-
rini sümenaltı etmekte, Mavi Marmara’da 
“katlettiği maktulu suçlu ilan edecek kadar 
mahirleşmiş” olan İsrail’dir. Esed rejiminin 
krizin başından beri yürüttüğü kampanyaya 
baktığımızda hem metod hem de retorik açı-
sından İsrail’in Hasbara’sıyla* önemli para-
lellikler taşıdığını görmek mümkündür.

Bu kampanyada öncelikli amaç, çatışmanın 
tabiatının ve aktörlerinin tek tanımlayıcısı 
olma çabasıdır. Rejimin yansıttığı şekliyle 
Suriye’de yaşananların sebebi demokratik-

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  27 Mayıs 2012  |  Star Açık Görüş

Müslüman Mahallesinde Baas 
Propagandası Satmak
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leşme talebi değil, direniş cephesinin önemli 
ülkesi olan Suriye’yi safdışı bırakma gayreti 
güden bir uluslararası komplodur. Filistin’de 
yaşananların sebebinin işgal ve uluslararası 
hukuk ihlali değil, “Ortadoğu’nun tek de-
mokrasisi” İsrail’i ve demokratik değerleri 
hedef alan ve amacı İsrail’i gayrimeşrulaş-
tırmak olan uluslararası bir girişim olduğu 
gibi... Suriye’deki çatışmaların müsebbibi 
binlerce sivil öldüren Suriye rejimi değil, dış 
destekli teröristlerdir. Filistin’de yaşananların 
müsebbibi de İsrail değil, dış destekli terö-
ristlerdir. Öldürülen Suriyelilerin sorumlu-
luğu Suriye’de El-Kaide’ye, İsrail’in öldürdü-
ğü Filistinlilerin sorumluluğu ise Hamas ve 
Hizbullah’a aittir. Haklarını talep edenler 
terörist olarak tanımlandığında uluslararası 
“meşruiyet” de ardından gelmektedir ve bu 
noktada tartışma doğal olarak barışçıl gös-
tericilerden teröristlere doğru kaymaktadır.

Örneğin Şam’da muhtelif yerlerde meyda-
na gelen patlamaların üstüne yıkıldığı ve 
Suriye’de terörizmin anahtar kelimesi haline 
dönüşen Nusret Cephesi, nerden çıktığı ve 
neye hizmet ettiği belli olmayan bir el bom-
bası görevini ifa etmektedir. Attığı her adımda 
muhalefeti hedef tahtasına oturtan ve rejimin 
eline koz veren bir örgütün kimden beslendiği 
ve neyi amaçladığı büyük bir soru işaretidir. 
Özellikle muhalefeti sindirmek konusunda 
büyük bir “başarıya” imza atan Cezayir’de FİS 
kıyımı sırasında derin devletin bu tarzda ope-
rasyonlara giriştiği bilinirken, Nusret Cephesi 
adıyla ortaya çıkan yapılanmanın Suriye reji-
minin propaganda aygıtının kanlı bir parçası 
olduğu şüpheleri güçlenmektedir.

Beynelmilel medya ordusu
Propaganda savaşının rejim için en etki-
li aracı, yine İsrail’in de çok aktif bir şekil-
de kullandığı medyadır. Esed rejimi retorik 
ihracı kampanyasını Suriye içerisinde sahip 
olduğu imkanlarla, bölgesel müttefiklerinin 
kanalıyla ve Türkiye gibi ülkelerdeki vazifeli 
veya gönüllü fedaileriyle yürütmektedir. Su-

riye rejimi, Suriye TV ve Ed-Dünya TV gibi 
TV kanalları, Tişrin, El-Vatan, El-Baas gibi 
gazeteler ve SANA Haber Ajansı aracılığıyla 
ülke içerisinde bilgi dağıtımını tekelinde tut-
maya çalışmakta diğer taraftan da özellikle 
İran, Rusya ve bazı Türk ve Arap kanalları 
üzerinden de resmi retoriği dışarıya ihraç 
etmektedir. Örneğin, SANA Türkiye’ye dair 
“çarpıcı” gelişmeleri yayınlarken bazı ulu-
salcı kanallardan beslenmekte, bu kanallar 
da Suriye haberlerini Suriye resmi retoriğine 
göre şekillendirmektedir. Press TV’nin ör-
neğin Hatay’daki kamplarla alakalı attığı bir 
iftira, SANA’da kendisine büyük yer bulmak-
ta, ulusalcı kanallar da bu iftiralar üzerinden 
Türk hükümetini suçlamaktadır.

Baas propagandasının Türkiye’deki tezahür-
lerine baktığımızda karşımıza üç ana cenah 
çıkmakta. Birinci grupta yolları daha önce-
den Baas rejimi ile kesişmiş, rejime ideolojik 
aidiyet hisseden ve Türkiye’de konuşlanmış 
zevat yer almakta. Diğer grubu Suriye’deki 
olaylara “muhalefet diskuruna muhalefetle” 
yaklaşan ve Suriye’yi farklı açıdan okuma 
çabasının kendilerini Suriye resmi retoriğine 
sürüklediği kesimler oluşturmakta. Sonuncu 
grubu ise Suriye meselesini hükümeti eleştir-
mek için altın fırsat olarak gören ve Suriye 
rejiminin retoriğine bir iç muhalefet malze-
mesi olarak sarılanlar teşkil etmektedir.

Bu noktada Suriye rejimi için İsrail’in de pe-
riodik bir şekilde tertip ettiği gazeteci turla-
rı önemli bir vazife ifa etmektedir. Değişik 
vesilelerle tertip edilen bu turlarda İsrail’de 
terörizmin acımasızlığı ve İsrail devletinin 
“çölün ortasında bir vaha yaratması” anlatı-
lırken, Suriye’de ise her şeyin normal olduğu, 
bir avuç teröristin huzursuzluk çıkardığı ve 
rejimin seçimlere gitmek gibi reform adım-
ları attığı hikayeleri anlatılmakta. Rehberler 
eşliğinde gerçekleştirilen turlarda seçmece 
sandık ziyaretleri, Şam’ın eğlence ve sayfiye 
mekanlarına geziler ve dublörlerle röportaj-
lar gerçekleştirilirken, asıl çatışma alanların-
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dan ve gerçek muhalefetten uzak tutulan bu 
gazetecilerin “bir kısmı” Suriye’den döndük-
lerinde “Suriye’de hiçbir şey anlatıldığı gibi 
değil” minvalinde yazılar yazmaktalar. Bu 
tarz yazılarla “Esed rejimi yıkılmak üzere” 
iddialarında bulunanlarla birlikte propagan-
danın iki zıt ucunu temsil etmekteler.

Suriye’deki olaylar bağlamında Türkiye’de ce-
reyan eden tartışmalar, birkaç ana tema etra-
fında yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi 
yukarda bahsedilen şekilde çatışmanın dina-
miklerini ve aktörlerini tanımlama çabasıdır. 
Buna göre muhalefet masum değil, Esed reji-
mi de eli kanlı katil değildir. Suriye halkının 
büyük çoğunluğu Esed’i seviyor ve destek-
liyor, muhalefet ise ülkeyi bir iç savaşa çek-
mek istiyor. Esed’in sosyal bir tabanı vardır 
ama halkın çoğunluğunun desteğine sahip 
olduğu iddiası en başta sosyoloji bilimine 
aykırıdır. Halkı göstericilerden devrimcilere 
dönüştüren rejimin aylardır aralıksız baş-
vurduğu şiddettir. Meselenin en ilginç tarafı, 
aynı zevatın Arap Uyanışı’nın daha önceden 
uğradığı Tunus, Mısır ve Libya gibi ülkeler-
deki muhalefeti destekler gibi görünmeleri, 
fakat en az bu ülkeler kadar baskı altında ya-
şayan ve devrim için tüm siyasi, ekonomik 
ve sosyal şartların oluştuğu Suriye’de halkın 
değişim taleplerini emperyalist bir komploy-
la açıklama çabalarıdır.

Bir diğer tema ise Türkiye’deki kamplarda Su-
riyelilerin kötü muamele gördüğü suçlamala-
rıdır. Ortak kaynaktan türeyen ve İran, Rusya, 
Suriye ve zayıf da olsa Türkiye’de de yankı bu-
lan bu suçlamalar, tecavüz iftiralarına varacak 
kadar seviyeyi düşürmüş ve kampların kurul-
masının üzerinden henüz 4-5 ay geçmeden 
“kamplarda gayrimeşru çocuklar doğdu” id-
dialarına varacak kadar temelsiz iftiralar bo-
yutuna ulaşmıştır. Oysa kampları ziyaret eden 
ve “rehbersiz” inceleme fırsatı bulan birisi 
olarak benim ve diğer birçok uluslararası göz-
lemcinin de ifade edebileceği gibi Türkiye’de 

Suriyelilerin barındığı kamplar dünyanın 
dört bir yanındaki muadillerinden daha iyi 
durumdadır ve rejim propagandasına malze-
me olan hadiselerin meydana gelmesi mevcut 
kamp koşulları dahilinde olanak dışıdır.

Propaganda uçar hakikat kalır
Yine iddialara göre Türkiye, ABD’nin, Kör-
fez ülkelerinin ve İsrail’in “gazıyla” hareket 
etmekte ve bölgesel itibarını zedelemektedir. 
Oysa, yapılan tüm kamuoyu yoklamaları, 
Ortadoğu halkları arasında Suriye’ye yönelik 
politikaları en fazla takdir edilen ülkenin Tür-
kiye olduğunu, diğer taraftan ise Hizbullah 
ve İran’ın popülaritesinin düştüğünü ortaya 
koymaktadır. Ayrıca, Baas propagandistle-
rinin Türkiye’nin Suriye konusunda ABD, 
Körfez ülkeleri ve İsrail ile aynı frekansta ol-
duğu iddiası da en hafif tabirle sığ bir iddia-
dır. İsrail, kuzey sınırını güvenli tutan ve iyi 
tanıdığı Baas’ın kalmasından yanadır. ABD 
ise İran’a zarar vermek isterken diğer taraftan 
da Suriye’de rejim değişikliğiyle İsrail’i zora 
sokmaktan kaçınmaktadır, Körfez ülkeleri ise 
bölgesel hesaplaşmaların peşindedir. Türkiye 
ise yanı başında binlerce insanın hayatını kay-
bettiği Suriye’de rejimle diyalogdan muhale-
fete açık, barışçıl desteğe kadar her opsiyonu 
denemiş ve tüm çabalara rağmen askeri mü-
dahaleye hem kendi milli çıkarları için hem 
de Suriye halkı için sıcak bakmamıştır.

Baas propaganda aygıtı kuyuya taş atmaya 
devam etmektedir, ilginçtir ki propaganda-
larını İsrail’in metotlarıyla yürütürken İslam 
dünyasındaki İsrail karşıtlığından meşruiyet 
peyda etmeye çalışmakta, İsrail ise Baas’ın 
selametini temenni etmektedir. Türkiye’de 
Baas propagandası satanlar ise faaliyetlerini 
Suriye’de asla bulamayacakları demokrasi sa-
yesinde yürütebilmektedir. Nihayetinde pro-
paganda uçacak, hakikat kalacak.
*Hasbara: Israil’in resmi propaganda aygıtına karşılık ge-
len sözcük.
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There is only one answer to give to the ques-
tion as to what changed after the Annan Plan 
took effect in Syria: the Baathist massacres 
that already claimed thousands of lives are 
now called “violations of the Annan Plan.” 
The Baath regime killed before and it contin-
ues to kill, but now the international media 
has a new name for the massacres, “viola-
tions of the peace plan.” 

The Annan Plan was a miracle plan that 
could have benefited, in the short term, all 
those who were not disturbed by the blood-
shed. It transformed Russia from being the 
number one sponsor of the Baathist mas-
sacres to a force working towards the effec-
tive fulfillment of the peace plan. On the 
eve of elections, it gave the United States, in 
the face of the ongoing massacres, the gift 
of an excuse that could be stretched out for 
months: “Let the Annan process play out 
first.” It also provided the perfect opportu-
nity for Iran to gain time with the joke of a 
claim “let there be a dialog between the re-
gime and the opposition.” The Arab League 
was already congratulating itself for creating 

a cushy political opportunity of absolving it-
self from responsibility by becoming a part 
of the Annan plan. 

The al-Assad regime perceived the Annan 
Plan as a savior amidst all the actors that 
could potentially intervene had they not 
been so preoccupied by their 2012 concerns. 
The regime accepted the plan at once, just 
like it accepted all offers previously extended 
by Turkey or the Arab League. After all, the 
Baath regime does not have a problem with 
accepting. Its problem lies in making good 
on all the promises made by the acceptance 
of the plans. The Syrian regime perceives the 
Annan Plan as a mechanism that will mask 
all the massacres it commits in the future. 
This is because any massacre committed 
from now on will not be taking place on the 
legal ground of its own dictatorship, but on 
the ground created by the Annan plan. 

The Syrian uprisings and the massacres that 
took place, this tragedy of humanity cannot 
be left to the meaningless political maneu-
vers and initiatives of a retired UN bureau-

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  18 Mayıs 2012  |  Hurriyet Daily News

From Baathist Massacres to 
‘Violations of the Annan Plan’
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crat. There is no compelling reason to take 
this plan seriously. It has no calendar or 
enforcement, and was devised by a retired 
bureaucrat who thought of visiting coun-
tries that blatantly support the al-Assad re-
gime before putting the plan into effect, but 
could not even think of visiting Turkey. That 
the Annan plan solicits support from all in-

volved by the nature of its content does not 
make it an applicable plan. 

Today, in Syria, all that happened before 
the Annan Plan continues to happen. The 
only thing achieved by pretending that a de 
facto, meaningless plan is effective or could 
be effective is room for more bloodshed. In 
fact, Mr. Annan declares, almost weekly, the 
meaninglessness of his duty by listing the vi-
olations of the plan he represents. It is about 
high time that this vicious cycle was stopped. 
This retired bureaucrat must be relieved of 
his duty at once, if he is to be absolved from 
the responsibility of the continuing blood-
shed and saved from the meaningless hole he 
found himself in. It is impossible for any plan 
without a proper enforcement mechanism to 
stop the Baath regime.

The Annan Plan was a 
miracle plan that could 
have benefited, in the short 
term, all those who were not 
disturbed by the bloodshed.
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SETA’da düzenlenen ve moderatörlüğünü SETA 
araştırmacısı Ufuk Ulutaş’ın yaptığı “Zorlu Bir 
Çıkmaz: Suriye Krizi’nin Üstesinden Gelmek” 
başlıklı panelin konuşmacıları, ABD Barış Ens-
titüsü (USIP) Ortadoğu uzmanı Steven Heyde-
mann ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim 
üyesi Muhittin Ataman oldu.

Panelin ilk konuşmacısı Steven Heydemann, 
ABD’nin Suriye siyaseti konusunda tespit ve de-
ğerlendirmelerde bulundu. Heydemann, ABD 
içerisinde Suriye krizine nasıl yaklaşılacağı ko-
nusunda bölünmelerin olduğunu ve ABD’nin 
Suriye krizinde dahli olan Türkiye gibi diğer ülke-
lerin de kabul edeceği çözüm önerileri üzerinde 
durduğunu belirtti. Obama yönetiminin Suriye 
konusundaki hedeflerine değinen Heydemann, 
ABD’nin başlıca amaçlarından birinin Esed re-
jiminden mümkün mertebe Yemen modeline 
uygun bir şekilde meşru bir rejime geçilmesi 
olduğunu ifade etti. Bunun haricinde Suriye yö-
netimini içeriden düşürmek maksadıyla Obama 
yönetiminin Suriye içindeki muhalifleri destekle-
diğini belirten USIP uzmanı, bu minvalde rejime 
eleştirel bakmayan, özellikle azınlık mensupları 
ve tüccarların ikna edilmesi yönünde bir stra-
teji uygulandığını söyledi. Heydemann ayrıca, 
Türkiye’nin, Suriye’nin Türkiye sınırındaki aktivite-

leri dolayısıyla, bir NATO müdahalesi çağrısında 
bulunmasının sorunun çözümünde önemli bir 
uluslararası seçenek olduğunu ifade etti.

Panelin diğer konuşmacısı Prof. Dr. Muhittin Ata-
man ise, bölgesel ve küresel açıdan değerlendir-
diği Suriye krizine ilişkin, meselenin diğer Arap 
ülkelerindeki ayaklanmaların aksine yalnızca 
ulusal değil aynı zamanda bölgesel ve küresel 
etkisinin de olduğuna vurgu yaptı. Ulusal dü-
zeyde diğer etkilerinin yanısıra sekteryanizmin 
tetiklendiğini ifade eden Ataman, bu meselenin 
özellikle İran ve Suudi Arabistan gibi bölgesel 
güçler tarafından da körüklendiğini ifade etti. 
Bölgesel düzeyde Suriye krizinin İran ve Türkiye 
gibi bölge ülkelerinin ilişkilerini olumsuz etkile-
diğini belirten Ataman, küresel düzeyde ise Çin 
ve Rusya gibi ülkelerin Suriye’ye BMGK’da veto-
ları ile destek çıkmalarının meseleyi bu ülkeler ile 
Batı ülkeleri arasında ciddi bir anlaşmazlığa sevk 
ettiğini söyledi. İran, Suudi Arabistan ve İsrail gibi 
bölgesel güçlerin çatışmacı bir söylem kullandık-
larını belirten Ataman, bu söylemin tamamen bu 
ülkelerin kendi çıkarları eksenli düşünmesinden 
kaynaklandığı belirtti. Özellikle Türkiye gibi ül-
kelerinse işbirliğine yönelik bir söylem içerisinde 
olduğunu, bu tip söylemin çıkarlardan ziyade de-
ğerler ekseninde şekillendiğini söyledi.

Zorlu Bir Çıkmaz: Suriye Krizi’nin 
Üstesinden Gelmek
Panel  |  STEVEN HEYDEMANN, MUHITTIN ATAMAN, UFUK ULUTAŞ  | 25 Mayıs 2012 
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1948’den beri İsrail’in işgaline karşı Filistin 
halkının yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi 
kendi siyasi yapılarını ve aktörlerini yarat-
mıştır. 1 Ekim 1948’de ilk hükümetlerini 
kuran Filistinlilerin, bundan sonraki süreç-
te uluslararası kamuoyundan ve Arap ülke-
lerinden bekledikleri desteği göremeyince 
örgütlenme ihtiyaçları artmış ve Yaser Arafat 
önderliğinde Filistin halkının mücadelesin-
de öncü hale gelecek El Fetih kurulmuştur.  2 
Haziran 1964’te Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 
(FKÖ) kuruluşu ve 1987’de yaşanan I. İntifa-
da ile birlikte Filistin siyasetinin diğer önem-
li aktörü Hamas’ın doğuşu Filistin mücadele-
sine rekabeti de getirmiştir. Oslo Anlaşması 
ile birlikte Filistin siyasetinde yeni bir evre-
ye girilir. Filistin Otoritesi’nin kuruluşu ve 
1996’da Yaser Arafat’ı başkanlığa getiren ilk 
seçimlerin yapılması Filistin’in siyasi dina-
miklerini daha önemli hale getirmiştir. 2006 

yılında gerçekleştirilen ikinci genel seçimler 
ise tam bir kırılmayı ifade etmektedir. Se-
çimlerin galibinin Hamas olması ve iktidar-
dan uzaklaştırılması ile başlayan süreç, ‘Filis-
tin Sorunu’nu İsrail-Filistin sorunu kadar El 
Fetih-Hamas sorunu haline getirmiştir.

Bu noktada Filistin’in geleceği hakkında 
öngörüde bulunabilmek sadece İsrail-Filis-
tin arasında cereyan eden gelişmeleri takip 
etmek ile mümkün değildir. Filistin siyase-
tinde yer alan aktörlere yakından bakmak, 
kendi iç mücadelelerini anlamak, bu aktör-
lerin kurumsal ve kişisel olarak savundukları 
değerleri öğrenmek gerekmektedir. Özellikle 
Arap baharının bütün coğrafyayı sarstığı son 
dönemde Filistin’in içinden geçtiği süreci 
okumak adına da bu önem arz etmektedir. 
Filistin’de bir yandan El Fetih ile Hamas 
arasında uzlaşı adına adımlar atılmakta, öte 

Filistin’de Siyasi Aktörler 
ve Partiler
Kim Kimdir  |  Editörler: SELIN M. BÖLME, UFUK ULUTAŞ  |  Mayıs 2012

Ortadoğu birbiri ardına patlak veren devrim hareketleriyle sarsılırken, dikkatler yeniden bölgenin en sürüncemeli sorununa yöneldi. 
Arap gençlik hareketlerinden feyz alan Filistinli gençler, düzenledikleri gösterilerle El Fetih ve Hamas yönetimlerine ayrılığın sürdü-
rülemez olduğu mesajını verdi. Artan psikolojik baskının etkisiyle Mısır’ın arabuluculuğunda bir araya gelen taraflar müzakerelere 
başladılar. Her ne kadar tam bir uzlaşma sağlanabilmiş olmasa da, müzakereler gerek Filistin gerekse uluslararası toplum açısından 
oldukça değerli. Ancak Arap Baharı’nın ortaya çıkardığı yeni bölgesel konjonktür Hamas ve El Fetih arasındaki birleşmeyi mümkün kı-
lacak uygun bir alt yapı oluşturdu. Mısır ve Suriye’de yaşanan gelişmeler Filistinli aktörleri daha gerçekçi bir bütünleşme hedefine itti. 

Filistin’de Hamas – El Fetih Yakınlaşması
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yandan yeni seçimler için hazırlıklar sürdü-
rülmekteyken Filistin’deki siyasi dengeleri 
doğru değerlendirebilmek daha önemli hale 
gelmiştir. Her ne kadar Filistin, pek çok bo-
yutu ile Türkiye’de akademide ve medyada 
yakından takip edilen bir konu olsa da siyasi 
aktörler söz konusu olduğunda, bir kaç ön 
plandaki isim dışında, bu konudaki bilgi ek-
sikliği kendini göstermektedir. 

Bu eksikliğin bir nebze olsun önüne geçe-
bilmek için hazırladığımız “Filistin’de Kim 

Kimdir” başlıklı çalışmada Filistin siyasi 
hayatındaki en önemli siyasi yapılara ve ak-
törlere yer verilmeye çalışılmıştır. Bunun-
la birlikte çalışmanın anlamlı bir bütünlük 
içinde olması adına her aktöre değinilmemiş 
ve belli bir önem derecesi gözetilmiştir. Buna 
karşın elinizdeki çalışma bu haliyle Filistin 
hakkında Türkçe olarak hazırlanmış olan en 
kapsamlı kim kimdir çalışmasıdır ve Filistin 
siyasi hayatındaki tüm önemli figürler ve te-
mel yapılar hakkında bilgi edinebileceğiniz 
kaynak bir eser niteliğindedir.
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Bundan yaklaşık iki hafta önce, Meclis Ana-
yasa Komisyonu’nun yeni anayasa yazımına 
başladığı günlerde, Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ’ın Başkanlık sistemi lehine görüş 
bildirmesiyle, başkanlık sistemi tartışmaları 
yeniden başladı. Başta Başbakan olmak üze-
re AK Partili aktörler Başkanlık sistemi le-
hine demeçler verirken, muhalefet partileri 
hızlıca ve öfkeli bir üslupla başkanlık tartış-
malarına kapıyı kapattılar. Türkiye başkanlık 
sistemi tartışmalarıyla ilk defa tanışmıyor. 

Türkiye’de tek başına hükümet kurma gü-
cüne kavuşmuş bütün güçlü başbakanlar, 
ya iktidar dönemlerinde ya da sonrasında, 
başkanlık lehinde görüş bildirdiler. 1980’ler-
den başlayarak, neredeyse on yıl arayla, Özal 
(1987), Demirel (1997) ve Erdoğan (2010), 
başkanlık sistemini tartışmaya açtılar. Bu 
tartışmalar, dönemin muhalif siyasi aktör-
leri tarafından başbakanların kişisel kariyer 
planları bağlamında değerlendirilirken, ka-
muoyunda da anlamlı bir karşılık bulmadı. 

Eski tartışmanın yeni bağlamı
Ancak, vesayetle sürdürülen mücadele er-
tesinde yeni Anayasa yazımı ve yeni Türki-
ye inşası bağlamında, bugünlerde gündeme 
gelen başkanlık tartışmasını önceki tartış-
malardan ayrıştırarak ele almakta fayda var. 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 1 Mayıs 2012’de yeni Anayasa yazımına başlamasından kısa bir süre sonra 7 Mayıs 2012’de 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın parlamenter sistemin tam olarak işlemediğini belirterek başkanlık sisteminin lehine bir açıklama 
yapması, başkanlık sistemi tartışmalarını yeniden başlattı. Muhalefet partileri Başbakan Erdoğan’ın şahsı için tasarlandığını düşündük-
leri bu teklife karşı çıkarken, AK Partili yetkililer, mevcut parlamenter sistemin Türkiye’nin ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap vermediği, 
erkler arasında yetki karmaşasına sebep olduğunu belirterek, başkanlık sistemini, siyasal sistemin daha etkin çalışması için talep ettik-
lerini ifade ettiler. AK Parti, 6 Kasım 2012’de “başkanlık sistemi” önerisini Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na teklif olarak sundu. 

Başkanlık Sistemi Tartışmaları Alevlendi 

Yorum  |  HATEM ETE  |  19 Mayıs 2012  |  Sabah Perspektif

Yeni Sistem Arayışı ve Başkanlık 
Tartışmaları

Türkiye, her siyasal 
tartışmanın rejim 
bekasıyla ilişkilendirilerek 
anlamlandırıldığı kesif siyasal 
geleneği geride bıraktığının 
bir işareti olarak, bugün, 
siyasal sistem arayışını, rejim 
kaygısı parantezine mahkûm 
etmeden sürdürmek zorunda.
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Öncelikle, daha önceki tartışmalar, yürür-
lükte olan anayasal sisteme yönelik köklü 
bir değişiklik öngörmeden sadece siyasal sis-
tem değişikliğine dair bir arayışı içeriyordu. 
1982 Anayasası’nın yürürlükte olduğu bir 
ortamda sürdürülen başkanlık sistemi tar-
tışmalarından farklı olarak, Türkiye bugün, 
yeni bir Anayasa yapımı sürecinden geçiyor. 
Dolayısıyla, yeni anayasa yapımı öncesinde, 
mevcut siyasal sistemin barındırdığı handi-
kapları tartışmaya açıp yeni bir siyasal sistem 
arayışını dillendirmek için uygun bir zaman 
dilimi mevcut. 

İkinci olarak, daha önceki tartışmalarda baş-
kanlık sistemi, yürütme erkini vesayet reji-
minin denetiminden kurtarmanın bir kod 
adı olarak gündeme getiriliyordu. Türkiye, 
başkanlık sistemini, daha güçlü bir yürüt-
me talebi parantezinde konuşuyordu. Güçlü 
başbakanların başkanlık sistemi talebi, bü-
rokratik vesayetten kurtulma arayışının bir 
sonucuydu. Bugün ise, Türkiye, vesayet siste-

mini geriletmiş olmanın özgüveniyle, zaten 
daha güçlü bir yürütmenin fiili imkânlarına 
sahipken, daha iyi bir siyasal sistem arayı-
şıyla başkanlık sistemini gündeme getiriyor. 
Bugünkü tartışmalarda başkanlık sistemi, 
vesayetten kurtulmanın veya daha güçlü bir 
yürütme arzusunun kod adı değil, fren ve 
denge mekanizmaları iyi kurgulanmış daha 
iyi yönetim arayışının bir sonucu olarak 
gündeme taşınıyor. 

Yeni bir sistem ihtiyacı
Türkiye’de siyasal sistem arayışları, bugüne 
kadar, vesayetçi rejimi koruma kaygısıyla 
gerçekleştirildi. Türkiye, 1961 Anayasasıyla 
parlamenter sistemi ihdas ettiğinde de, 1982 
Anayasasıyla Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini 
arttırarak parlamenter sistemi restore etti-
ğinde de, masada duran temel kaygı, milli 
iradeye güvensizliğin tetiklediği rejim kay-
gısıydı. Siyasal sistemimizdeki revizyonların 
ana motivasyonunu, rejimin daha güçlü bir 
şekilde korunması, vesayetçi aktörlerin si-
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yasal merkezde daha muhkem pozisyonlar 
edinmesi teşkil ediyordu. Bu kaygılar dola-
yısıyla, 1982 Anayasası, yarı başkanlık ile 
parlamenter sistemi arasında ‘bize özgü’ bir 
alaşımla siyasal sistemi kurguladı. 

Türkiye, son on yıldır, vesayetle sürdürdüğü 
mücadele neticesinde, siyasal faaliyetin cari 
enstrüman ve gerekçelerini köklü değişiklik-
lere uğrattı. Yapım süreci devam eden yeni 
Anayasa’nın en önemli hareket noktasını 
da, bu mücadeledeki kazanımların anayasal 
bir güvenceye alınarak kurumsallaştırılması 
teşkil ediyor. Dolayısıyla, Türkiye’de siyasal 
sistem arayışının, bugüne kadar, rejim kay-
gısıyla ve vesayetçi aktörlerin öncelikleri göz 
önüne alınarak geliştirilmiş olması, vesayetle 
sürdürülen mücadelenin bugün yeni bir 
siyasal sistem arayışıyla taçlandırılmasını 
zorunlu kılıyor. Bu zorunluluğa, vesayet 
sistemiyle sürdürülen mücadele neti-
cesinde siyasal karar alma süreçlerinin 
topyekün değişmiş olması, Türkiye’nin 
son yıllarda yapısal değişikliklere uğra-
yan bölgesel ve küresel vizyonu ve radi-
kal müdahaleler gerektiren kronik siyasal 
sorunları eklendiğinde, siyasal sistem 
arayışının siyaset gündeminin merkezine 
oturmasını doğal hatta kaçınılmaz gör-
mek gerekir. 

Siyasal sistem arayışını rejim kaygısına 
kurban et(me)me
Bu çerçevede, Türkiye, her siyasal tartış-
manın rejim bekasıyla ilişkilendirilerek 

anlamlandırıldığı kesif siyasal geleneği geride 
bıraktığının bir işareti olarak, bugün, siyasal 
sistem arayışını, rejim kaygısı parantezine 
mahkûm etmeden sürdürmek zorunda. Re-
jim kaygısına kurban edilmemiş bir muha-
kemenin çıkış noktası, hiçbir siyasal sisteme 
teolojik bir değer atfetmeden, her siyasal sis-
temin güçlü ve zayıf unsurlar barındırdığını 
kabullenmek olabilir. Bu kabul, siyasal sistem 
arayışını, her türlü siyasal, ideolojik veya kişi-
sel bagajdan kurtararak, Türkiye’nin mevcut 
zaman dilimindeki ihtiyaç ve öncelikleri üze-
rinden sürdürmeyi mümkün kılabilir.

1982 Anayasasının Cumhurbaşkanı lehine 
parlamenter sisteme yaptığı müdahaleler ve 
2007’deki referandumla Cumhurbaşkanı’nın 
halk tarafından seçilmesini sağlayan anaya-
sal düzenleme, siyasal geleneğimiz ve yü-
rütmenin güçlü olmasını gerektiren siyasal 
sorunlarımızla birleştiğinde, şimdilik ağırlık 
kazanan sistem, yarı-başkanlık gibi gözü-
küyor. Ancak, tartışma ve arayışlar, pekâlâ, 
başkanlık veya parlamenter sistemle de nok-
talanabilir. Tartışma ve arayışların sağlıklı 
bir zeminde yürümesi için, şimdilik, yeni 
bir siyasal sistemin gerekliliği ve her siyasal 
sistemin eşit ölçüde demokratik olduğu nok-
talarında uzlaşmamız yeter.
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Cezayir, Arap Baharı’nın 1990’lı yıllarda uğ-
radığı bir ülke. Fransız işgaline direnişin ana 
aktörü Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLN) 
kurucu parti olarak 1962’den beri yönettiği 
Cezayir, 1980’lerin sonu 1990’ların başında 
ülkenin müesses nizamına karşı en güçlü 
meydan okumayla karşılaşmıştı. 1991 yılın-
da, kazanılan bağımsızlıktan beri ilk defa 
çok partili seçimlere giden Cezayir’de, tarihi 
katılım oranı gerçekleşmiş ve daha seçimin 
ilk turunda İslami Selamet Cephesi (FİS) 
parlamentoda ezici bir çoğunluğu garanti-
lemişti. Cezayir’de Arap dünyasının o tarihe 
kadar belki de en şeffaf seçiminden değişim 
çıkmıştı. Fakat bir taraftan ülke içi müesses 
nizam diğer taraftan Fransa, dünya petrol-
doğal gaz piyasasının önemli tedarikçilerin-
den Cezayir’in halkın ezici çoğunluğunun 
desteklediği FİS’in kontolüne girmesine ta-
hammül gösteremedi. 1992’deki darbeden 
sonra FİS kapatıldı, liderleri hapse atıldı ve 
statüko bekçisi iç ve dış aktörler Cezayir’i 
yaklaşık 10 sene sürecek ve 100,000’den fazla 
Cezayirli’nin hayatına malolucak bir iç sava-
şa sürükledi.

Cezayir o yıllarda kapısına dayanan değişim 
dalgasını “yeterince kullanılırsa şiddet işe ya-
rar” kaidesini hayata geçirerek bastırdı. Bir 
yandan darbe ile halkın iradesine gem vuru-
lurken, diğer yandan da geniş çaplı operas-
yonlarla İslamcı muhalefet zapturapt altına 
alındı. Marjinalleştirilen FİS, sadece Cezayir 
ölçeğinde değil aynı zamanda global bir siya-
sal İslamcı avının da örnek nesnesi haline dö-
nüştürüldü. İptal edilen seçimlerden ve dar-
beden çok, FİS’in silahlı mücadelesi ve İslami 
Selamet Ordusuna dönüşmesi konuşuldu. 

2000’lerin başında iç savaş sona erdiğinde 
Cezayir, sindirilmiş bir muhalefet, perişan 
edilmiş bir sosyo-ekonomik yapı ve orta 
oyununa dönüştürülmüş bir siyasi yapı ile 
başbaşa kaldı. Galibi önceden belli olan se-
çimler, katılımın düşük olmasına ve siyasi 
otoritenin ancak şiddetle devam ettirebildiği 
statükonun ömrünün uzamasına sebep oldu. 
2007 seçimleri sonrası bir kez daha başbakan 
olan “ordunun adamı” Ahmed Ouyahia’nın 
koltuğuna oturması için sadece %3’lük bir oy 
bile yetti.

17 Aralık 2010’da Muhammed Buazizi adlı seyyar satıcının kendisini yakmasıyla Tunus’ta başlayan isyan dalgası 14 Ocak’ta 23 
yıllık Bin Ali iktidarını sona erdirirken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasını saran bir isyan dalgasının fitilini ateşledi. Tunus’u, 
Yemen, Mısır, Libya ve Suriye izlemiş, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Fas ve Cezayir’de ise isyan kıvılcımları –şimdilik- baskı 
altına alındı. Her ne kadar Arap Baharı’nın içinde yer alan her ülkenin kendine özgü tarihi, ekonomik yapısı, sosyolojisi olsa da, 
bu ülkeleri birleştiren ortak nokta, diktatörlerin otoriter yönetimleri altında aynı çarpık bölgesel düzen içinde yer almalarıydı. 

Arap Baharı’nın Bölgesel ve Küresel Etkileri 

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  19 Mayıs 2012  |  Sabah Perspektif

Cezayir Modeli Değişim Direnci
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Seçmek ya da seçmemek!
Arap Baharı’nın ilk zamanlarında özellikle 
konut sıkıntısı sebebiyle ufak çaplı gösteri-
lere sahne olan Cezayir’de müesses nizam, 
“Cezayir modeli” bir değişimi hayata geçi-
recekleri sinyalini verdi. Senelerdir devam 
eden sıkıyönetim kaldırıldı ve 10 Mayıs’ta 
adil ve şeffaf parlamento seçimlerinin yapıla-
cağı açıklandı. Bütün bu çabaların 1991’den 
beri devam eden bir ortaoyununun ve “deği-
şim direncinin” parçası olduğu ise seçim so-
nuçlarının yayınlanmasıyla birlikte anlaşıldı. 
Cezayir halkı bu ortaoyununun fazlasıyla 
farkındaydı ki seçimlere katılım asgari dü-
zeyde kaldı. Üyeleri cumhurbaşkanı tarafın-
dan atanan Yüksek Seçim Kurulu, resmi ka-
tılım oranını %42 olarak açıklasa da asıl oran 
%20’ler civarındaydı. Uluslararası seçim 
gözlemcisi olarak bulunduğum Cezayir’de 
hem halktan aldığım intiba hem de ziyaret 
ettiğim seçim merkezlerindeki vaziyet bunu 
gösteriyordu. 

Oy kullanma, şeffaf sandıklar, oylamanın 
gizliliği gibi konularda bir sıkıntı yaşanmaz-
ken, ülke genelindeki oylarının toplandığı 
Yüksek Seçim Merkezi’nin gözlemcilerin ol-
madığı bir kara kutu olması, Cezayir müesses 
nizamına oy mühendisliği yapabilme imkânı 
verdi. Resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı 
Buteflika’nın partisi FLN’in 462 sandalyenin 
220’sini kaptığı mecliste Ouyahia’nın partisi 
RND ise çıkardığı 70 milletvekili ile ikinci 
sırada yer aldı. İslami eğilimli Hamas, Nahda 
ve Islah partilerinin oluşturduğu Yeşil İttifak 
ise 47 milletvekili ile ancak üçüncü sırada 
yer alabildi. Oysa gözlemlerimize binaen se-
çimler FLN ile Yeşil İttifak arasında geçti ve 
RND bu yarıştan çok uzaktı. Örneğin oyla-
rın sayımını takip ettiğim ve sadece polis ve 
askerlerin oy kullandığı seçim merkezinde 
“Boş Zarflar Partisi” birinci sırayı alırken, 
Yeşil İttifak FLN’in önünde ikinci sırada yer 
aldı. Yeşil İttifak’ın, sandık görevlilerinin 
kendilerine ilettiği rakamlarla resmi rakam-
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lar arasında uçurum olduğunu ifade etmesi, 
seçim prosedürünün olmasa da oyların top-
lanmasının şaibeli olduğunu ortaya koydu. 

Suriye için Cezayir modeli mi?
Cezayir seçimleri, sadece Cezayir’de değil, 
başta Suriye olmak üzere birçok değişim 
sancısı çeken ülkede, göstermelik seçimlerin 
“değişim direnci”nin bir aracı olabileceğini 
gösteriyor. Statükonun değişim konusunda-
ki ciddiyetini ortaya koymaması seçmenleri 
sandıktan uzak tutarken, seçimlerin sıhhati 
için ülkede gerekli ortamın sağlanmaması da 
oy tercihlerini etkilemekte ve seçimleri sta-
tükonun kendini yenilemesi için bir propa-
ganda malzemesine dönüştürmektedir.

Bu noktada Arap Baharı’nı en azından şim-
diye kadar başarılı bir şekilde savan ve mu-
halefeti şiddet kullanarak bastıran Cezayir’in 
özellikle Suriye gibi değişim direncine sahip 
rejimler için bir model teşkil ettiğinin altını 
çizmek gerekiyor. Değişim taleplerine Ce-
zayir modeli şiddetle mukabele eden Suri-
ye, muhalefeti yine Cezayir’deki gibi şiddet 
batağına çekmeye çalışmakta, özellikle son 
zamanlarda artan, muhalefetin El Kaide ile 
bağlantılı olduğu söylemleriyle uluslararası 
meşruiyet kazanma çabası yürütmekte ve 
uluslararası toplumun sessizliğinden fayda-
lanmaktadır. İki ülkenin de yakın zaman-
larda katılım oranı çok düşük olan fakat re-
jimler tarafından abartılan, ardından da oy 
mühendisliğine girişilen seçimler yapma su-
retiyle göstermelik değişim adımları atması, 
bölgede ortak bir “değişim direnci modelini” 
ortaya koymaktadır.

Zengin devlet-fakir halk ikileminin çarpı-
cı örneklerinden birisi olan Cezayir, Arap 
Baharı’nı ateşleyen siyasi ve sosyoekonomik 
tüm koşullara sahip bir ülkedir. Şansızlığı, 
baharın kendilerine 20 sene önce uğraması, 
bu süreçte muhalefetin sistematik olarak yok 
edilmesi ve aynı zamanda global statükocu-
ların Cezayir’le güçlü ticari ilişkilere sahip 
olmasıdır. Şansı ise artık bölgede değişimin 
kaçınılmaz olmasıdır.

Cezayir seçimleri, sadece 
Cezayir’de değil, başta 
Suriye olmak üzere birçok 
değişim sancısı çeken ülkede, 
göstermelik seçimlerin 
“değişim direnci”nin bir aracı 
olabileceğini gösteriyor.
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US-Turkey relations in 2011 were in stark 
contrast to the “troubled” year of 2010. Policy 
debates in 2010 focused on the political and 
diplomatic fallout from the Mavi Marmara 
incident and Turkey’s “No” vote against the 
UN Security Council resolution on Iran. Pol-
icymakers in Washington called into ques-
tion Turkey’s foreign policy direction and 
the intentions of its leadership. Extrication 
of the Turkish-Israeli relationship from the 
US Turkey relationship represented a struc-
tural change. As the two sides were seeking 
ways to adjust to the new reality, the historic 
transformations sweeping the Middle East in 
2011 created a new dynamic in the bilateral 
relationship. Creation of a special personal 
rapport between President Obama and Prime 
Minister Erdoğan was critical for the leader-

ship on both sides to recognize once again 
that their countries’ relationship needed 
strengthening. Notwithstanding the differ-
ences on a variety of issues, the move toward 
forging a “model partnership” has begun.

One of the most significant turning points 
in Turkish-American relations took place as 
a result of the “frank” conversation between 
Obama and Erdoğan during the Toronto 
G-20 Summit in June 2010. Although early 
reports of the meeting suggested that it was 
a rather frigid encounter, relations between 
the two countries and communication be-
tween the two leaders improved dramati-
cally in its aftermath. While the grumbling 
in Washington continued and policymakers 
were reconsidering and possibly reformulat-
ing their approach toward Turkey, the onset 
of the Arab Spring changed the dynamics 
in a big way. The momentous events in the 
Middle East led to increased appreciation on 
both sides for the need to better coordinate 
their regional foreign policies and collabo-
rate more closely, especially in international 
forums. In the meantime, for many in Wash-
ington, Turkey emerged as a “model” for the 
democratizing movements in the Middle 
East. Turkey’s consistent endorsement of the 
peoples’ movements was an assurance to US 
policymakers that Turkey shared their in-
terest in achieving and maintaining a stable 
Middle East, especially in the aftermath of 
the US withdrawal from Iraq.

US-Turkey Relations: Arab 
Spring and the Search for 
Model Partnership
Perspective  |  KADIR ÜSTÜN, KILIÇ BUĞRA KANAT  |  Mayıs 2012

The Arab uprisings in early 
2011 provided the US and 
Turkey with an opportunity 
and a necessity to discover 
new forms of cooperation and 
policy coordination due to 
the urgency for action on the 
ground.



ARAP BAHARI’NIN BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKILERI   |  331

After 29 years and 120 days of Mubarak rule, 
Egyptians went to the polls to elect their 
fifth president. Egypt will embrace its fifth 
president since 1953, that is to say in 59 years 
the country has seen only four leaders, not 
counting Sufi Abu Talep, whose presidency 
lasted only eight days from Sadat’s assassina-
tion to Mubarak’s coming to power, or “act-
ing president,” Hussain Tantawi, who took 
over after Mubarak was overthrown.

What’s interesting about the 2012 Egyptian 
presidential election is that this is the first 
election held without a “fixed outcome.” Not 
knowing who will win the elections has be-
come more interesting than finally having a 
civilian as a president. That the election pre-
dictions are being analyzed around at most 
three – even two – names seems to have 
caused enough confusion. How could it not? 
To summarize a Wikipedia account of the 
last thirty years: 

A referendum on Hosni Mubarak’s candi-
dacy for president was held in Egypt on Oct. 

13, 1981, following the assassination of Pres-
ident Anwar Sadat on Oct. 6. Mubarak won 
98.5 percent of the vote, with an 81.1 percent 
turnout. Another referendum was held in 
Egypt on Oct. 5, 1987. His candidacy was ap-
proved by 97.1 percent of votes cast, with an 
88.5 percent turnout. In 1993 Mubarak’s can-
didacy for a third consecutive six-year term 
was approved by 96.3 percent of voters, with 
a turnout of 84.2 percent. In 1999, Mubarak 
was approved by 93.8 percent, with voter 
turnout reported to be 79.2 percent. He won 
a fourth consecutive six-year term in office. 

The practice of universal 
suffrage in Egypt, without 
limitations on gender and 
ethnicity, is a hopeful sign for 
the region.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  25 Mayıs 2012  |  Hurriyet Daily News

For the First Time a Candidate is 
Elected in Egypt
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The last presidential elections in Egypt took 
place in 2005. The 2005 presidential elections 
were allegedly the first contested elections in 
Egypt’s history. Mubarak won a fifth con-
secutive six-year term in office, with official 
results showing he won 88.6 percent of the 
vote while total voter turnout remained at 22 
percent. Mubarak’s “victory at the polls” was 
evaluated by the United States as follows: 

“Egypt’s presidential election represents one 
step in the march towards the full democracy 
that the Egyptian people desire and deserve,” 
former Secretary of State Condoleezza Rice 
declared in a statement. She even went further 
and claimed that “the process that culminated 
in the Sep. 7 vote was characterized by free 
debate, increased transparency and improved 
access to the media, in contrast with previ-

ous polls. The practice of universal suffrage 
in Egypt, without limitations on gender and 
ethnicity, is a hopeful sign for the region.” 

Considering the U.S. reaction to the 2005 
presidential elections in Egypt, it would not 
be wrong to say that the 2012 presidential 
elections would be evaluated with the same 
“political consistency!” At the end of the first 
tour, if Abdel Moneim Aboul Fotouh and 
Mohamed Morsy are the two candidates that 
move onto the second tour, we hope that the 
legitimacy of the process through which the 
new actors of the new Middle East and Egypt 
were elected will be talked about more than 
who was elected. In fact, the West, liberals, 
and the Egyptian tutelage system are already 
showing the symptoms of the “2006 Hamas 
syndrome!”.
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Ortadoğu’da Arap Baharı’nın başlamasından 
bu yana herkes bu halk hareketlerinin bir 
dahaki durağının neresi olacağını sormaya 
başladı. Her ne kadar demokratik gelişim ve 
evrim, ülkelerin tarihi arka planı, siyasi kül-
türü ve sosyolojik gerçeklikleri bakımından 
birbirinden farklı özellikler taşıyor olsa da, 
mesele halk hareketi oldu mu sorgulamak-
tan geri durmadığımız domino teorisi, Arap 
Baharı sırasında da kendini gösterdi. Her ne 
kadar şimdiye kadar konuyla ilgili yapılan ça-
lışmalar bu hareketlerin Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ile sınırlı kalacağını göstermişse de, 
Arap baharının otoriter rejimlerin iktidarda 
olduğu başka bölgeleri ne şekilde etkileyeceği 
meselesi şimdiden tartışılmaya başlandı. 

Bu noktada Avrasya jeopolitiğinde en önem 
kazanan sorulardan biri Orta Asya Cum-
huriyetleri ve Azerbaycan’ın bu demokrasi 
dalgasından etkilenip etkilenmeyeceği oldu. 
Arap Baharı’nın yayılmaya başladığı ilk gün-
lerde kimi iyimser uzmanlar, özellikle Orta 
Asya’daki cumhuriyetlerde mevcut otoriter 
yapının ve bölge ülkelerindeki ekonomik 
durumun Arap ülkeleriyle benzer özellikle-
re sahip olduğunu ortaya koymuş ve Arap 
Baharı’nın bu bölgede de demokratik bir 

tetiklemeyi beraberinde getirebileceğini sa-
vunmuştu. Özellikle Kazakistan, Özbekis-
tan, Türkmenistan ve Azerbaycan’daki do-
ğal kaynakların zenginliği, bu zenginliğin 
sonucu olarak ortaya çıkan yolsuzluklar ve 
kayırmacılık ve özellikle liderlerin aileleri 
hakkında dolaşan iddialar, bölge ülkelerinin 
rejim meşruiyeti bakımından Arap ülkele-
riyle aynı özellikleri taşıdığı kanısını güç-
lendiriyordu. Bunun yanında demografik 
bakımdan bu ülkeler de mevcut durumdan 
fazlasıyla şikâyetçi ve sayıları hızla artan bir 
genç nüfusa sahipti. Dahası insan hakları ve 
özgürlükleri bakımından bölge ülkelerinin 
dünya sıralamasının alt sıralarında yer alı-
yor ve Nazarbayev ve Kerimov gibi liderler 
Ortadoğu’daki gibi iktidarı bırakma ve siya-
si açılım ve reform konusunda hiçbir işaret 
vermiyordu. Tüm bu benzerlikler birçokları 
için Orta Asya’da da durumun bir rejim deği-
şikliğine hazır olduğu kanısı uyandırıyordu. 

Rejimlerin aldığı tedbirler
Ancak tüm iyimser beklentilere rağmen Orta 
Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan’da Arap 
Baharı’nın başlamasının üzerinden 18 aya ya-
kın bir zaman geçmiş olmasına rağmen kayda 
değer bir gelişme veya hareketlenme yaşan-

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  26 Mayıs 2012  |  Sabah Perspektif

Orta Asya’ya Arap Baharı Gelir mi?
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madı. Beklentilerin aksine, bağımsızlıklarını 
kazanmalarından bu yana meydana gelen 
birkaç demokratikleşme dalgasını ‘kazasız-
belasız’ atlatmış bulunan Orta Asya Cumhu-
riyetleri ve Azerbaycan’ın bu tip demokrasi 
hareketlerine karşı hazırlığı bulunuyordu. 
Orta ve Doğu Avrupa’daki demokratikleşme 
dalgasından fazlaca etkilenmeyen bu ülkeler, 
2000’li yıllarda yaşanan halk hareketleri ve 
özellikle de Kırgızistan’da rejim değişikliğini 
beraberinde getiren Lale Devrimi sırasında 
benzer olayların kendi ülkelerinde yaşan-
masının önünü almak için sayısız önlemler 
almıştı. İstihbarat faaliyetleri güçlendirilmiş, 
muhtemel muhalif hareketlerin önü alınmış 
ve basındaki kontrol ve sansür artırılmıştı. 
Arap Baharı’nın ardından bu yasaklar daha 
ciddi bir boyut aldı. Özellikle basın Ortado-
ğu’daki olayların yansıtılış derecesi ve biçimi 
konusunda yeni baskılara maruz kalırken, 
Arap Baharı’ndaki olayların yayılışının en 
büyük aracı olarak görülen websiteleri ko-
nusunda da kapsamlı bir sansür kampanyası 
başlatıldı. Özellikle sosyal medya sitelerine 
konan yasakları yeterli görmeyen bazı ülkeler 
internet erişim hızını yavaşlatarak diğerleri 
ise öğrenci yurtlarında laptop kullanımını ya-
saklayarak tedbir almaya çalıştı. 

Büyük güçlerin stratejik çıkarları
Bölgedeki otoriter liderlerin demokratikleş-
me dalgasından etkilenmemesini sağlayan bir 
başka unsur ise bulundukları coğrafya oldu. 
Özellikle Rusya ve Çin gibi demokratikleşme 
hareketlerine son derece hassas otoriter dev-
letlerin arasında yer almak, Orta Asya’daki 
otoriter liderlerin demokratikleşme hareket-
lerinden etkilenmesini bir ölçüde engellemiş 
oldu. Buna ek olarak bir diktatörler kulübü 
haline gelen Şangay İşbirliği Teşkilatı’nın yar-
dımıyla, olası demokratikleşme hareketlerine 
karşı bölgesel destek de elde edilmiş oldu. 

Bunun yanında bölge ülkelerinin zengin 
petrol ve doğalgaz yatakları üzerinde olanla-
rı ile Amerika’nın Afganistan operasyonları 
sırasında üs kullanımı için ihtiyaç duyulan 
devletler de demokratikleşme hareketlerine 
karşı kendine güçlü bir kalkan edinmiş oldu. 
Orta Asya’daki rejimlere batıda verilen des-
tek Amerika için güvenliğin demokrasiden 
bütün batı dünyası için de enerji yollarının 
güvenliğinin özgürlüklerden daha önemli 
olduğunu bir daha göstermiş oldu. 

Sonuç olarak, Orta Asya yaşanan demokrasi 
dalgasından nasibini alamadı. Bu şartlarda 
kısa vadede alması da çok muhtemel görün-
müyor. Bölge politikasını takip edenler için 
bu konudaki en büyük umut ışığı genç nü-
fus arasında hızla artan talepler ve devletin 
tüm engellemelerine rağmen artarak devam 
eden internet kullanımı. Doğal kaynakları 
sebebiyle bugün kendilerine bilge kral mu-
amelesi çekilen bölge liderlerinin daha kaç 
demokratikleşme dalgasına karşı rejimlerini 
koruyabilecekleri ve hangi şartlar altında de-
mokratik reform konusuna ikna olacakları 
henüz tam bir muamma. Otoriter yönetim-
lere istikrar adası yakıştırması yapıp eko-
nomik çıkarlarını kontrol altında tutacağını 
düşünen batılı devletlerin böyle bir durumda 
alacağı tavır az çok tahmin edilebilir olsa da 
Arap Baharı’nda olduğu gibi köşeye sıkışma 
ihtimalleri de mevcut elbette. Demokratik-
leşme hareketlerinin ya İslami hareket ya da 
dış mihrakların eseri olarak kolaylıkla yafta-
landığı bir bölgede hangi muhalif grupların 
bu ateşten gömleği giymek isteyeceği de di-
ğer bilinmeyenler arasında. Türkiye’nin Arap 
Baharı’nda Ortadoğu’daki halk hareketlerine 
ilham kaynağı olduğunun konuşulduğu bu 
günlerde, Türkiye’deki aydınlar ve bölge uz-
manlarının da bu konuda kafa yormasının 
şimdilerde tam zamanı.



ARAP BAHARI’NIN BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKILERI   |  335

SETA’da düzenlenen “Medya, Arap Uyanışı ve 
Ortadoğu Siyaseti” konulu konferansta Şark Fo-
rumu Başkanı ve El Cezire Network’ün eski ge-
nel direktörü Waddah Khanfar konuştu.

Tunus, Libya ve Mısır’dan güncel örnekler ve-
rerek konuşmasına başlayan Khanfar, Arap Ba-
harıyla birlikte ilk defa bu ülkelerdeki halkların 
siyasete etkilerinin arttığını ve artmakta oldu-
ğunu belirterek bu durumun ümit verici oldu-
ğunu söyledi. Bundan kısa bir süre öncesine 
kadar bu ülkelerde değişim adına yapılan tar-
tışmaların, liderlerin oğullarının başa geçmeleri 
takdirde yapmaları muhtemel değişimlerden 
öte gitmediğini ifade eden Khanfar, yaşanan bu 
önemli değişikliklerde sosyal medyanın önemli 
bir rol oynadığını vurguladı.

“DEVRIMLERI SADECE SOSYAL MEDYAYA BAĞLAMAK 
YANLIŞ”
Khanfar bu bağlamda, Arap halklarının önceleri 
demokrasiyi “Arapları içeriden bölmek için dış 

mihrakların kullandığı bir araç” olarak algıladığı-
nı fakat internetle birlikte bu algının geçtiğimiz 
on yıllık zaman zarfında değiştiğini söyledi. Bun-
lara ek olarak Khanfar, devrimlerin halkların iste-
ğiyle meydana geldiğini, bu devrimleri yalnızca 
sosyal medyaya bağlamanın doğru olmadığını 
fakat sosyal medyanın etkiyi arttırıcı bir rol oy-
nadığını belirtti.

“TÜRKIYE ÖNEMLI BIR MODEL”
Yeniden inşa edilen Arap devletleri ve bölge 
ile ilgili de açıklamalarda bulunan Waddah 
Khanfar, İslam’ın modern devletle ilişkisine dair 
çok büyük entelektüel tartışmaların yapılması 
gerektiğini ifade etti. Bu anlamda Türkiye’nin, 
özellikle dini devletin kontrolü altında tutmaya-
rak halkın eline bırakmasıyla önemli bir model 
olarak ortaya çıktığını belirten Khanfar, seküler 
Türkiye’nin bu rolünün zaman içerisinde geçek-
leştirilecek olan tartışmalarla birlikte artacağını 
söyledi. Khanfar ayrıca siyasi istikrar, ekonomik 
refah ve devlet ile halk arasında uzlaşma sağ-
lamış olan Türkiye’nin, kendilerini “İslam dev-
letleri” olarak tanımlayan ülkelerden kesinlikle 
çok daha önemli bir rol model teşkil ettiğini de 
sözlerine ekledi.

Medya, Arap Uyanışı ve Ortadoğu 
Siyaseti
Panel  |  WADDAH KHANFAR  |  17 Mayıs 2012 
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SETA ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle 21 Mayıs 
2012 tarihinde “4+4+4: Eğitim Sisteminin Yeniden 
Yapılandırılması” başlıklı önemli bir çalıştay dü-
zenlendi. Çalıştay kapsamında, 30.3.2012 tarihli 
6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
getirilen yeni eğitim düzenlemeleri ve 9.5.2012 
tarihli “12 yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygula-
malar” başlıklı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi ele 
alındı. 

ÇALIŞTAY SONUÇ BILDIRGESI
•	 Sakarya Üniversitesi ve SETA Vakfı işbirliğiyle 

yapılan çalıştayda tartışılan ve geliştirilen öne-
riler aşağıda özet halinde sıralanıyor.

•	 Ailelerin ve öğretmenlerin yeni eğitim düzenle-
mesi hakkında ciddi endişeleri vardır. Yeni sis-
tem hakkında yeterli bilgilendirme yapılmalıdır.

•	 Anasınıfı için 48-66 aylık çocukların başlaması 
yerine, 54-66 ay esas alınmalıdır.

•	 60-66 aylık çocukların okula başlaması, bir sis-
teme bağlanmalı. Veli, sınıf öğretmeni, rehber 
öğretmen ve müdür karar alma süreçlerinde 
yer almalıdır.

•	 Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli ders-
ler belirlenirken), toplumsal talepler dikkate 
alınmalıdır. Örneğin, ilkokul öğrencilerine din 
eğitimi imkânı sağlanması hususu tartışılmalı-
dır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, 1. sınıftan 
itibaren müfredatta yer alabilir. Ayrıca, farklı din 
ve mezheplere göre seçmeli dersler sunulma-
lıdır. Türkiye’de konuşulan dillerin öğretimi ta-
lepleri de dikkate alınmalıdır.

•	 Öğretmen yetiştirme programları, yeni yasal 
düzenlemedeki yeterlilikleri sağlayacak şekilde 
gözden geçirilmelidir.

•	 Sınıf mevcutları azaltılmalı ve ihtiyaca binaen 
öğretmen ataması yapılmalıdır.

•	 Mevcut eğitim sisteminde ciddi eşitsizlikler bu-
lunmaktadır. Eğitim sisteminin kalitesini arttır-
maya yönelik çalışmalar sürdürülmelidir.

•	 Eğitim sistemindeki yeniden düzenlemenin ba-
şarılı olması için, öğretmenler sürece dâhil edil-
melidir. Özellikle, bu çerçevede okulda olumlu 
bir atmosfer oluşturulması, öğrenen okul man-
tığının yerleştirilmesi, idari kadronun liderlik 
özellikleriyle donatılması, öğretmenlerin hakla-
rının düşünülmesi gereklidir.

•	 Okula devamsızlık ve terk, özellikle ortaöğre-
timde ciddi bir sorundur. Bu sorunun çözülmesi 
adına yapılan çalışmalar etkinleştirilmelidir.

•	 Ortaokul ara sınıflardan (6, 7 ve 8), imam hatip 
okullarına geçiş talebi vardır. Bu çerçevede, Mil-
li Eğitim Bakanlığı çalışmalar yapılmalıdır.

•	 Bir mahalde imam-hatip ortaokulu veya lisesi 
için talep varsa, bu talep Bakanlık tarafından 
karşılanmalıdır.

•	 Din eğitiminin doğuracağı personel ihtiyacı 
hususunda, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
13.000 ilahiyat mezunu personelden yararlanı-
labilir.

•	 Okul yılının uzamaması ve yabancı dil eğiti-
minin etkinleştirilmesi için, isteyen okulların 
yabancı dil ağırlıklı 5. ve 9. sınıf açması sağlan-
malıdır.

•	 Velinin isteği doğrultusunda hafızlık eğitimi 
veya yabancı dil eğitimi gibi gerekçelerle kade-

Eğitim Sisteminin Yeniden 
Yapılandırılması Çalıştayı
Çalıştay  |   22 Mayıs 2012, Sakarya
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meler arası geçişlerde bir yıl ara verme, tartışıl-
malıdır.

•	 Okuldaki fiziki ortamlar, çocukların gelişimsel 
özelliklerine, derslerin mahiyetine uygun şekil-
de ve kademeler göz önüne alınarak tasarlan-
malıdır.

•	 Kapalı köy okulları, mümkün olduğunca aktif 
hale getirilmelidir. Bu çerçevede, en az 10 öğ-
renci yerine 5 öğrencisi olan köylerde de okul/
sınıf açılabilmelidir.

•	 Öğrenciyi taşımak yerine, öğretmeni taşıyan bir 
sistem değerlendirmeye ve tartışmaya açılma-
lıdır.

•	 Seçmeli derslerin verimli bir şekilde uygulana-
bilmesi için, okul içerisinde derslerin mahiyeti-
ne uygun yeni mekânlar oluşturulmalıdır.

•	 Kademeler arası geçişler sonrası öğrencilerin (5. 
ve 9. sınıf) uyum sorunlarını azaltmak için, çalış-
malar yapılmalıdır.

•	 Seçmeli dersler esnek ve kur sistemi olarak kur-
gulanmalıdır. Buna göre, öğrenciler hangi sınıf-
ta olursa olsun, seçmeli derslere istediği zaman 
başlayabilmelidir.

•	 Kazanılmış yeterliliklerin belgelendirilmesi ve 
derslerden muafiyet sağlanmalıdır.

•	 İlk iki sınıf programları, özellikle ilk okuma ve 
yazma öğretimi çerçevesinde yeniden ele alın-
malı ve programların daha etkin bir şekilde uy-
gulanması için çalışmalar yapılmalıdır.

•	 İlköğretim okullarının kademelendirilmesiyle 
öğrencilerin ilk ve ortaokulları belirlenirken, 
öğrencilerin ikametleri ile okullar arasındaki 
mesafeler dikkate alınmalıdır.

•	 Yeni eğitim düzenlemesinin uygulama süreci 
ilgili kurumlar ve bağımsız kuruluşlar tarafın-
dan izlenmeli, bu konuda yapılacak araştırma-
lar desteklenmeli ve sistemin geliştirilmesi için 
öneriler yetkililerle paylaşılmalıdır.

EĞITIM SISTEMININ YENIDEN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞTAYI
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HAZİRAN 2012

01 Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Ilker Başbuğ, “Internet Andıcı” soruşturması kapsamında tutuklandı. Başbuğ’a isnat 
edilen ‘terör örgütü yöneticisi olmak’ suçu, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. 

03 Başbakan Erdoğan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti.

Karadağ’da Balkan Savaşı’nın ardından kapanan ve Türk Işbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TIKA) tarafından yeniden yaptırılan Meh-
met Fatih Medresesi, 100 yıl sonra ilk mezunlarını verdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün başkanlığında, sanayici ve işadamlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir heyet 3-4 
Haziran tarihlerinde Libya’nın Bingazi şehrinde gerçekleştirilen ‘Libya’nın Yeniden Yapılandırılması’ ana temalı 2. Türk-Arap Sanayi 
Işbirliği Konferansı’na katıldı.

05 Tunus Milli Eğitim Bakanı Abdullatif Ubeyd, bir okul ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Türkçe’nin bir sonraki eğitim döneminden 
itibaren Tunus liselerinde seçmeli ders olarak okutulacağını” açıkladı. 

Türkiye’de bölgesel olarak ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Istanbul’da başladı.

06 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’la bir araya gelerek, partisinin Kürt meselesinin çözümü için hazırladığı 10 madde-
lik paketi anlattı.

Şanghay Işbirliği Örgütü (ŞIÖ) nezdinde Diyalog Ortağı Statüsü için Türkiye’nin yapmış olduğu başvuru, 6-7 Haziran tarihlerinde 
Pekin’de ŞIÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde kabul edildi. 

07 Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’nun (TMKF) en üst karar organı olan Koordinasyon Komitesi’nin Bakanlar düzeyindeki 2. 
toplantısı, Türkiye evsahipliğinde 7 Haziran 2012 tarihlerinde Istanbul’da düzenlendi. TMKF üyelerinin büyük çoğunluğunun Bakan 
düzeyindeki heyetlerle iştirak ettiği toplantıya, sürece başından beri katkı sağlayan BM’den de katılım oldu.

08 Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlığı üçlü toplantısının ilki Trabzon’da yapıldı.

CHP, “4+4+4’ün içerik yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması” istemiyle tekrar Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

10 Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, Libya ziyaretinde Libya Geçiş Hükümeti Başkanı Abdurrahim El Keib ve Libya Ekonomi Bakanı 
Ahmed El Kosli ile bir araya geldi.

Terör örgütü KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, General Elektric (GE) ‘in önümüzdeki 3 yılda Türkiye’de yapacağı 900 milyon dolarlık yeni yatırım 
kararını, GE Başkan Yardımcısı John Rice ile düzenlediği toplantıda açıkladı. 

13 YÖK, eğitim fakültelerinin ikinci öğretimleri ile uzaktan eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerini bu seneden itibaren kapatma 
kararı aldı.

Israil ombudsmanı ve devlet kontrolörü Micha Lindenstrauss, 9 Türk vatandaşının öldürüldüğü 2010 yılındaki “Mavi Marmara” 
gemisine yapılan baskında, Israil Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert eleştiriler yöneltti. 153 sayfalık raporda, operasyonla ilgili 
karar sürecinde ciddi hatalar yapıldığı belirtildi.

14 Leyla Zana, Başbakan Erdoğan için, “Ben onun bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna dair umudumu da, inancımı da asla yitirmedim. 
Yitirmek de istemiyorum.” dedi.

Türkiye-AB Enerji Ilişkileri Dörtlü Bakanlar/Komiserler toplantısı Stuttgart’ta düzenlendi. 

Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt Türkiye’yi ziyaret etti. 

Mısır’da Anayasa Mahkemesi, 166 bağımsız milletvekilinin vekilliklerini düşürdü. Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Mahir Sami, “verilen 
3’te 1 fesih kararının Halk Meclisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından tamamen feshedildiği anlamına geldiğini” açıkladı.

Suriye’de ordu birliklerinin yerleşim birimlerini karadan ve havadan bombaladıkları bildirildi.

16 Suudi Arabistan veliaht prensi Nayif bin Abdulaziz el-Suud’un ölümü üzerine Prens Selman bin Abdülaziz veliaht prens olarak 
atandı. 
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17 Abdullah Öcalan’ın ev hapsine alınması tartışmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “4 parti uzlaşırsa bizim için mesele olmaz.” yoru-
munda bulundu.

18 Mısır’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Müslüman Kardeşler hareketinin adayı Muhammed Mursi kazandı. Katılımın yüzde 40 
düzeyinde olduğu seçimde, Mursi oyların yüzde 51,7’sini aldı.

19 Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu’na gerçekleşen PKK saldırısı sonucu 8 asker şehit oldu, 19 asker 
yaralandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 Zirvesi’nin düzenlendiği Meksika’da bir görüşme 
gerçekleştirdiler.

20 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile TRT Şeş’in Soranice bültenlerinin 
açılış programına katıldı.

Türkiye’nin kredi notu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından bir kademe artırılarak Ba2’den Ba1’e yükseltildi. 

ÖSYM Başkanı Ali Demir, öğretmenlik alan sınavlarının 2013’te yapılacağını açıkladı.

Israil Başbakan Yardımcısı Şaul Mofaz, “Türkiye’nin bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlamalıyız.” dedi.

21 Para Politikası Kurulu tarafından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75, Merkez Bankası borçlanma faiz 
oranı yüzde 5, borç verme faiz oranı yüzde 11,5, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla 
tanınan borçlanma imkânı faiz oranı yüzde 11 olarak kararlaştırıldı. 

AB ve Türkiye, vize muafiyetinin hedeflendiği müzakerelerin başlatılması konusunda mutabakata vardı.

Hamas’ın askerî kanadı Izzeddin el-Kassam Tugayları, Israil’in Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere yönelik tutumundan vazgeçmesi 
hâlinde, diğer direniş güçleriyle birlikte çatışmaları durduracaklarını bildirdi. Ancak Israil tarafından ateşkes çağrısına silahlı karşılık 
geldi.

22 F-4 tipi bir Türk uçağı Lazkiye’nin 13 mil açığında, uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürüldü.

24 Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 52 oyla Müslüman Kardeşler’in desteklediği Hürriyet ve Adalet Partisi’nin 
adayı Muhammed Mursi’nin kazandığı bildirildi.

25 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25/06/2012 tarihli ve 69 sayılı Kurul Kararı ile 1 ve 5’inci sınıflardan başlamak üzere Ilkokul ve 
ortaokullarda uygulanacak olan Haftalık Ders Çizelgesi belirlendi. Ortaokullarda haftalık ders saati sayısı ve seçmeli derslerin sayısı 
artırıldı. Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler seçmeli dersler listesine eklendi. 

26 Karadeniz Ekonomik Işbirliği Örgütü (KEI) 20. Yıldönümü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç’in eş başkanlığında Istanbul’da gerçekleştirildi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış başkanlığında bir heyet, Türkiye-AB Karma Istişare Komitesi (KIK) toplantısı için Berlin’i 
ziyaret etti.

28 2012’de 40 bin öğretmen ile 30 bin polis alımını öngören torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

30 Başbakan Erdoğan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’yı kabul etti.

Suriye krizinin görüşüldüğü Cenevre Toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir 
araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdiler.

HAZIRAN 2012
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Cumhuriyet’in ilanının üzerinden doksan yıl 
geçti ama darbe tartışmaları gündemimizden 
hiç düşmedi. Kuşkusuz bunda, cumhuriyetin 
kurucu kadrolarının önemli bir bölümünün, 
asker olmasının payı büyük. Dahası, Mus-
tafa Kemal ve arkadaşları, kendilerine rakip 
olabilecek silah arkadaşlarını önce ordudan, 
ardından da siyasetten tasfiye etti ve ordu ta-
mamen Kemalistlerin kontrolüne geçti. “Or-
duyu siyasetten uzak tutmak” adına yapılan 
bu operasyonlarla, ordu siyaset üzerindeki 
yegâne belirleyici aktör haline ge(tiri)ldi. Tek 
Parti döneminde herhangi bir sorun çıkması 
zaten beklenmiyordu ancak çok partili siyasi 
hayata geçtikten on yıl kadar sonra 1960 dar-
besi gerçekleşti. Bu darbeyle ordu askeri ve-
sayet sisteminin temellerini kurumsal düzey-
de attı ve siyasilerle birlikte ama arka planda 
durarak ülkeyi yönetmeye başladı. Bundan 
on yıl sonra, 12 Mart 1971 muhtırasıyla si-
yasete bir kez daha çekidüzen verdi; daha 
on yıl önce yaptırdıkları anayasanın millete 
bol geldiği gerekçesiyle bazı maddelerinde 
değişikliklere gittiler. Ne var ki, sıkıyönetim 
ve idamlar başta olmak üzere ağır güvenlik 
tedbirlerine rağmen, anarşi dinmedi.

Deli gömleği biçim biçim
Yine bu anarşiyi bahane ederek 12 Eylül 
1980’de yönetime tamamen el koydular, ana-
yasayı ilga ettiler, hükümeti ve Meclis’i fes-
hettiler, tüm partileri, sendikaları, dernekleri 
vs. kapattılar. Bir kez daha anayasa yaptıra-
rak halkı “ya evet ya da askeri yönetime de-
vam” seçenekleriyle karşı karşıya bıraktılar. 
Bu dönemde sadece devleti değil, toplumu 
da yeniden dizayn ettiler ve kendilerini de 
hukuki koruma altına alarak 1983’te ülkeyi 
seçimlere götürdüler. Ancak bu arada temel 
kanunlar da dâhil, yüzlerce çok önemli ka-
nunu ya yeniden yaptılar ya da çok köklü de-
ğişikliklere gittiler.

Böylece Türkiye’ye, otuz seneden beri için-
den çıkamadığı deli gömleğini giydirdiler. 
Tabii 12 Eylül, çok köklü bir müdahale oldu-
ğundan hemen on sene sonra yeni bir darbe-
ye ihtiyaç duymadılar. Ama yaklaşık 15 sene 
sonra, 28 Şubat 1997’de, bu kez post-modern 
bir müdahalede bulundular; hükümeti is-
tifaya zorladılar, yeni pek çok yasanın çık-
ması için Meclis’i zorladılar. Ayrıca “silahsız 
kuvvetler”i devreye soktular.

‘Özel Yetkili’ Darbe Tehditçiliği
Yorum  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  10 Haziran 2012 |   Star Açık Görüş

7 Mayıs 2004 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen ‘Anayasa Değişiklik Paketi’ ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kaldırılma-
sının ardından kurulan Özel Yetkili Mahkemeler çeşitli soruşturma ve davalardaki özensiz hazırlanan iddianameler ve tutuklama-
lar ve olağandışı uzun yargı süreçleri gibi pratikleri nedeniyle tartışma konusu oldu. 3. Yargı Paketi’nin Temmuz ayı başında TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle birlikte Özel Yetkili Mahkemeler kaldırıldı, yerlerini Bölgesel Ağır Ceza Mahkemeleri aldı.

Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırıldı
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2000’li yıllarda ise, henüz darbelerle tanışma-
dık ancak bir dizi darbe girişimine şahit ol-
duk. Darbe girişimleri çeşitli nedenlerle başa-
rısız kalan askerlerin epeyce bir kısmı halen 
yargılanıyorlar. Yargıyla, özellikle de özel yet-
kili savcılar ve mahkemelerle ilgili tartışmalar 
da, daha çok, tutuklu yargılanan bu yüksek 
rütbeli askerler dolayısıyla yapılıyor.

Demokrasi, darbeler ve yargı
Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin bir parça-
sı olarak bizde yargının temel işlevi, bireyin 
hak ve özgürlüklerini değil, devleti korumak 
olmuştur. Silahlı bürokrasi de, darbelerle ele 
geçirdiği iktidarı, yargı eliyle meşrulaştırmış-
tır, güçlendirmiştir. Ancak bunu genel yargı 
kurumlarıyla yapmak yerine, tüm otoriter 
devletlerde olduğu gibi, özel yargı kurumları 
oluşturmuştur. Divan-ı Harbi Örfi’den İstik-
lal Mahkemelerine, Sıkıyönetim Mahkeme-
lerinden Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
ve nihayet bugünlerde tartışmaların odağına 
oturan Özel Yetkili Mahkemelere varıncaya 
değin, tüm bu istisnai yetki kullanan mah-
kemelerin hepsi, özellikle devleti korumaya 
yönelik olarak kurulmuş ve çalışmışlardır.

Ne var ki, söz konusu özel yargı kurumları, 
hukukun üstünlüğü ilkesini gözetmek, bire-
yin hak ve özgürlüklerini korumak, adaleti 

tecelli ettirmek yerine, devleti, daha doğ-
rusu kendilerini devlet olarak kabul eden 
“muktedirleri” koruma saikıyla hareket et-
miş ve dolayısıyla hepsi de birer devr-i sâbık  
yaratmışlardır.

Nitekim bu istisnai yetki kullanan mahke-
melerin tarihçesine baktığımızda, pek de 
yüz ağartıcı bir sicillerinin olmadığını gö-
rürüz. Tam tersine, bu toprakların hukuk 
ve yargı tarihine yüz karası kurumlar olarak 
geçtiklerini söylemek mümkündür. Sadece 
İstiklal Mahkemelerinin kuruluş süreçlerine, 
o mahkemelerde binlerce idam kararını ko-
laylıkla veren görevlilerin niteliklerine bak-
mak yeter.

Ne var ki, bu mahkemelerin hepsi, bir önce-
ki iktidar kadrolarını pervasızca, hukukun 
temel kurallarını ayaklar altına alarak yargı-
layıp, keyfi biçimde cezalandırdılar ama bir 
sonraki özel mahkemelerin sanığı olmaktan 
da kurtulamadılar. Bugünün muktedirleri, 
daha doğrusu kendilerini muktedir sanan 
kadroları, görevlerini sadece ve sadece hak-
kı, adaleti hakim ve kaim kılmak için yap-
maz da, nefisleri, tercihleri, dostluk ve düş-
manlıkları, çıkarları doğrultusunda kararlar 
alırlarsa, yarın bunların da aynen böyle, tabii 
hâkim ilkesi başta olmak üzere adil yargılan-
ma hakkının temellerini yok sayan istisnai 
mahkemelerde yargılanmaktan kurtulama-
yacaklarını öngörebiliriz. İlginçtir, ayrıcalıklı 
yetkilerle donatılan özel yargı kurumlarına 
ve bu kurumların on binlerce insanı çok ağır 
biçimde cezalandırmasına rağmen, devletin 
güvenlik sorunu bir türlü çözülememiştir. 
Siyasi iktidarlar değişmekte ama ne devle-
tin güvenlik kaygıları ne de özel yargı ku-
rumlarına duyulan ihtiyaç son bulmaktadır. 
Bunun temel nedeni şudur: Dünyadaki tüm 
özel mahkemeler, adaletin peşinde olmak, 
zanlıları adil bir yargılamayla muhakeme 
edip suçluluğu kesinleşenleri yine hak ettik-
leri caydırıcı cezalarla cezalandırmak yerine, 

Ergenekon, Balyoz, KCK vb. 
dava sanıklarının tahliye 
olacağını ileri sürerek ÖYM’leri 
savunmak bu mahkemelerin 
adalet için değil, düşman 
sindirmek için kullanıldığının 
itirafı olarak okunabilir.
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sahip oldukları yargı yetkisini, devlet (ama 
çoğunlukla kendi) düşmanlarını etkisiz hale 
getirmek için bir silah olarak kullanmışlardır.

Devletin bitmeyen güvenlik sorunu
Oysa darbecilerden ve yeni darbe tehlike-
lerinden korunmanın yolu, ele geçirdiğiniz 

darbe şüphelilerini olabildiğince hızlı ve 
adil bir yargılama ile yargılayıp cezalandır-
maktır; gerçekten hukuku üstün kılmaktır. 
Ne var ki, olağandışı ölçüde uzun yargı sü-
reçleri, kovuşturma ve soruşturma süreçle-
rinde gözlenen/iddia edilen çeşitli sorunlar, 
bu süreçlere eşlik eden medya operasyonları 
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ve dezenformasyonları ile birleşince, kamu-
oyunda bu özel mahkemelerin de aynen se-
lefleri gibi suçlu ürettiğinden yana kuşkular 
gittikçe artmaktadır. Öte yandan, darbe yap-
mayı başaramamış askerlerin yargılanma-
larından yana bu tür ciddi şüpheler gittikçe 
artmaktayken, başarılı darbecilerimiz ise, 
akıl almaz biçimde ayrıcalıklı olarak yargı-
lanmaktadırlar. Ne hikmetse, özel yetkilileri-
mizin yetkisi, hâlâ Kenan Evren’i ve Tahsin 
Şahinkaya’yı duruşma salonuna getirmeye 
yetmedi; Mamak işkencecisi Raci Tetik’i ge-
tirtmeye yetecek mi, onu da göreceğiz.

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması ha-
linde Ergenekon, Balyoz, KCK vb. davaların 
sanıklarının hemen tahliye olacaklarını ileri 
sürerek, bu mahkemelerin kaldırılmamasını 
savunmak, anlaşılır gibi değil. Daha doğru-
su, bu tür gerekçeler, tam da bu özel yetki-
lerin adalet için değil, düşman sindirmek 
için kullanıldığının itirafı olarak rahatlıkla 
okunabilir. Siz yargı sisteminizi elden ge-
çirirken, hukukun üstünlüğü ilkesini nasıl 
daha verimli ve etkili işletiriz, nasıl daha adil 
bir yargılama yaparız vb. sorulara cevap ara-
mıyor da, elinizdeki kimi dosya sanıklarının 
dışarı çıkıp çıkmayacakları üzerinden değer-
lendirmeler yapıyorsanız, yargı sizin elinizde 
muhteşem bir silah olarak iş ve işlev görüyor 
demektir.

Kaldı ki, bu tür istisnai yetkiler ve tedbirler 
işe yarıyor olsaydı, yeryüzünde hiçbir dik-
tatörlüğün son bulmaması gerekirdi. Hu-
kuktan çok devleti, hatta aslında kendilerini 
önemseyenler, hiç değilse İstiklal, Sıkıyöne-
tim, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ka-

rarlarını ve o kararların doğurduğu sonuçları 
biraz incelemeli ve bu mevkilerde kendileri-
nin ilânihaye kalmayacaklarını unutmama-
lıdırlar. Yoksa hem Özel Yetkili Mahkeme-
lerin Türkiye’nin demokratikleşmesinde en 
önemli rolü oynadıklarını, darbecilerin yar-
gılanmasının sadece bu özel yetkiler sayesin-
de gerçekleştirilebildiğini söylemek hem de 
hâlâ ciddi ve “canlı bir dev”le karşı karşıya 
olduğumuzu, dolayısıyla bu mahkemelere 
dokunulmaması gerektiğini ileri sürmek, 
maalesef inandırıcı olmamaktadır. Hukuki 
düzenlemeler değerlendirilirken, kimlerin 
sevineceği ya da kimlerin işine yarayacağı 
gibi sonuca yönelik sorular üzerinden yapı-
lan analizlerin hiçbir değeri yoktur; sadece 
sahiplerini ve niyetlerini ele vermektedir. 
Özel yetki(li)lere dokunulmamasını bu ka-
dar naif gerekçelerle savunmak da, galiba 
hukuki değil, siyasi hassasiyetten kaynaklan-
maktadır. Bakalım Özel Yetkili Mahkemeler, 
daha önce İstiklal, Sıkıyönetim ve Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri tarafından defalarca 
çökertilmiş terör örgütlerini, özel yetkililer 
kaç yılda kaç defa daha çökertecek?

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Türkiye, 
yargılayanlardan ve yargılananlardan, do-
ğuracağı sonuçlardan tamamen bağımsız 
biçimde, sadece ve sadece hukuk devleti-
ni güçlendirmek, yargının adaletin tecelli 
mekânı haline gelmesini sağlamak, yargının 
haksızlıklara aracılık etmesine son vermek 
amacıyla Özel Yetkili Mahkemeler mesele-
sini tartışıp sonuca bağlamak zorundadır. 
Yoksa sırf yargının yol açtığı haksızlıklar, 
yeni darbecileri de, yeni terör örgütlerini de 
yeşertmeye yeter.
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Son günlerde, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahke-
meleri (ÖYM) hakkında hararetli bir tartış-
ma sürüyor. Tartışma hukuki ve siyasi olmak 
üzere iki eksen üzerinden yol alıyor. Hukuki 
eksen, ÖYM’lerin hukuk devletindeki yeri 
ve demokratik bir hukuk enstrümanı olup 
olmadığı üzerinden ilerlerken; siyasi eksen, 
ÖYM’lerin darbe tehdidini geriletmeye yö-
nelik performansları ve demokrasinin tah-
kim edilmesi bağlamında gördüğü işlevler 
üzerinden ilerliyor.

ÖYM’leri, hukuk devletindeki yeri ve işlevi 
üzerinden değerlendiren birçok hukukçu, 
ÖYM’leri olağanüstü bir yetki tanımına yas-
lanmaları dolayısıyla, İstiklal Mahkemeleri, 
Sıkıyönetim Mahkemeleri ve Devlet Güven-
lik Mahkemeleri ile aynı hatta yerleştirerek, 
devletin çıkarlarını muhafaza etmek üzere 
düşmanı tasfiye etmeye yönelen ‘mahzurlu’ 
bir siyasi-hukuki anlayışın ürünü olarak de-
ğerlendirdi. Yargılama mekanizmalarındaki 
benzerliğe odaklanarak, ÖYM’ler ile diğer 
olağan üstü mahkemeler arasında paralel-
lik kuran bu hukuki okuma, doğal olarak, 

ÖYM’leri demokratik sistem açısından mah-
zurlu görmektedir. 

Oysa mahkemelerin amaçları ve hedef al-
dıkları aktör, kurum ve zihniyetleri ön plana 
çıkaran siyasi bir okuma ile ÖYM’leri, aynı 
hatta yerleştirilen diğer mahkemelerden ay-
rıştırmak mümkün. İstiklal Mahkemeleri-
DGM hattındaki mahkemeler, vesayet dü-
zeninin tahkim edilmesi uğruna alternatif 
siyasi aktörleri, siyaset imkânlarını tasfiye 
etmeyi amaçlarken; ÖYM’ler vesayet siste-
minin geriletilmesi ve demokratik düzenin 
tahkim edilmesi için, koruma zırhına alın-
mış vesayetçi aktör ve kurumları imtiyazla-
rından arındırma işlevi görmektedir. Başka 
bir deyişle, ÖYM’leri selefleri ‘özel’ mahke-
melerden ayıran en önemli farklılık, vesayet 
düzenini gerileterek demokratik sistemi tah-
kim etmek üzere işlev görmeleridir. 

ÖYM’lerin seleflerinden farklılaşarak, vesa-
yeti gerileten ve demokratik düzeni tahkim 
eden bir hatta yol alması ise öncelikle siyasi 
süreçle ilgilidir. Medyadan sivil topluma, hü-

Yorum  |  HATEM ETE  |  16 Haziran 2012  |  Sabah Perspektif

ÖYM’ler, Türkiye’nin 
Normalleşmesine Engel mi?
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kümetten Meclis’e siyasetin oluşumuna katkı-
da bulunun bütün aktörlerin vesayetle müca-
dele doğrultusunda ortaya koydukları cesaret 
ve gösterdikleri kararlılık, vesayet-demokrasi 
mücadelesini siyasetin ana ekseni haline ge-
tirince, anti-demokratik birçok unsura sahip 
olan ÖYM’ler, demokratik düzenin tahkim 
edilmesine katkıda bulunan işlevler görme-
ye başlamışlardır. Bu çerçevede, ÖYM’lerin 
bağlamını belirleyen ana unsur, siyasetin 
yönelimi ve kararlılığı olmuştur. Bu bağlam, 
ÖYM’lerin kamuoyu nezdinde demokratik 
bir meşruiyet kazanmasına yol açmıştır. 

Başka bir deyişle, ÖYM’lerin ‘özel’ durumu-
nu demokratik bir meşruiyete kavuşturan 
etken, yöneldiği aktör ve kurumların vesayet-
çi hukuki düzen içinde, demokratik sistemi 
zorlayan ayrıcalıklarla donanmış olmalarıdır. 
Olağan yargı mekanizması, vesayetçi aktörle-
ri demokratik düzeni tehdit eden imtiyazla-
rından arındıramayacağı, vesayetçi aktörleri 
yargılanabilir kılamayacağı için, ‘özel’ yetkiler 
sorun olarak görülmemiştir. Bu çerçevede, 
ÖYM’lerin ‘özel’ durumlarının, kamuoyu 
nezdindeki işlevi ve meşruiyeti vesayet-de-
mokrasi ekseninde durdukları yer ile ilişkili 
ve bununla sınırlıdır. Nitekim ÖYM’ler ‘ay-
rıcalıklı’ birçok aktör ve kurumu yargılamaya 
tabi tutunca kamuoyundan destek görmeye 
başlamıştır. Siyasi irade, toplumsal destek ve 

yargı sürecinin aynı noktada birleşmesiyle, 
vesayet sistemi aktör, kurum ve zihniyetiyle 
gerilerken, siyaset kurumu güçlenmiştir. 10 
yıl önce Meclis’e gelmeye tenezzül etmeyen 
paşalar hâkim karşısına çıkarılmış ve cezaevi-
ne konulmuştur. Bütün bu gelişmeler, Türkiye 
demokrasisinin güçlenmesi, istikrara kavuş-
ması yolunda yadsınamaz gelişmelerdir. 

ÖYM’lerin demokratik sorunları
Bu süreçte, ÖYM’lerin ‘özel’ yargılama sü-
reçleri ile ilgili birçok sıkıntı da yaşandı. 
Cezaya dönüşen tutukluluk süreleri, rövan-
şist algıları tetikleyen özensiz tutuklamalar, 
özensiz iddianameler, yargılama süreçleri-
nin uzaması, iddianamelerdeki özensizliğin 
medya teşhiriyle birçok aktöre yönelik hay-
siyet cellatlığına dönüşmesi, demokrasinin 
tahkim edilmesi için davalara destek veren 
birçok vicdanı yaraladı. Sivilleşmeye yöne-
lik hamlelerin militarist zihniyetten izler 
taşıması, ÖYM’lerin meşruiyetini sorgulat-
tı. Vesayet düzeni bütün gücüyle demokra-
tik sistem üzerine çöreklenmişken göz ardı 
edilen bu sorunlar, vesayet düzeni geriletilip 
demokratik sistem tahkim edildikçe göze 
batmaya başladı. Bu da beklenen, olağan bir 
gelişmeydi aslında. Çünkü ÖYM’lere yükle-
nen işlev ve gösterilen hoşgörünün bağlamı, 
anti-demokratik bir düzeni zayıflatmakla 
sınırlıydı. ÖYM’lerin demokratik düzenin 
inşasına katkısı, anti-demokratik unsurların 
sistemden arındırılmasıyla sınırlıydı. Anti-
demokratik unsurların demokratik sistem 
üzerindeki vesayeti geriledikçe, ÖYM’lerin 
donatıldığı ‘özel’ yetkiler demokratik sistemi 
zorlamaya başlayacak ve dolayısıyla da tar-
tışmaya açılacaktı. 

Inşa sürecinde ÖYM’lerin yeri 
Bu çerçevede, ÖYM’lere yönelik süregiden 
tartışmanın merkezinde, Türkiye’nin mevcut 
siyasal sistemini nitelemeye yönelik görüş ay-
rılıkları yatmaktadır. ÖYM’lerin devamını sa-
vunan çevreler, eski sistemle mücadele gerekli-

Bugüne kadar vesayeti 
geriletmenin araçlarından 
biri olarak işlev gören 
ÖYM’ler, inşa sürecinde sorun 
çıkarmaya, bizzat kendisi 
bir vesayet aygıtı olmaya 
başlamış durumdadır.
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liğini öncelerken; ÖYM’lerin revize edilmesini 
savunanlar, demokratik sistemi inşa yüküm-
lülüğüne öncelik veriyorlar. Türkiye’nin bu-
günkü ihtiyacı, eski düzeni yıkmak- vesayeti 
geriletmek kadar, yeni düzeni inşa etmek-de-
mokratik düzeni tahkim etmektir. ÖYM’lere 
verilen desteğin arkasında, vesayeti geriletme-
ye yönelik, sınırlı ve süreli misyonları yer al-
maktaydı. ÖYM’lerin bundan sonraki kaderi 
de, siyasi iradenin ÖYM’lerin misyonunu ta-
mamlayıp tamamlamadığına, dolayısıyla da, 
süresinin dolup dolmadığına yönelik değer-
lendirmesiyle belirlenecektir. 

Sonuç olarak, geride bıraktığımız sürecin si-
yasi bağlamı vesayetle mücadeledir. Bu güne 
kadar vesayeti geriletmenin araçlarından 
biri olarak işlev gören ÖYM’ler, inşa süre-
cinde sorun çıkarmaya, bizzat kendisi bir 
vesayet aygıtı olmaya başlamış durumdadır. 
ÖYM’lerin inşa sürecine zarar vermeyecek 
bir forma sokulmak üzere revize edilmesine 
veya ortadan kaldırılmasına ihtiyaç bulun-
maktadır. Demokratik düzenin hangi ens-
trümanlarla, nasıl bir program çerçevesin-
de inşa edileceği de, doğal olarak, siyasetin  
uhdesindedir.
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Küresel ekonomik krizin başladığı 2008’den 
bu yana bütün ülkeler diken üzerinde du-
ruyor. Kimi ülkeler bu krizi nispeten küçük 
yaralarla atlatırken, başta AB üyesi ülkeler 
olmak üzere kimi ülkeler sarsıcı bir sürece 
girmiş bulunuyor. İrlanda, Yunanistan ve 
Portekiz’in ardından İspanya’nın da ekono-
mik krizlerin pençesine düştüğü ve kurtuluş 
reçetesi olarak AB fonlarına başvurmak aşa-
masına geldiği şu günlerde AB’nin geleceği 
tartışılıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntı 
ve mirasından kurtulmak, benzer deneyim-
leri bir daha yaşamamak adına siyasi ve eko-
nomik işbirliği projesi olarak başlatılan AB 
kurulduğundan bugüne sürekli genişledi. Bu 
başarı hikâyesinin sonu nasıl olacak sorusu 
soruluyor artık. 

Her ne kadar bugün İtalya ve Yunanistan ör-
neklerinde olduğu gibi hükümetlerin istifa-
larına yol açan ekonomik krizleri konuşuyor 
olsak ta aslında gittikçe derinleşen bunalı-
mın asıl kaynağı AB yükselişteyken göz ardı 
edilen yapısal sorunlardır. Adını koymak ge-

rekirse Avrupa’nın bunalımı Birliğin gelece-
ğinin uzun süre teknokratlara teslim edilmiş 
olması, özellikle genişleme sürecinde siyasi 
katılım ve ortak akla dayalı kararlar yerine 
elit kadroların son sözü söylediği bir meka-
nizmanın hâkim olmasıdır. 

AB’de krizin kökenleri
Bugün içine düştükleri krizler ile başa çık-
maya çalışan ülkeler AB’ye girmek için bü-
yük bir yarış içine girdiklerinde Birliğin 
karar verme mekanizmalarına ilişkin köklü 
sorular sormuyordu. Üyelik müzakereleri-
ne başlamak, AB fonlarından yararlanmak, 
Avrupa’nın “medenileştirici” misyonu ve 
kimliği şemsiyesi altında yer almak öncelik-
li amaçlardı. Nitekim bugün iflasın eşiğinde 
olan İrlanda, Yunanistan, Portekiz ve İspan-
ya siyasal anlamda Avrupa’nın çeperinde yer 
almalarına rağmen üyelik süreci ve sonrasın-
da aldıkları fonlar ile bir taraftan alt yapıla-
rını yeniledi bir taraftan da eğitim, sağlık ve 
güvenlik gibi alanlarda standartlarını yük-
seltmeyi başardı. 

Yunanistan ekonomisi aldığı yaraları sarmak için 2009 yılında ilk kez borç para istediğinde krizin bu noktaya geleceği çok tahmin 
edilemedi. Irlanda, Yunanistan ve Portekiz’in ardından Ispanya ve Italya da krizden derin yaralar aldı. Krizden kurtulmaya çalışan 
bu ülkelerin, kurtuluş reçetesi olarak AB fonlarına başvurma durumuna gelmesi ise AB’nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluş-
turdu. Zira ekonomik krizle baş edemeyen hükümetlerin istifaları AB içerisinde siyasal istikrarsızlık riskinin de baş göstermesi 
olarak yorumlanmaya açıktı.

AB’nin Geleceği Tartışmaları

Yorum  |  TALIP KÜÇÜKCAN  |  16 Haziran2012  |  Sabah Perspektif

Avrupa Birliği’nin Geleceği 
Tehlikede mi?
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AB genişleme sürecinde aday ve yeni üyeler 
sürekli kazançlı çıkan bir görüntü veriyordu. 
Ancak bu süreçte etkileri şimdilere daha net 
hissedilen iki önemli gelişme yaşanıyordu. 
Bunlardan biri kuşkusuz ekonomi ile ilgili. 
Birliğe yeni katılan ülkeler, ekonomileri güçlü 
Almanya, Fransa ve İngiltere gibi üretim ve 
ihracata dayalı yapıdan ziyade, AB fonlarına 
bel bağlayan ve üretimden çok tüketimi ön-
celeyen politikaları benimsemişti. Özellikle 
üretimi güçlü ülkeler için yeni pazarlara dö-
nüşen bu ülkelerin, üretim ve büyüme odaklı 
ekonomi politikaları yürütmeden statükoyu 
uzun süre devam ettiremeyeceği ötenden beri 
biliniyordu. Ancak yavaş yavaş belirtileri or-
taya çıkan ve geliyorum diyen krizlerin görül-
mesine engel olan ikinci bir etken daha vardı: 
AB’nin siyasi karar mekanizması. 

AB siyasi karar mekanizması ne kadar katılımcı?
Bugün AB’nin yüz yüze olduğu krizlere ilişkin 
tartışmalarda Birliğin siyasi karar mekaniz-
ması ve bunun rolü nedense üzerinde durul-
mayan bir konu. Halbuki, AB’nin hem mali 
konularda hem de dış politika, sosyal politi-
kalar, güvenlik politikası ve rafa kaldırılmak 
zorunda kalınan AB Anayasası gibi Birliğin 

bugünü ve geleceğini doğrudan etkileyen kri-
tik meselelerde karar alma süreçlerinden geniş 
kitleler hep uzak kaldı veya uzak tutuldu. Yeni 
ülkelerin üyeliğe kabulü ile gittikçe genişleyen, 
büyümeye paralel olarak ta katılım zeminini 
genişletmesi gereken Avrupa’nın “medeni-
leştirici” misyonu ve katılımcı ruhunu hayati 
kararlar aşamasında etkin biçimde devreye 
soktuğunu iddia etmek zor. İşte AB’nin temel 
sorunu tamda burada, yani karar alma süreç-
lerindeki sınırlamalarda, uzlaşma yerine güçlü 
devletlerin baskı ve tercihlerinin tüm üye ül-
kelere dayatılmasında yatmaktadır.

AB ekonomik olduğu kadar siyasi kan kaybı 
da yaşamaktadır. Sömürgecilik döneminde 
dünyaya şekil verme gücüne sahip olan, sa-
nayileşme ve modernleşme ile birlikte askeri, 
ekonomik ve siyasi söylem üstünlüğü kuran 
Avrupa bugün ayakta kalma mücadelesi ve-
riyor. Kuşkusuz her ülkenin etki gücü farklı 
ama bugün gelinen noktada dünya yeniden 
kurulurken bir koalisyon olarak AB belirleyi-
ci ve şekillendirici bir aktör olmaktan bir hayli 
uzak. AB kendi içindeki çoğulculuğu ve karar 
süreçlerine geniş katılımı sağlayamadığı süre-
ce gelecek endişesi yaşama devam edecektir.
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Mısır, 29 yıl 120 gün iktidarda kalan 
Mübarek’ten sonra, 5. cumhurbaşkanını 
seçmek üzere sandık başına gitti. 1953’ten 
bu yana, Mısır, 59 yıl sonra nihayet, ilk si-
vil cumhurbaşkanına kavuşacaktı. Lakin 
Mısır müesses nizamı, seçimlerden birkaç 
gün önce atmaya başladığı adımlarla, süre-
ci raydan çıkarmak için elinden geleni yaptı. 
Bugün itibariyle, Mısır, meclisi fiilen lağ-
vedilmiş, anayasası asker eliyle delik deşik 
edilmiş, cumhurbaşkanlığı seçimleri galibi 
olmayan ve seçilecek cumhurbaşkanının ne-
redeyse bütün yetkileri alınarak bir belirsiz-
liğe gömülmüş durumda. 

Türk siyasi takvimi, Mısır zamanı
Mısır’da geçen hafta yaşananlardan sonra 
gerçekten “Türk modeli” tartışmalarının 
ciddi zemini olduğuna kanaat getirmemiz 
gerekiyor. Hem bölgemizin iktidarları hem 
de yeni aktörlerin “Türk modelinden” nasip-
lenmediğini söylemek neredeyse imkânsız. 
Mesela, Mısır’da son 18 ayda yaşanan sahne-

lerin birçoğu Türkiye açısından birer deja vu 
halinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Mü-
barek sonrası Mısır’da yaşanan “zaman” Türk 
siyasi “takviminden” takip edilebilir.

Mısır’ın Türk siyasi takviminde hangi döne-
mi yaşadığına dair kesin bir cevap vermek 
pek mümkün değil. Çünkü Mısır ordusunun 
bir kısmı çok partili hayat sonrası 27 Mayıs 
1960 şartlarının olgunlaştığını düşünürken, 
büyük bir kesimi aslında 27 Nisan 2007’de 
olduklarını düşünüyor. Mısır müesses niza-
mının bir kısmı ve onlara destek vermeye 
hazır bazı toplumsal kesimler 28 Şubat yıl-
larına oldukça hazır görünürken; toplumda 
ciddi bir yekûn oluşturan başka kesimler ise 
2002 sonrası dönemi yaşamaya başlamak 
üzere olduklarını düşünüyor. Bazı kesimler 
1999 ekonomik krizi döneminin yaşandığını 
ve “ucuza kapatma sürecinin” ne kadar uzar-
sa o kadar lehine olduğunu düşünürken; di-
ğer bir sermayedar kesim 1994 devalüasyonu 
öncesinde olduklarına inanmaktalar. 

Mısır’da devrimin ardından gerçekleşen seçim birçok ilke de sahne oldu. Seçimi, az bir farkla rakibi Ahmed Şefik’in önünde 
kazanan Muhammed Mursi (%51-%49) Mısır’ın ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. Seçim ayrıca, Mübarek rejiminin yaklaşık 30 se-
nelik hâkimiyetinin de sonunu getirdi. Seçim sonuçlarının ardından halk Tahrir Meydanı’na akın ederek sevinç gösterilerinde 
bulundu. Mübarek’in devrilmiş olmasına rağmen devletin bütün kurumlarında kökleşmiş bir asker ve asker kökenli bürokratların 
hâkimiyetinin olması, bunun yanı sıra işsizlik, yoksulluk, eğitim, sağlık ve altyapı gibi köklü sorunların olması demokratik yollarla 
başa gelen Mursi’nin asıl imtihanın yeni başladığının göstergesi kabul edildi. 

Mısır’da Mursi’nin Zaferi 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  23 Haziran2012  |  Sabah Perspektif

Mübarek Tıbbi Olarak Öldü, Siyasi 
Olarak Hayatta
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Bütün bu toplumsal ve siyasal kesimlerin/
güç odalarının ortak yaptıkları tek şey ise 
sadece kendi senaryolarına yatırım yapmak. 
Eğer bu durum devam ederse; Mısır, aynı 
anda, 27 Mayıs ve 27 Nisan’dan, 1980 darbesi 
şartlarına doğru hareket eden bir ülkeye dö-
nüşme riski taşımaktadır. 

Rejim yıkılmadı, Mübarek çekildi! 
Bu riski, Mısır müesses nizamı niçin gör-
müyor? Çünkü Mısır müesses nizamı 
Mübarek’in gidişini hiçbir zaman bir “dev-
rim” veya “bir düzenin yıkılması” şeklinde 
okumadı. Mısır sistemi, Mübarek’in gidişini, 
biyosiyasal ömrünü tamamlamış bir aktö-
rün sistemden çekilmesi şeklinde değerlen-
dirdi. Hatta daha da ileri giderek bu kararı 
Mübarek’in bireysel bir tercihi olarak okudu. 
Sistemden Mübarek’in çekilmiş olmasının 
müesses nizamda yapısal bir değişime yol 
açması için de bir sebep bulunmuyordu. Ni-

hayetinde asker, polis, istihbarat, yargı, üni-
versiteler, medya ve sermaye tamamen mü-
esses nizamın kontrolünde kalmaya devam 
etmekteydi. Dolayısıyla “Mübareksiz bir se-
naryoda” düzenin paniklemesi için bir sebep 
bulunmamaktaydı. 

Mısır’da yıkıldığı iddia edilen sistemin dışın-
daki bütün aktörler ise yaşananların bir dev-
rim olduğunu iddia ettiler. 30 yıldır devam 
eden Mübarek yönetiminin oluşturduğu bu 
algının dağılarak hakikatlerle yüzleşilmesi 
için zamana ihtiyaç vardı. Yeni aktörler ik-
tidardan hakları olan paylarını almaya baş-
layacakları ana kadar müesses nizamın ne 
kadar az esneyeceğini hesaplayamadılar. Par-
lamento seçimleri öncesi kısmen, cumhur-
başkanlığı seçimleri öncesi ise tam anlamıyla 
sistemin hiçbir iktidar alanını paylaşmaya 
niyeti olmadığını bedel ödeyerek fark etmek 
durumunda kaldılar. 



354  |  HAZIRAN 2012

Ihvan’ın imtihanı
Mısır’da muhalefetin ana damarı olan İhvan, 
yaşanan süreci maslahatçı şekilde götürebi-
leceğini düşünmektedir. İhvan, açık şekilde 
tavrını koymadığı sürece Mısır’ın orta va-
dede demokratikleşmesi çok uzak bir he-

defe dönüşecektir. Bu ise, sonuçları sadece 
Mısır’da değil bütün bölgede hissedilecek 
bir durumdur. Bugün itibariyle Muhammed 
Mursi, cumhurbaşkanlığı resmen onaylansa 
bile; meclisi olmayan, Anayasası ve anayasa 
yapma yetkisi olmayan, yetkilerinin büyük 
bir kısmı budanmış, ancak askerler ve yar-
gıçlar önünde yemin ederek görevine başla-
yabilecek olan bir lider olacaktır. 

İhvan, Hayrat Şatır’ın adaylığını iptal eden 
yargı müdahalesini sıradan bir karar olarak 
kabullenerek vesayet rejimine oldukça yan-
lış bir yeşil ışık yaktı. İhvan’ın, hareketin en 
önemli liderinin siyasi suikasta kurban git-
mesine seyirci kalması, vesayet rejiminin 
daha fazlası için harekete geçmesine yetti. 
Bugün İhvan, sadece kendisine yönelik gi-
rişimin değil, bütün Mısır halkına yönelik 
antidemokratik adımların durdurulması so-
rumluluğunu üzerine almak zorunda. Aksi 
takdirde Mısır’ın kaybettiği bir senaryoda 
İhvan’ın kazanması mümkün değildir.

Bugün itibariyle, Mısır, meclisi 
fiilen lağvedilmiş, anayasası 
asker eliyle delik deşik edilmiş, 
cumhurbaşkanlığı seçimleri 
galibi olmayan ve seçilecek 
cumhurbaşkanının neredeyse 
bütün yetkileri alınarak 
bir belirsizliğe gömülmüş 
durumdadır.
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25 Ocak Tahrir Devrimi’ni gerçekleştiren 
Mısırlılar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri bi-
rinci turunun sonuçları ilan edilinceye ka-
dar, devrim sürecinin normal işlediğini ve 
askerin 30 Haziran 2012’de yönetimi sivil-
lere teslim edeceğini düşünüyordu. Ancak, 
Mübarek’in başbakanı Ahmed Şefik’in, Müs-
lüman Kardeşler adayı Muhammed Mursi ile 
birlikte ikinci tura çıkmasının ardından, ül-
kede ciddi bir kriz ve kutuplaşma ortamının 
ilk işaretleri belirdi.

Mübarek ve İçişleri Bakanı Adli’nin 25 yıl ha-
pis cezasına çarptırılmalarının yanı sıra, altı 
İçişleri Bakanı yardımcısının beraat etmesiy-
le birlikte, eski yönetim kalıntıları ‘fulul’ ile 
devrim ve değişim hareketleri arasında zorlu 
bir mücadele süreci fiilen başladı. Kısa süre 
sonra, iki aday arasındaki seçim propagan-
daları karşılıklı karalama kampanyasına dö-
nüştü. Halk ayaklanması sürecinde Mübarek 
aleyhinde tavır sergileyen liberal medya ise 
bu süreçte, ya yayın çizgisini kısmen değiş-
tirerek tarafsız kalmayı tercih etti veya Müs-
lüman Kardeşler endişesinden dolayı Şefik 
lehine propaganda yapmaya başladı. 

Öte yandan, yönetimi sivillere bırakma ko-
nusunda ayak direten Yüksek Askeri Kon-
sey, Müslüman Kardeşler adayı Mursi’nin 
Cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimaline 
karşı, Anayasa Mahkemesini devreye soka-
rak, seçimlerin sonuçlarını kontrol altına 
almak üzere harekete geçmişti bile. Seçim-
lerin ikinci turundan iki gün önce, Anayasa 
Mahkemesi’nin yüzde 70’i İslami akımlara 
ait milletvekillerinden oluşan parlamentoyu 
feshetmesi, Mübarek sonrası başlayan de-
mokratik sürece ve Müslüman Kardeşler’e 
seçim öncesi indirilen büyük bir darbeydi. 

Anayasa Mahkemesi aynı gün, parlamento 
tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerin-
den önce çıkarılan, ‘Mübarek döneminin 
son 10 yılında yüksek mevkilerde görev ya-
panlara 10 yıl siyaset yasağı’ getiren kanunu 
da Anayasa’ya aykırı ilan etti. Bunun anlamı 
Ahmed Şefik’in ikinci turda yarışa devam et-
mesiydi. Anayasa Mahkemesi’nin ilk kararı, 
devrim ve değişim hareketlerinin yanı sıra 
İhvan’a darbe olarak algılanırken, ikinci ka-
rarı, Mübarek yandaşı Şefik’e seçim ödülü ve 
dopingi şeklinde yorumlandı. 

Yorum  |  ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK  |  30 Haziran 2012  |  Sabah Perspektif

Arap Baharı’nın Mısır İmtihanı 
Başladı
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Seçimlerden bir gün önce ise, ülkenin fark-
lı yerlerine baltacıların yerleştirileceği, se-
çim bölgelerinde kargaşa ve arbede ortamı 
oluşturularak, seçimlerin iptal edilmesinin 
sağlanacağı şeklinde haberler kamuoyuna 
sızdırıldı. Haber son derece endişe vericiydi. 
Anarşi ve kargaşa ortamı gerekçe gösterilip 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edebilirdi.
Bütün bu sıkıntılara rağmen, Müslüman 
Kardeşler adayı Muhammed Mursi, Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi ra-
kamlara göre, 50 milyondan fazla seçmenin 
bulunduğu ülkede, oyların yüzde 51.73’ünü 
alarak, rakibi Şefik’i geride bıraktı ve ülkenin 
ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. 

Mısırlıları memnun etmek hem zor hem de kolay
Mursi’yi bekleyen onlarca sorun var. 25 
Ocak Devrimi’nin dinamiklerini oluşturan 
ve devrim esnasında atılan ‘ekmek, özgürlük, 
saygınlık ve toplumsal adalet’ sloganlarıyla 
özetlenen beklentileri yerine getirmek du-

rumunda. Üstelik bunları yaparken, 60 yıllık 
askeri rejimler tarafından uygulanan poli-
tikalar nedeniyle yüksek mevkilere yerleş-
tirilen asker ve polis kökenli bürokratlar ile 
çalışmak zorunda kalacak. Öte yandan, eski 
rejimin kadrolarının, 80 küsur yıldır yasaklı 
bir yer altı örgütü olarak gördükleri Müslü-
man Kardeşler’in ileri gelen yöneticilerinden 
birisi olan yeni Cumhurbaşkanı ile ne derece 
uyumlu çalışabileceklerini şimdiden tahmin 
etmek de oldukça zor. 

Mursi, 85 milyon nüfuslu bir Mısır enkazı 
devralmaya hazırlanıyor. Mübarek hükü-
metlerinin özellikle de son 10 yıldır taş üstü-
ne taş koymadığı, hiç bir projeye çivi çakma-
dığı bir ülkede, halkı memnun etmek hem 
zor hem de oldukça kolay. Öyle bir ülke dü-
şünün ki, temizlik, sağlık, eğitim, ekonomi, 
işsizlik ve yolsuzluk gibi bir yığın problemi 
olsun. Diğer taraftan Mübarek yönetiminin 
kasti politikaları nedeniyle, nüfusun yüzde 
35’ine yakınının okuryazarlığı bile olmasın. 
Çalışacağınız kadrolar da sizi yasaklı bir 
örgütün elemanı olarak görsün. Haliyle kat 
edeceğiniz yolun ne kadar uzun ve meşak-
katli olduğu anlaşılacaktır. 

Madalyonun diğer yüzüne bakıldığı zaman 
ise, organize bir görev dağıtımı, atılacak doğ-
ru ve kararlı adımlar ve normal bir çalışma 
temposuyla insanları memnun etmek çok 
daha kolay olabilir. Hiçbir hizmetin devlet 
tarafından verilmediği bir ülkede, Mursi yö-
netiminin sokakları temizleyip, yolları tamir 
etmesi, Süveyş Kanalı ve doğal gaz gelirleri 
gibi ülkenin gelir kaynaklarını adil bir şekil-
de halka dağıtması bile, zaten kanaatkâr olan 
Mısır halkını memnun etmeye yeter.

Mübarek hükümetlerinin 
özellikle de son 10 yıldır taş 
üstüne taş koymadığı, hiç 
bir projeye çivi çakmadığı bir 
ülkede, 85 milyon nüfuslu 
bir Mısır enkazı devralmaya 
hazırlanan Mursi için, halkı 
memnun etmek hem zor hem 
de oldukça kolay.
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The revolution in the title is placed in quotes 
on purpose. In a simplistic way, what hap-
pened in Egypt was accepted as a revolution 
without much questioning: Hosni Mubarak 
left, Al-Jazeera flashed “revolution” as a cap-
tion for hours. That Mubarak, who had ruled 
for thirty years, stepped down was without 
a doubt a dramatic occurrence. No one has 
the right to discount this, or undermine all 
the factors that also took their leave from the 
Egyptian establishment along with Mubarak. 
However, it is beneficial to remember some 
hard truths.

Mubarak, who managed to sustain the third 
longest rule in Egypt for the last 4,000 years, 
resembles a political microcosm harbor-
ing all the stories that could be told of the 
modern Middle East. The established order 
in Egypt did not perceive Mubarak’s step-
ping down as a revolution, or as the collapse 
of the establishment. The Egyptian regime 
conceived of this leave as simply the stepping 
down of an actor whose bio-political life had 
come to an end.

We can attempt to assess where exactly Egypt 
falls on the “revolution” and “change” spec-
trum by tracing the “times” of Egypt post-
Mubarak through the lenses of the Turkish 
political “calendar.” Turkey experienced 
its first bloody coup d’état, whose tremors 
would be felt for half a century, after it tran-
sitioned to a multi-party regime in the 1950s. 
An even bloodier coup followed that experi-
ence in 1980.

None of these coups achieved what they set 
out to do. The elimination of “anti-revolution 
focal points” was what the May 27, 1960 in-
tervention aimed at, but it led to the consoli-
dation of politics by the right-wing incum-
bency that lasted for half a century. The 1980 
intervention crudely aimed to eliminate the 
political arena itself. It resulted in the emer-
gence of two of the strongest identity move-
ments in the history of the republic. Feb. 28, 
1997 was the attempt to annihilate Islamist 
politics once and for all. It was not able to 
preempt the rise of the AK Party. April 27, 
2007 was Kemalism’s naïve impulse to de-

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  22 Haziran 2012  |  Hurriyet Daily News

The Turkish Political Calendar and 
the Egyptian ‘Revolution’
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clare “halt” in response to the 2002 elections; 
it was silenced with the flood of reactions 
from the people in the July 22, 2007 elec-
tions. The attempt to close the AK Party in 
2008 was the last move of the tutelage re-
gime. It was structurally disabled with the 
referendum of 2010. The democratic transi-
tion we lived through from May 27, 1960 un-
til Sept. 12, 2010 lasted half a century.

The post-Mubarak Egypt first “went to a 
multi-party regime of the 1950s.” As soon as 
power struggles began in its aftermath, Egypt 
was swept into the presidential crisis of April 
27, 2007. Just as it was trying to figure out 
how to manage this crisis, frightening steps 
resembling May 27, 1960 in Turkey were tak-
en one after another. The deep silence of the 
U.S and the West on this take us back to the 
1960s Turkey, while the blatantly blasé anti-
democratic actions of the Egyptian estab-
lishment take us back to the Turkey of April 
27, 2007. The only instance where these two 
dynamics merge is Turkey’s coup of Sept. 
12, 1980. Those who know what this means, 
know it very well! 

Turkey with its western bourgeois, a military 
alienated from its own people, and a judicia-
ry that violates justice, has caused the people 
to lose fifty years. Egypt does not have to go 
through the same experience.

We can assess where exactly 
Egypt falls on the “revolution” 
and “change” spectrum by 
tracing the “times” of Egypt 
post-Mubarak through the 
lenses of the Turkish political 
“calendar.
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Ana muhalefet partisi CHP tarafından önce 
TBMM Başkanı Çiçek’e, çarşamba günü ise 
Başbakan Erdoğan’a sunulan ve Kürt mese-
lesinin çözümüne ve terörün sonlandırılma-
sına yönelik birlikte çalışma önerisi içeren 
paket, Türkiye kamuoyunun başlıca gündem 
maddesi hâline geldi. Meclis’in çözüm sü-
recindeki rolüne ve toplumsal mutabakatın 
önemine vurgu yapan 10 maddelik metin, 
içeriğinden ve Kürt meselesinin çözümüne 
yapabileceği kısa vadeli katkıdan bağımsız 
olarak, ana muhalefet partisinin yakın geç-
mişteki gelişimine ışık tutması ve artık -kıs-
men de olsa- partinin toplumsal beklentileri 
doğru ölçebildiğini göstermesi açısından 
önem taşıyor. AK Parti’den itiraz almayan 
pakete karşı MHP temsilcileri ‘Kürt sorunu’ 
ifadesi bağlamında itiraz ettiler.

CHP’nin proje üreten ve siyaset yapan bir si-
yasal parti hâline gelme serüvenini 2010’da 
yaşanan kırılmaya bağlamak mümkün. Bu 
dönemden itibaren ‘yeni’ olduğuna hem ken-

disini, hem de Türkiye seçmenini ikna etme-
ye çalışan ana muhalefet partisi, eski yönetici 
elitinin izlerini sildiği bir dizi kurultay ile 
yürümek istediği istikamete itiraz etmeyen 
yeni bir çekirdek ortaya çıkardı. Kemal Kı-
lıçdaroğlu yönetiminde iki yılı deviren CHP, 
siyaset oyununu oynadığı ve doğru adımlar 
attığı sürece seçmen nezdinde yaptığı olum-
suz çağrışımları silebilecek. 

CHP’nin aldığı inisiyatif, bir anlamda 90 yıl-
lık geçmişine rağmen siyaset acemisi olan 
CHP’nin zamanlama ve toplumsal talepleri 
okuma alanında iyi yönde ilerlediğine işaret 

Kürt meselesi çerçevesinde 2012 yılının ilk yarısı, sert tartışmalara sahne olurken, AK Parti Hükümeti’ne yönelik milliyetçilik suçlama-
ları yaygınlaşmıştı. Hükümet’in güvenlikçi politikalara ağırlık verdiği bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi, nispeten diyalog yanlısı bir 
tutum sergiledi. 2011 yılının son günlerinde yaşanan Uludere olayını sık sık gündeme getirerek iktidar partisini eleştiren CHP, kendi 
içerisinde diyalog yanlısı bir asgari müşterek sahibi olmamasına rağmen merkez siyasette önemli bir işlev üstlendi. Parti’nin Haziran 
ayında önce TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, daha sonra da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu on maddelik çözüm paketi, 
içeriği itibariyle eleştirilere maruz kalmakla birlikte ana muhalefet partisini çözümün tarafı olarak göstermesi açısından önemliydi.

Kürt Sorunu ve CHP’nin Tutumu

Yorum  |  DOĞAN EŞKINAT   |  09 Haziran2012  |  Sabah Perspektif

CHP’nin İnisiyatifi ve Siyasette 
Yumuşama Umudu

CHP, Kürt meselesinin birincil 
muhatabı Kürt seçmeni yerine 
etkileyebileceğine inandığı 
ılımlı Türkleri hedefledi.
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ediyor. Toplumun Kürt meselesi bağlamın-
da çözüm umudunu kaybetmeye başladığı, 
hükümetin güvenlikçi bir pozisyona savrul-
duğu eleştirileriyle karşılaştığı mevcut siya-
sal atmosfer, CHP’nin bir dönem AK Parti 
hâkimiyetinde bulunan reform ve diyalog 
ajandası üzerine hak iddia etmesi sonucunu 
doğurdu. Partinin Kürt meselesi konusunda 
attığı bu adım, ana muhalefetin temsil etme-
ye çalıştığı siyasal değerler itibariyle daha ve-
rimli bir zemin olarak dikkat çekiyor. 

Ülkedeki Kürt seçmenlerden talep görme-
yen, adı geçen öneri paketinin mimarların-
dan Sezgin Tanrıkulu’nu dahi İstanbul’dan 
Meclis’e sokmak durumunda kalan CHP, 
paketin açıklanma sürecinde bireysel konu-
mu ve hedefleri doğrultusunda doğru bir 
strateji izledi. Tavsiyelerini başlıca Kürt si-
yasal aktörleri yerine hükümet temsilcileri-
ne götüren parti, kaygan bir zeminde kendi 
merkez parti pozisyonunu tahkim etti. Bir 
başka deyişle, CHP, Kürt meselesinin birin-
cil muhatabı Kürt seçmeni yerine etkileye-
bileceğine inandığı ılımlı Türkleri hedefledi. 
Bu çerçevede, inisiyatifin, çözüme yönelik 

siyasal öneriler dikte etmek yerine, Meclis 
çatısı altında partilerin birlikte çalışmasını 
sağlayacak bir platform fikrini ortaya atması, 
partiler arası diyalogu kolaylaştırabilecek bir 
faktör olarak anlaşılmalı. 

Kısacası CHP’nin aldığı inisiyatifi, kısa vade-
li veya makro düzeydeki etkileri üzerinden 
adımı eleştirmek, Kürt meselesinin bütünü 
açısından anlamlı olabilmekle birlikte, ana 
muhalefet partisinin bireysel performansı 
ve gelişimini açıklamakta yetersiz kalacaktır. 
Partinin en üst düzeyde yaşadığı 2010 depre-
mi, Türkiye’nin farklı kesimlerinin sıkıntıla-
rına ve memleket meselelerine temas etmek 
isteyen, tecrübe yoksunu bir parti ortaya çı-
karmıştı. Bu bağlamda mevcut inisiyatif, özel 
olarak CHP’nin kitlesel taleplere tercüman 
olma iddiasında ilerleme kaydettiğini göster-
mesi; ülke siyaseti açısından ise, Kürt mese-
lesinin yakın gelecekte biraz daha yumuşak 
bir iklimde tartışılması umudunu yeşertmesi 
açısından önemli ve anlamlıdır. Bu sürecin 
dışında kalmak, ülkenin bir numaralı mese-
lesinde harekete geçen dinamikleri dışarıdan 
izlemek anlamına gelecektir.
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Kürt sorunu yıllardır çözül(e)miyor ancak 
çözümden yana umutlar zaman zaman çok 
azalsa da hiç kaybolmuyor. Kürt sorunundan 
yana yeniden umutlandığımız günler yaşıyo-
ruz. Tabii, bu dalgalanmalar, karşılıklı olarak 
sorunun aktörleri/tarafları arasında ve aktör-
lere/taraflara karşı toplumda ciddi bir güven-
sizliği de beraberinde getirdiğini belirtelim.

Oslo sürecinin kesintiye uğraması, tırmanan 
şiddet ve çatışmalar, siyasilerin kullandığı 
dil ve üslup ve özellikle Uludere sonrası ta-
kınılan tutum ve pozisyonlar; daha açık ve 
iyimser ifadeyle, algı ve süreç yönetimindeki 
başarısızlık, umutları tamamen tüketmişti. 
Böyle bir zamanda, hükümet çevrelerinin 
açıklamaları, CHP’nin yeni girişimleri, Leyla 
Zana’yla yapılan söyleşi vb. gelişmeler, umut-
ları yeniden yeşertti. Bunca hayal ve umut 
kırıklığına rağmen, bu tür gelişmelerle he-
men umutlanmak, çözüme duyulan ihtiyacı 
da gösteriyor.

Son liderler buluşması ve sonrasındaki tutum 
ve söylemler, insanların daha fazla umutlan-
masına yol açtı. CHP, önerisinin amacını “si-

yasetin dilini uzlaşma ve demokratik çözüm 
temeline oturtmak ve bu meselenin siyasi 
partiler arasında polemik, yıpratma, üstünlük 
ve yenilgi konusu olmaktan çıkarmak” olarak 
açıkladı ve bu sorunun sadece hükümetin işi 
olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. 
Buna karşılık Başbakan Erdoğan da, MHP ve 
BDP’nin de ikna edilerek sürece katılmaları-

Yorum  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  16 Haziran 2012  |  Sabah Perspektif

Kürt Sorununda Yeniden 
Umutlanalım mı?

Kürt sorunu çözümünde, 
son liderler buluşması 
ve sonrasındaki tutum 
ve söylemler, hükümet 
çevrelerinin açıklamaları, 
CHP’nin yeni girişimleri, Leyla 
Zana’yla yapılan söyleşi vb. 
gelişmeler insanların daha 
fazla umutlanmasına yol açtı.
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nın sağlanması gereğine işaret etti ama hemen 
devamla da, dünya deneyimlerinden örnek-
lerle, MHP katılmasa da iktidar ve ana muha-
lefet olarak birlikte çalışma karşı önerisinde 
bulundu. Ancak bu noktada hemen vurgu-
lanması gereken bir husus var: Diğer partileri 
de masaya oturtmak, sadece CHP’nin işi de-
ğildir. Hatta bu konuda iktidara daha büyük 
sorumluluk düşmektedir. Nitekim dünya ör-
neklerine baktığımızda da, tüm tarafları, parti 
liderlerini masaya oturmayı, iktidarların, baş-
bakanların daha çok dert edindiğini ve onla-
rın sağladığını hemen görürüz. 

Leyla Zana söyleşisi 
Leyla Zana’nın “Ben onun bu işi çözeceğine 
inanıyorum. Buna dair umudumu da, inan-
cımı da asla yitirmedim. Yitirmek de istemi-
yorum. Şimdi hepimizin yapması gereken, 
hepimizin, Başbakanın sorunu çözmesinde 
yanında olduğumuzu ona hissettirmemiz, 
onu teşvik etmemizdir” sözleri, geniş yankı 
uyandırdı. Zana’nın bu umutlarının altında, 
Başbakan Erdoğan’ın, Kürt halkının hakları-
nın verilmesine dair inanç ve iradeye sahip 
olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu düşünceyi 
besleyen en önemli iki unsur ise, Başbakanın 
inançları ve inançlı kesimin hak mağduriye-

tiyle dolu uzun geçmişi... Kendi adıma itiraf 
edeyim ki, sadece bu sözleri bile bir Müs-
lüman olarak beni kişisel sorumluluklarım 
bakımından yeterince korkuttu. O yüzden 
de, şunu söyleme gereği duyuyorum: Sayın 
Başbakan! Leyla Zana’nın umutlarının kırıl-
masına, beklentilerinin boşa çıkmasına izin 
vermeyiniz! Evet; Zana’nın özel olarak hükü-
mete, BDP’ye, PKK’ya ve medya üzerinden 
de aslında hepimize verdiği mesajlar üzerin-
de iyi düşünmek gerekiyor. 

Kürtçe seçmeli ders
Kürtlere, anadillerinin seçmeli ders olarak 
öğretilmesi, elbette kabul edilebilir bir şey 
değil ancak daha yakın zamanda, Kürtçe 
seçmeli ders almak isteyen ve bunu da dilek-
çeyle okullarına bildiren binlerce üniversite 
öğrencisinin TMK kapsamında yargılanıp 
cezalandırıldıklarını da hatırlıyoruz. Dolayı-
sıyla, çocuğun eğitiminde ana dilini kullan-
masının bir hak olarak tüm yurttaşlarımıza 
sağlanması hedefini ve perspektifini koru-
mak, bunu gerçekleştirmeye dönük çabaları 
sürdürmek koşuluyla, Kürtçe seçmeli dersin, 
köklü bir dönüm noktası olduğunu, olaca-
ğını da kabul etmek gerekir. Hatta bu uygu-
lamayı, ana dilde eğitim için bir geçiş süreci 
olarak düşünmeliyiz.

Çözüm süreçlerini hazırladık
Kabul edelim ki, bizde savaş kültürü epey ge-
lişkin ama barış ve çözüm diline, kültürüne, 
süreçlerine, stratejilerine ve mekanizmaları-
na hâlâ çok yabancıyız. Yapılanları takdir et-
mek, takdir edilmemesine rağmen yapmaya 
devam etmek, uzlaşı ve birlikte çalışma me-
sajlarını savaşçı bir dil ve üslupla vermemek, 
galiba bu alanda ilk öğrenip uygulamamız 
gerekenler.
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Toplumun farklılaşan ve çoğulculaşan ya-
pısına paralel olarak, eğitim sisteminin de 
farklılaşması ve çoğulculaşması gereklidir. 
Türkiye’de eğitim sisteminin mevcut top-
lumsal yapımızı şu ana kadar yeterince yan-
sıtamamasının en önemli sebebi, eğitim sis-
teminin topluma hesap vermeyen bir takım 
bürokratik kurumlar tarafından belirlenme-
siydi. Gerçekten de, Türkiye’de en kapsamlı 
eğitim düzenlemeleri, toplum tarafından 
seçilmişler tarafından değil, MGK, YÖK, Da-
nıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi bürokratik 
kurumlar tarafından yapılmıştır. Türkiye’de 
siyasetin normalleşme sürecine girmesiyle 
bürokratik vesayet de geri planda kalmış ve 
böylece seçilmişler, toplumun taleplerini eği-
tim sistemine yansıtma konusunda daha ce-
sur adımlar atmaya başlamışlardır.

Tektipçiliğin sonu
Türk milli eğitim sisteminin şu ana kadar 
ki en büyük sorunu nedir diye sorulacak 
olursa, bu soruya çok rahatlıkla “eğitim sis-

teminin tektipçi olması” cevabı verilebilir. 
4+4+4 olarak adlandırılan eğitim yasasının 
uygulamada karşılaşacağı bütün muhtemel 
zorluklara rağmen, en önemli tarafı, eğitim 
sistemindeki bu tektipçiliği sonlandırmayı 
hedeflemesidir. Yasanın, Türkiye’deki top-
lumsal talepleri ciddi şekilde eğitime yansı-
tarak sistemi demokratikleştirme potansiyeli 
taşıyan en önemli hususu, isteğe bağlı seçme-
li derslerdir. Seçmeli dersler, toplumun talep 
ve beklentilerinin çoğulculaştığının kabulü 
ve böylece toplumu tektipleştirme çabaları-
nın azaldığı anlamına gelmektedir. 

Şu ana kadar okul dışında sınırlı bir ölçüde 
karşılanabilen din eğitimi ihtiyacı artık muh-
temelen daha kapsamlı bir şekilde okulda su-
nulmuş olacaktır. Yasa eğitim sistemine daha 
fazla esneklik kazandırmak için, diğer seçmeli 
derslere de imkân tanımıştır. Bu çerçevede, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtçe’nin 
seçmeli ders olarak okutulacağı açıklaması, 
yine bir toplumsal talebin tasdik edilmesi an-

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, 4+4+4 görüşmeleri sırasında, “ortaokullar için hazırlanacak seçmeli dersler arasında Kürtçe’nin de 
olabileceğini” ifade ederken, bu açıklamanın ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay “Vatandaşların ana dillerini öğrenme 
boyutu var. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor, Başbakan açıklayacak’’ şeklinde beyanlarda bulundu. Açıklamalar, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran’da parti grup toplantısında sarf ettiği ‘’Öğrencilerimiz yerel dil ve lehçeleri öğrenme imkânına ka-
vuşuyorlar. Yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde, Kürtçe bir seçmeli ders olarak alınabilecek, bu tarihi bir adımdır’’ sözleriyle 
son noktaya kavuştu. 

Kürtçe Seçmeli Ders Oldu

Yorum  |  BEKIR S. GÜR  |  16 Haziran2012  |  Sabah Perspektif

Eğitimde Tektipçilik Yerine Ortak 
Kültür
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lamında oldukça önemlidir. Başbakan’ın söz 
konusu açıklamasının ardından Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer’in, Anadolu’da yaşayan 
diğer dillerin (Zazaca, Lazca, Abhazca, vs.) de 
seçmeli ders olarak okutulacağını söylemesi 
ise, yukarıda değindiğimiz eğitimde demok-
ratikleşme adımlarının kapsamının daha da 
genişletilebileceğini göstermiştir. 

Müzakere alanı
Yasada, isteğe bağlı bütün derslerin tek tek 
sıralanmamış olması, Kürtçe gibi derslerin 
başka bir hükümet tarafından müfredattan 
çıkarılabileceği endişesine yol açmıştır. Umu-
lur ki, Türkiye’nin genel demokratik seyri, 
bu türden bir geri gidişe yol açmaz. Dahası, 
yapılanlar bununla sınırlı kalmaz ve henüz 
karşılanmamış diğer toplumsal taleplerin de 
karşılanması yönünde adımlar atılır. Seçmeli 
dersler bağlamında şu hususun vurgulanma-
sı gerekir: Seçmeli dersler, bir boş imleyen/
gösteren (empty signifier) olarak, toplumun 
sürekli değişen ve çeşitlenen taleplerinin 
karşılanabilmesinin bir mekanizması olarak 
düşünülebilir. Bundan dolayı, söz konusu 

boşluk, dinamik bir şekilde ve demokratik 
müzakereler sonucu doldurulmalıdır. 

Tektipleşme yerine ortak kültür
Eğitim sisteminde seçmeli derslerin çeşitlen-
dirilmesi ve artırılması ile gittikçe çoğulcu bir 
nitelik kazanmasının, toplumu bir arada tutan 
unsurları zayıflatacağı endişeleri oluşmuştur. 
Ancak, bu endişelerin aksine, Türkiye’nin mo-
dernleşme tecrübesi, aslında, bizatihi tektip-
leştirmenin, toplumu bir arada tutan unsur-
ların zayıflaması anlamına geldiğini çok net 
bir şekilde göstermiştir. Dolayısıyla, iki husus 
arasında net bir ayrım yapılması gereklidir. 
Birincisi, aynı toprakları paylaşan unsurların 
ortak bir kültürü olmalıdır ve vardır. İkinci-
si, bu ortak kültür, tektipleştirme üzerinden 
değil, farklılıkların kabulü üzerine kurulmalı-
dır. Zaten bir kısım marjinal liberal görüşler 
dışında, eğitimin ortak kültür verme rolü pek 
çok kesim tarafından olumlu bulunmaktadır. 
Burada üzerinde durulması gereken esas me-
sele, bu ortak kültürün neleri içermesi gerek-
tiğine ilişkin demokratik müzakere süreçleri-
ni canlı tutmaktır.
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21 Haziran 2012 günü SETA Vakfı ev sahipliğin-
de YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, bazı 
YÖK üyeleri, rektörler, TÜBA üyeleri, ilgili paydaş 
ve yükseköğretim uzmanlarından oluşan top-
lam 41 katılımcıyla gerçekleştirilen “Yükseköğ-
retim Yönetimi” başlıklı çalıştayda tartışılan ve 
geliştirilen görüş ve öneriler aşağıda özet halin-
de sunulmuştur. 
•	 Siviller ilk kez herhangi bir siyasal kriz olmak-

sızın yükseköğretimi kapsamlı bir şekilde ye-
niden yapılandırmayı tartışmaktadır. Bu ko-
nuda üniversite çevrelerinde, seçilmişlerde ve 
toplumdaki olumlu beklenti, büyük bir fırsat-
tır. Bu fırsat, sürecin etkili bir şekilde yönetimi 
ile başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilir.

•	 Yeni Anayasa’da yükseköğretime ilişkin hu-
suslar, evrensel ölçütler dikkate alınarak kısa-
ca yer alabilir. Bu husus, yeni hazırlanan ana-
yasanın yapısına göre netleştirilmelidir.

•	 Yeniden yapılanmada, Türkiye’deki üniversi-
telerin koordinasyon, planlama ve değerlen-
dirmesini üstlenecek bir kurum ya da kurulu-
şa mutlaka yer verilmelidir. Oluşturulan yapı, 
üniversitelerin özerkliğinin teminatı olmalıdır. 

YÖK mevcut haliyle, ağır iş yüküne rağmen, 
üniversitelere dış baskılardan belirli bir dü-
zeyde de olsa bağımsızlık sağlamaktadır. An-
cak YÖK, merkeziyetçi yapılanma sebebiyle 
üniversitelerin iş ve işlemlerine yüksek düzey-
de müdahil durumdadır.

•	 Yükseköğretimin üst yönetiminden sorumlu 
kuruluş, esnek planlama, politika yapıcılara 
raporlama, politika önerileri sunma ve yük-
seköğretime ilişkin standartları belirleme gibi 
görevleri yerine getiren bir kurum olmalıdır.

•	 YÖK, aşırı iş yükü nedeniyle işlevlerini sağlıklı 
bir şekilde yerine getirmekte zorlanmaktadır. 

SETA Yükseköğretim Yönetimi 
Çalıştayı Sonuç Bildirisi
Çalıştay  |  21 Haziran 2012 
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YÖK’ün kapasitesinin ve alan bazında uzman-
lığa dayalı akademik kurulların güçlendiril-
mesi gerekmektedir. Yükseköğretimin üst yö-
netiminden sorumlu kuruluş, icrai bir kurum 
olmaktan çok düzenleyici bir kurum olmalıdır.

•	 Mütevelli heyeti konusunda çalıştay katılım-
cıları bir uzlaşıya varamamıştır. İyi bir yapı 
oluşturulursa mütevelli heyetinin hem rektör 
ataması hem de üniversite ile toplum arasın-
daki sorunlar için çözüm olabileceğini ifade 
edenler olduğu gibi, mütevelli heyetinin üni-
versiteyi yerelleştireceğini ifade edenler de 
olmuştur.

•	 Çalıştayda, dünyanın bazı ülkelerinde mevcut 
olan Yükseköğretim Bakanlığı, yükseköğre-
timde model arayışına yönelik bir öneri olarak 
dile getirilmiş ancak uzlaşıya varılamamıştır. 
Yükseköğretim yönetiminin Kurul yerine Ba-
kanlık düzeyinde olmasının avantaj ve deza-
vatajları mevcuttur. Yükseköğretim Bakanlığı, 
yükseköğretime ilişkin taleplerin hükümete 
iletilmesi, bütçenin artırılması ve özlük hak-
larının iyileştirilmesi gibi konularda avantaj 

sağlayabilir. Ancak üniversiteler ile iktidar 
ilişkilerinin fazla politize olma riskini bertaraf 
edecek bir yapı kurgulanmalıdır. Aynı şekilde, 
bağımsız bir üst kuruluşun politize olmasını 
engelleyecek mekanizmalar düşünülmelidir.

•	 Rektör belirlemede, mevcut seçim sistemi 
öğretim üyelerinin kamplaşmasına ve aka-
demik hayatın kesintiye uğramasına sebep 
olmaktadır. Seçim sisteminin mevcut halin-
den derhal vaz geçilmelidir. Ya seçim sistemi 
farklı bir şekilde yeniden kurgulanmalıdır ya 
da atama yöntemi takip edilmelidir. Atama; 
YÖK veya benzer bir üst kuruluş, Milli Eğitim 
Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından 
ya da bu kurum ve kişilerin bazıları tarafından 
müştereken yapılabilir.

•	 Rektör her nasıl belirlenirse belirlersin, tüm 
paydaşlara hesap verebilmeli ve görev süresi 
buna göre belirlenmelidir.

•	 Yeni yasada akademik özgürlüğe vurgu olma-
lıdır. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 
bağımsız bir şekilde bilgi üretme, öğretme ve 
öğrenmeleri garanti altına alınmalıdır.
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The massacres, in which we don’t quite know 
what role Kofi Annan plays, are continu-
ing to be committed with full force in Syria. 
What has been witnessed as massacres of 
the al-Assad regime up until yesterday are 
now being called “violations of the Annan 
peace plan.” What’s going on in Syria today 
will not be forgotten, just as the massacres in 
Rwanda, in Bosnia and in Iraq (due to sanc-
tions) during Annan’s official term in the 
United Nations were neither trivialized nor 
forgotten. What the Baathist regime is trying 
to accomplish with the massacres is to both 
suppress the uprisings and demonstrate to 
the world that Syria is a swamp that needs 
to be avoided.

The massacre in Houla last week dem-
onstrated once again that not much has 
changed since the uprisings started in Syr-
ia. The Baathist regime continues to kill in 
front of the whole world. There are two fun-
damental dynamics at work in these mas-
sacres: the uncontrollable ambitions of the 
sectarian minority administration that is 
trying to protect its position at the top of the 

state structure with its gangster family gov-
ernment model, and support coming from 
Iran-Russia relations. In addition to these 
two dynamics, the fact that the United States 
and Israel are not ready for a Syria without 
al-Assad has turned into an indirect form 
of support. The U.S. does not seem all that 
bothered that this dynamic is masked by 
“election year” excuses.

The cruel, unethical and not-so-clever at-
titude of the Syrian regime and its support-
ers, in the form of “stay away from the Syr-
ian swamps” or “the regime is not stepping 
down, and those opposed to al-Assad have 
endangered all” has no grounds in real-
ity. For this attitude to have any grounding, 
either we all have to look away from the 
corpses of the children massacred in Houla, 
or take the logical fallacies even the Baathists 
themselves don’t believe in, seriously. Al-
Assad will not be an exception. The al-Assad 
administration will probably go through 
what similar gangster family regimes that 
have tormented their people went through. 
Because blood resembles water, and water 

Suriye’nin Hula kentinde 25 Mayıs 2012 tarihinde meydana gelen saldırıda 25’i çocuk 49’u kadın toplam 108 kişinin hayatını 
kaybetmesinin ardından Türkiye dâhil olmak üzere Almanya, Britanya ve ABD gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok ülke 
topraklarında bulunan tüm Suriyeli diplomatları sınır dışı ettiğini açıkladı.

Suriye Rejimine Tepkiler Ivme Kazandı

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  1 Haziran2012  |  Hurriyet Daily News

Houla and al-Assad
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finds its course. Even if no one notices, wa-
ter finds its course. Every drop of blood shed 
signals the beginning of a new battle in the 
quest for justice.

Al-Assad faces historical jet lag. Revolutions 
or moments of metamorphoses may some-
times lag behind or face serious obstacles. 
Nevertheless, these lags or recourses are 

generally the result of external factors rather 
than internal. Yesterday father al-Assad was 
able to kill tens of thousands of Syrians, be-
cause he was in good company with Israel 
killing thousands of Palestinians, Saddam’s 
killing of tens of thousands of Iraqis and 
the shah killing thousands of Iranians. Not 
to mention Mubarak in Egypt who killed 
and imprisoned tens of thousands of its citi-
zens and Turkey who only watched tens of 
thousands of its citizens get killed within its 
military tutelage system in the context of the 
“Kurdish problem.” This was the old Middle 
East. Now, there is a new political atmo-
sphere, and there is no space for the al-Assad 
regime in it. It is not possible for the gangster 
al-Assad regime to grasp this simple truth: 
That the “Yemen formula” articulated re-
cently worked via Russia does not indicate 
whether the al-Assad regime is capable of a 
rational step, but rather that Russia has just 
missed the last exit before it becomes an old 
actor in the new Middle East.

The massacre in Houla last 
week demonstrated once 
again that not much has 
changed since the uprisings 
started in Syria. The Baathist 
regime continues to kill in 
front of the whole world.
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Arap isyanlarının Suriye’ye ulaştığı, hatta 
ulaşma ihtimalinin olduğu günlerden beri 
birbiriyle neredeyse hiç bir konuda - özellik-
le de “Ortadoğu tahayyülü” konusunda- an-
laşamayanların paylaştığı çok yaygın bir ana-
liz gün yüzüne çıkıverdi: Esad rejimi yıkılırsa 
bütün bölgeyi kapsayan bir kaos ortaya çıkar. 
Bu, oldukça eskatolojik kehanet, birbirinden 
farklı siyasi pozisyona sahip aktörlerin fark-
lı cümlelerle dile getirdikleri ortak kanaati 
temsil ediyor. Suriye üzerinden zuhur eden 
bu ortak aklın, devletler ve örgütler nezdin-
de oldukça ilginç paydaşları bulunmakta-
dır. PKK ile Hizbullah’ı, Kemalistlerle İran’ı, 
İsrail’le bazı Filistinli örgütleri ve İslamcıları 
‘farklı cümleler ve pozisyonlarla’ aynı amaca 
hizmet eden aktörler halinde görmek elbette 
kolay mümkün olmayan bir durumdur. 

Kissinger’ın Suriye meselesine bakışı olduk-
ça ilginç. Washington Post’ta çıkan ama İran 
basınında ilgiyle iktibas edilen ‘Suriye’ye 
müdahale küresel düzeni bozabilir’ yazısında 
1648 Westfalya düzenini tartışarak başladığı 
analizini 2010 ‘Arap Baharı’ değerlendirme-
leriyle bitirmektedir. 20. yüzyılda ismi en faz-
la ‘müdahale’, ‘darbe’ ve ‘suçlamalarla’ anılmış 
olan Kissinger’ın ‘Suriye’ye müdahaleden 

küresel düzenin tehdit edileceği sonucunu’ 
çıkarmasını mı not etmeliyiz; yoksa yaşlı 
ABD’li bürokratın hala satır aralarında giz-
lediği ve asıl meramı olan hususlardaki mo-
tivasyonuna hayran mı olmalıyız? Kissinger, 
‘Arap Baharı’nın ‘Westfalya sistemini anlam-
sız kıldığı’ şeklinde doğru bir tespit yaparak 
ağzındaki baklayı çıkarmaktadır: ‘Amerika, 
her anti-demokratik devlete -uluslarara-
sı sistemin işlemesi için önemli görülenler 
dâhil- karşı başlayan her isyanı desteklemeye 
mecbur olduğunu mu düşünmektedir? Me-
sela, Suudi Arabistan, gösteriler başlayana 
kadar mı Amerika’nın müttefikidir?’ Kissin-
ger daha sonra yeni Suriye ekseninin artık 
herkesin bildiği argümanlarını sıralayarak, 
Suriye konusundaki en önemli hususun Esad 
sonrasının büyük bir kaosa yol açabilecek 
potansiyele sahip olmasına vurgu yapmak-
tadır. Son olarak, ‘Kissinger Yargılanıyor’ 
kitabının yazarını Christopher Hitchens’ın 
kemiklerini sızlatırcasına ‘bir insanlık tra-
jedisine müdahale edelim derken, bir baş-
kasına sebep olmayalım’ uyarısıyla analizini 
bitirmektedir. 

Benzer bir uyarı, geçtiğimiz hafta, yeni ‘Esad 
direniş ekseninin’ önemli bir ismi tarafından 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  09 Haziran 2012  |  Sabah Perspektif

Kissinger, Laricani ve Esad!
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daha yapıldı. İran Meclisi sözcüsü Ali Lari-
cani, Tehran Times’a verdiği ama İsrail bası-
nında ilgiyle takip edilen mülakatta şu tes-
pitlerde bulundu: “ABD’li askeri otoritelerin 
bölgeye dair idrakleri zayıf ... Suriye’de ya-
şananlar Filistin’e sıçrayabilir ve dumanlar-
dan yükselen küller muhakkak İsrail’i kap-
layacaktır.” Laricani’nin “İsrail’i kaplayacak 
küllerden dolayı” Amerikalıları uyarma ih-
tiyacı hissetmesi, Suriye üzerinden yaşanan 
eksen kayması açısından gerçekten ilginç bir 
noktaya işaret etmektedir. Diğer yandan da 
“bölgede yaşanan devrimlerin uzun vadede 
İsrail’i ağır bir izolasyona mahkûm eden, 
Siyonist rejime karşı direniş” olduğunu söy-
lemektedir. Laricani’nin karmaşık söylemi 
tıpkı Kissinger’ın “küresel düzeni tehdit edi-
yor” diye tarif ettiği Suriye isyanına ABD’nin 
bulaşmamasını tavsiye etmesi kadar tutarsız. 
Bütün bu garip tablonun tek bir açıklaması 
bulunmaktadır: Türkiye ve Arap isyanların-
dan başka hiç bir dinamik bölgedeki statü-
kodan rahatsız değil. Başka bir deyişle Camp 
David düzeninin konforlu jeopolitik dünya-
sından kurtulmak kimsenin işine gelmiyor. 
Peki, bu mümkün mü? Eğer mümkünse, 
diktatörlerin “otoriter ama tahmin edilebilir” 

düzenlerinin yerine; yeni aktörlerin marife-
tiyle, iddia edildiği gibi “demokratik ama ön-
görülemez ve kaotik” düzen mi kuruluyor? 

Soruyu daha basitleştirelim: Esad gitmezse 
neler olabilir? Bu suale Kissinger- Laricani 
ikilisinin yanına Esad’ı da dahil ederek cevap 
vermek mümkündür. O da şu olabilir: Suri-
ye isyanı üzerinden, Camp David Düzeninin 
bir kolu olan Baas rejiminin çökmesinin, 
uluslararası sistem için orta vadede, İsrail 
içinse kısa vadede, ciddi sonuçları olacaktır. 
Esad sonrası kaostan bahsedenler iki noktayı 
atlıyorlar. Bugün yaşanan kaos ve katliamla-
rı gelecekte yaşanacak belirsizlikle örtmeye 
gayret ediyorlar. Esad’ın iktidar ömrünün 
uzamasının bölgesel ve küresel düzene oluş-
turduğu tehditlerin de arttığı gerçeğini kav-
rayamıyorlar. Zira saf realist, neo-Westfal-
yan jeopolitik okumanın bizi götürdüğü yer 
Kissinger-Laricani-Esad jeopolitik üçgenin-
den başka bir yer değil! 

Esad rejimine destek verenlerin Suriye üze-
rinden oldukça realist bir jeopolitik hesap 
yaptıkları havası oluşmuş durumda. Bu çok 

derin olduğu iddia edilen 
saf realist neo-westfalyan 
jeopolitik yaklaşım, tari-
hin akışına karşı durma-
ya çalışmanın kafa karı-
şıklığı ile analiz ve ilke 
düzeyini Baas rejiminin 
sığlığına eşitlemiş bulu-
nuyor. Post-Camp David 
sürecinin cari sapmala-
rını Ortadoğu’nun halk-
larına ve yeni aktörlere 
açıklamak için bugün 
sarf ettikleri çabadan 
çok daha fazlasını orta-
ya koymaları gerekecek. 
Ama iş işten geçmiş 
olacak!.
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Modern dönemlerde, özellikle de, son otuz 
yılın küresel kapitalist ağı içinde, ülkelerin 
güç ve kapasite tarifleri ve imkânları kadar 
kullanmalarının maliyeti de yapısal deği-
şime uğradı. Bağımlılık denkleminin öte-
sinde, modern dünya sisteminin vücuda 
getirdiği dengesizlikler dengesi içinde, en 
güçlü ülkeden orta ölçekli bir güce sahip ül-
keye kadar; bütün aktörler, ilan edilmemiş 
bir mahkûmiyet içindeler. Mesela G-20’nin 
içine düştüğü ve 2012 iktisadi ve siyasi so-
runları karşısında G-0’a dönüşmesi en çar-
pıcı örnek olarak verilebilir. Benzer şekilde, 
Arap isyanlarıyla beraber bölgemizde de ül-
kelerin “güç ve kapasite” imkânları yeni bir 
testten geçmektedir.

Türkiye, Arap isyanları karşısında, zaman-
lama açısından oldukça başarılı bir şekilde 
pozisyon almayı başardı. Bu başlı başına, 
Türkiye’nin resmi ve gayri resmi “güç ve ka-
pasite fonksiyonunun” pozitif bir görünüm 
elde etmesini sağladı. Nihayetinde, en geniş 
anlamıyla, güç ve kapasite skalası, iki şekilde 
tespit edilebilir. Mezkûr ülkenin geçmiş dö-
nemleriyle ve muhtemel rakibi kabul edilen 
aktörlerin o anki sıcak soruna müdahil olma 
yeteneğiyle mukayese ederek bir fikir sahibi 

olabiliriz. Bundan 20 yıl önceki Türkiye ve 
Arap dünyasını konuşuyor olsaydık karşı-
mıza şöyle bir tablo çıkacaktı: 1930’ları geç-
meyen bol negatif tarihi tespitlerin yapıldığı, 
cumhuriyetin nasıl önemli bir kırılma oldu-
ğu, laik devletin ve Batı bloğunda kalmanın 
kazanımları, doğu ile asgari düzeye inmiş 
siyasi, iktisadi ve sosyal ilişkiler düzeyi, radi-
kal İslam tehdidi, Körfez savaşında hızla ba-
tılı koalisyonun parçası olan ve hiçbir “Arap 
sorunuyla” organik ilişkisi bulunmayan bir 
Türkiye’den bahsediyor olacaktık.

20 yıl sonra ise neredeyse bütün tablo baştan 
aşağı değişmiş durumda. Bugün yine, Arap 
dünyasını konuşurken tarih önemli bir araç 
konumunda. Ama bu sefer, tarih, bir mesa-
feyi ispatlamak için değil, kardeşlik ve or-
taklığın sağlam kaynaklarına vurgu yapmak, 
“biz” zamirini anlamlandırmak için kullanı-
lıyor. Cumhuriyet, bir sıfırdan başlama değil, 
devamlılığın bir durağı olarak ele alınıyor. 
Irak’ın işgaline ortak olmayan Türkiye, artık 
“İslami tehdit, laiklik” tartışmalarıyla değil 
“Türk modeliyle” gündemi işgal ediyor. Filis-
tin meselesi, mesafe konulan bir “Arap soru-
nu” olmaktan çoktan çıkıp, Türkiye’nin bü-
tün toplumsal ve siyasal kesimlerini bir araya 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  30 Haziran 2012  |  Sabah Perspektif

Türkiye’nin Gücü ve Kapasitesi
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getiren bir iç gündem olarak ele alınır oldu. 
“Arap sorunlarına” mesafeli Türkiye’den, 
Suriye muhalefetine ev sahipliği yapan bir 
Türkiye’ye evrildik. 

Hâsılı kelam, on yıl gibi kısa bir sürede, 70-
80 yılda batıda icat edilip Türkiye semalarına 
salınan “doğuya mesafe” balonu patlamakla 
kalmadı, yerini doğuyla oldukça güçlü ilişkiler 
ve kapasite inşasına bıraktı. Komşularla sıfır 
sorun yaklaşımı, Skyes-Picot’un 100. yılında, 
Türkiye açısından halklar nezdinde büyük öl-
çüde başarılı bir tasfiyeye tabi tutuldu. Bundan 
sonraki sürecin tasfiye olması kaçınılmazdır. 

Kapasite ve maliyet
Hal bu iken, Türkiye’nin gücü ve kapasitesi, 
ne son Baas çete devletinin bir Türk uçağı-
nı düşürmesi, ne de Türkiye’nin düşmanca 
tavra vereceği askeri misilleme bağlamında 
test edilebilir. Önümüzdeki günlerde Türki-
ye, Suriye’ye askeri bir cevap ile düşürülen 
uçağın misliyle bir tahribat sağlasa ne yap-
mış olacaktır? Türkiye sadece müdafaa değil 
aynı zamanda da taarruz kabiliyetine sahip 
bir güç olduğunu gösterecektir. Böyle bir du-
rumda, Türkiye’ye dair yaygın “güç ve kapa-
site” analizleri nereye oturacaktır?

Türkiye’nin göz ardı edilmeyecek terörden 
dolayı bölgemizdeki en aktif orduya sahip 
olduğu ortadadır. Bu gücünü kullanıp kul-
lanmaması bir kapasite sorunsalından çok 
maliyet analizi sorunudur. ABD, Irak ve 
Afganistan’da benzer bir maliyet analizi yan-
lışı üzerinden Ortadoğu’daki hegemonik gü-
cünden yeni güçler dengesini kabullenmeye 
giden bir seyir izlemek zorunda kalmıştı. 
Mesele gücün kapasitesi değil, mezkûr gücü 
kullandıktan sonra toplam kapasitenin gü-
cünün ne olacağıdır. Türkiye bu basit ama 
temel soruya doğru cevap vermeye devam 
ettiği sürece, son bir haftadır zuhur eden 
“güç-kapasite” tartışmaları da boşa çıkmaya 
devam edecektir. 

Türkiye’nin Ortadoğu’daki kapasitesini ve 
gücünü, yaşanan sorunlarda ve değişimlerde 
nasıl ve ne kadar müdahil olabildiğine baka-
rak anlamaya çalışmak ufuk açıcı olacaktır. 
Türkiye bölgemizdeki sorunların neredeyse 
tamamında karar alıcılar arasında yerini al-
mayı başarmıştır. 

Aşağıdaki fotoğraf, Mısır cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde önemli bir aday olan Ab-
dulmünim Ebul Futuh’un kampanyasında 
korsan olarak kullandığı bir afiştir. Kısaca 
“Ben Mısırlı olsaydım, Futuh’a oy verirdim” 
demektedir. Ortadoğu jeopolitiğinin kalbi 
olan Mısır’da bu şekilde arzı endam eden 
Türkiye’nin “kapasitesi” dünyanın henüz; 
Türkiye’nin ise yıllardır tanıdığı yeni aktör-
lerin elinde şekillenmektedir. Tasfiye döne-
minde, halkların talepleri karşısında meşru 
bir çizgiye oturmayı başaran Türkiye, hem 
kapasitesini hem de gücünü artırmaya en 
çok aday olan ülkedir. 

Bu yazı bir Türkiye güzellemesi de değildir. 
Türkiye küresel anlamda güçlenen, bölgesel 
anlamda ise güçlü olan bir ülkedir. Sadece bu 
basit gerçeğin altını çizme çabasıdır. Benzer 
şekilde Türkiye’nin zayıflıkları ve kapasite 
eksiklikleri de ancak bu basit gerçeği idrak 
edenler tarafından takviye edilebilir. Geriye 
kalan zevat hala batıda üretilen komploları 
bir yerli oryantalizm tadında tüketmeye de-
vam edebilirler.

Türkiye’nin gücü ve kapasitesi, 
ne son Baas çete devletinin 
bir Türk uçağını düşürmesi, 
ne de Türkiye’nin düşmanca 
tavra vereceği askeri misilleme 
bağlamında test edilebilir.
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Birincisi Selçuk Üniversitesi’nde 2011 yılı so-
nunda düzenlenen Dış Politika Çalıştayları’nın 
ikincisi, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordi-
natörlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi ve SETA 
Vakfı işbirliği ile 07-10 Haziran 2012 tarihinde 
Mardin’de düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı  ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın da katkılarıyla destek verdiği II. 
Dış Politika Çalıştayı, dinamik tartışma ortamına 
katkıda bulunmak amacıyla, farklı kurumların 
ve üniversitelerin işbirliği ile yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri, akademisyenler ve politika 
yapıcılarını bir araya getirdi.

8 Haziran Cuma günü açılış konuşmalarıyla baş-
layan çalıştay, “Dış Politikada Araştırma Kurum-
ları ve Üniversiteler”, “Arap Devrimleri, Türkiye 
Tecrübesi ve Uluslararası İlişkiler Disiplini” ve 
“Dış Politikada Kurumsal Aktivizm ve Yenilen-
me” adlı üç oturumla devam etti.

İlk gün gerçekleşen açılış oturumlarının ardın-
dan 10 Haziran Pazar gününe kadar süren çalış-
tayda, “Uluslararası Örgütler ve Küresel Düzen”, 
“Ortadoğu Gündemi”, “Çatışma Çözümleri”, “Dış 
Politikada Yeni Alanlar ve Kurumlar” ve “Dünya-
da ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi” temalı beş 
çalışma grubu yer aldı. 

II. DIŞ POLITIKA ÇALIŞTAYI PROGRAMI

08 Haziran 2012, Cuma
09:00-10:30  Açılış Konuşmaları
 Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Mardin Artuklu  
 Üniversitesi Rektörü
 Prof. Dr. Talip Küçükcan, SETA Dış Politika Direktörü
 Doç. Dr. Ibrahim Kalın, Başbakan Başmüşaviri,  
 Kamu Diplomasisi Koordinatörü
 Mevlüt Çavuşoğlu, 2010-2012 AKPM Başkanı, AK  
 Parti Antalya Milletvekili
 Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı

10:40-12:15 Birinci Oturum
 DIŞ POLITIKADA ARAŞTIRMA KURUMLARI  
 VE ÜNIVERSITELER
 Prof. Dr. Talip Küçükcan, SETA Dış Politika Direktörü
 Doç. Dr. Ibrahim Özcoşar, Mardin Artuklu  
 Üniversitesi
 Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Istanbul Bilgi  
 Üniversitesi

II. Dış Politika Çalıştayı
Çalıştay  |  07-10 Haziran 2012 



374  |  HAZIRAN 2012

14:00-16:00 Ikinci Oturum
 ARAP DEVRIMLERI, TÜRKIYE TECRÜBESI VE  
 ULUSLARARASI ILIŞKILER DISIPLINI
 Yrd. Doç. Dr. Burhan Köroğlu, Bahçeşehir  
 Üniversitesi
 Doç. Dr. Ersel Aydınlı, Bilkent Üniversitesi
 Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi
 Prof. Dr. Birol Akgün, Konya N. Erbakan Üniversitesi  
 Rektör Yardımcısı

16:15-18:15 Üçüncü Oturum
 DIŞ POLITIKADA KURUMSAL AKTIVIZM VE  
 YENILENME
 Süreyya Er, TIKA Başkan Yardımcısı
 Mehmet Köse, Yurtdışı Türkler ve Akraba  
 Topluluklar Başkan Yardımcısı
 Yrd. Doç. Dr. Hasan Kösebalaban, Istanbul  
 Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Muhittin Ataman, Abant Izzet Baysal  
 Üniversitesi

09 Haziran 2012, Cumartesi
Paralel Çalışma Grupları

10 Haziran 2012, Pazar
09:30-11:30 Kapanış ve Değerlendirme
Çalışma Grupları Sonuç Raporları
Öğrenci grup temsilcisi, Uluslararası Örgütler ve Küresel Düzen
Öğrenci grup temsilcisi, Ortadoğu Gündemi
Öğrenci grup temsilcisi, Çatışma Çözümleri
Öğrenci grup temsilcisi, Dış Politikada Yeni Alanlar ve Kurumlar
Öğrenci grup temsilcisi, Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi

Kapanış Konuşması
Öğrenci Temsilcisi, Mardin Artuklu Üniversitesi
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Insan hakları kurumlarının tarihçesi
Birleşmiş Miletler (BM), birçok başka gö-
revinin yanı sıra, insan hakları ve temel öz-
gürlüklerin korunması konusunda nasıl bir 
yol izlenmesi gerektiğini belirleyen önemli 
kurumlardan birisidir. Bu çerçevede pek 
çok sözleşme, bildirge ve protokol hazırla-
yıp yürürlüğe koymuş  ve bu belgelerin ge-
reği olarak bir dizi kurum ve mekanizmanın 
kurulmasına öncülük etmiştir. Bununla bir-
likte, insan hakları antlaşmalarının etkin bir 
şekilde uygulanabilmesi için, ulusal düzeyde 
de çeşitli mekanizmaların oluşturulması ge-
rekmiştir. Bu çerçevede, BM İnsan Hakları 
Komisyonu 1978’de, ulusal insan hakları ku-
rumlarının yapı ve işleyişine dair ilk ilkeleri 
belirlemiştir. 1990’da kabul edilen Paris İlke-
leri ile de BM, üye ülkelere insan haklarını 

desteklemeleri ve korumaları için oluşturu-
lacak ulusal kurumlara geniş yetkiler veril-
mesi ve bu yetkilerin anayasa ya da yasalarda 
açıkça belirtilmesi gerektiğini açıklamıştır. 
1993 yılında ilan edilen Viyana Deklaras-
yonu ve Eylem Planı’nda ise, her devletin 
kendi ihtiyaçlarına uygun bir insan hakları 
kurumu için çerçeve belirleme hakkının ta-
nınması sonrası oluşturulan kurumlar, ge-
nelde “ulusal insan hakları kurumu” olarak  
adlandırılmıştır. 

Türkiye’de ulusal kurum çalışmaları
Türkiye’de ilk kez 2004’te Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı tarafından İnsan Hakları 
Ulusal Üst Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı 
hazırlanmıştır. Taslak, aynı yıl Meclis gün-
deminden düşerken, Mayıs 2009’da yeni 

Türkiye İnsan Hakları 
Kurumu Kanunu 
Tasarısı Üzerine
Perspektif  |  AYDIN BINGÖL, HÜSEYIN KIRMIZI, YAVUZ GÜÇTÜRK  |  Eylül 2012

Türkiye Insan Hakları Kurumu’nun kurulmasıyla birlikte, insan hakları alanındaki kurumsallaşma basamaklarından birisi daha 
atlandı. Gerek sivil toplum örgütleri gerekse de Türkiye’nin imzaladığı insan hakları sözleşmelerine taraf olan diğer devletler, 
Türkiye’de ulusal bir insan hakları kurumunun eksikliğini eleştiriyor ve bir an önce kurulması gerektiğini dile getiriyorlardı. Bu 
kurum işleyiş tarzı ve yapısı nedeniyle çeşitli sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin eleştirilerine konu oldu. Türkiye Insan 
Hakları Kurumu, yine de ülkede insan haklarının daha iyi korunması için bir fırsat olarak görülüyor. 

Türkiye Insan Hakları Kurumu Kuruldu
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bir Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) 
Kanunu Tasarısı hazırlanıp Meclis’e sevk 
edilmiştir. Ancak kamuoyu, 28 Ocak 2010 
tarihinde TBMM Başkanlığına sunulduk-
tan sonra Tasarı’ya erişebilmiştir. Tasarı, 
Anayasa Komisyonuna gönderilmiş ve Ko-
misyon, Tasarı’nın hazırlanma sürecinde 
STK’ların, meslek kuruluşlarının ve üni-
versitelerin görüşlerinin alınmadığı yolun-
daki eleştiriler üzerine, bir Alt Komisyon 
kurarak Tasarı’yı görüşmüştür. Tasarı, 13 
Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kuru-
luna gönderilmiş ancak 12 Haziran 2011 
seçimleri nedeniyle kadük olmuştur. Son 
olarak Hükümet, Anayasa Komisyonunda 
yapılmış değişiklikleri de yok sayarak aynı 
Tasarı’yı 5 Mart 2012 tarihinde, Meclis’e ye-
niden göndermiştir. 

TİHK Kanunu Tasarısı, 5 Mart 2012’de İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu (İHİK)’na 
sevk edilmiş; bu kez de, İHİK bir Alt Ko-
misyon oluşturarak altı toplantıda STK’ları, 
uzmanları ve baroları dinlemiştir. Ancak söz 
konusu davetliler, görüşlerinin Komisyon’ca 
dikkate alınmadığını belirtmişlerdir. İHİK, 

daha önceki yasama döneminde Anayasa 
Komisyonu tarafından görüşülen ve kadük 
kalan metinden hareketle çalışmalarını sür-
dürmüş ve 7 Haziran 2012’de bazı değişiklik-
lerle Tasarı’yı kabul etmiştir. 

Kurul üyelerinin seçimi
Tasarı’yla ilgili olarak en çok tartışılan konu-
lardan birisi, Kurul üyelerinin kompozisyo-
nu ve seçimi olmuştur. Tasarı’ya göre, 2 üye 
Cumhurbaşkanınca; 7 üye Bakanlar Kuru-
lunca; 1 üye öğretim üyeleri arasından Yükse-
köğretim Kurulunca; 1 üye de 10 yıl avukatlık 
yapan avukatlar arasından baro başkanlarınca 
seçilecektir. Üye adayları için getirilen temel 
kriter, “insan hakları alanında temayüz etmiş 
olmak”tır. Ancak bu kriterin tanımı gibi sı-
nırları da hukuken belirsiz olup, kimlerin bu 
kriteri taşıdığının tespiti zordur. 

Kurul üyelerinin herhangi bir ölçüt olmak-
sızın atanması, üyelerin çalışmaları sırasında 
siyasi çekişmelerin içine çekilmelerine ne-
den olabilecektir. Belki Kurul üyelerinin ilk 
atamasında Bakanlar Kurulu, koşula bağlı 
olarak seçim yapabilir ama boşalan üyelik-
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lere, belirlenen ölçütlere ve yöntemlere göre 
çoğulculuğu sağlayacak şekilde farklı kay-
naklardan atama yapılabilir. Üyelerin seçi-
mine ilişkin somut ölçütler ve yöntemler be-
lirlenmesi, siyasi kararlar alınmasının önüne 
geçecek ve Kurul’un şeffaflığını da kolaylaş-
tıracaktır. Bu çerçevede, üyeleri seçecekler 
arasında Meclis’e mutlaka yer verilmelidir. 

Seçici makamlar için geniş bir atama ser-
bestisi getirilirken, üye adayları için kabulü 
imkânsız kısıtlamalar getirilmiştir. “Affa uğ-
ramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyi-
şine karşı suçlardan mahkûm olmamak” gibi 
devlet memurluğu adaylığında aranabilecek 
bir sınırlamanın insan hakları savunucula-
rında aranması, oldukça sorunludur. 

Tasarı’da üyelerin seçiminde sivil toplum 
kuruluşları, sendikalar, mesleki kuruluşlar, 
akademisyenler, avukatlar ve basın mensup-
larının çoğulcu temsiline özen gösterileceği 
belirtilmektedir. Oysa Paris İlkeleri, “insan 
hakları ve ırk ayrımcılığına karşı mücadeley-
le ilgili” sivil toplum kuruluşları, felsefi dü-
şünce akımları, akademisyenler, avukatlar, 
tabipler, görsel veya yazılı basın mensupları 
ve uzmanlar ifadesini kullanmaktadır. Ayrı-
ca cinsiyet, etnik grup, felsefi inanç, engelli-
lik vb. esaslı çoğulculuk ve çeşitlilik ilkesi göz 
ardı edilmiştir. Üye seçimi sırasında “hak ih-
laline uğrayan grupların temsilini sağlamak” 
ve “kurumun görevlerini amaca uygun bir 
şekilde yürütmek için gerekli uzmanlığa sa-
hip olmak” ölçüt olmalı ve üye seçimi kriter-
leri daha da somutlaştırılmalıdır.

Barolar tarafından seçilecek bir üye hariç, 
kalan on üyenin, insan haklarının asıl ihlal-
cisi “idari makamlar” tarafından, “temayüz 
etmiş olmak” şartı dışında bir kısıtlamaya 
tabi tutulmadan atanması öngörülmüştür. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek 
üyede ise “hukuk ve siyasal bilgiler fakül-
teleri şartı” aranmasıyla, bünyesinde insan 

hakları merkezlerini bulunduran iktisadi ve 
idari bilimler fakülteleri ile insan hakları ile 
yakından ilgili felsefe, sosyoloji, ilahiyat bö-
lüm/fakültelerinden seçim imkânı ortadan 
kaldırılmıştır. İnsan hakları alanında mü-
cadele eden sivil toplum kuruluşlarının üye 
adayı önerme dışında hiçbir fonksiyonunun 
bulunmaması da olumsuz bir husustur.

Seçilmeleri için gerekli şartları taşımadıkla-
rı ya da kaybettikleri Kurulca tespit edilen 
Başkan ve üyelerin görevlerine Bakanlar Ku-
rulunca son verileceği hükme bağlanmıştır. 
Tespitin Kurul’ca yapılması önemli bir gü-
vence olmakla birlikte, seçen makamın gö-
rüşü alınmadan göreve son verilmesi üyelik 
teminatını zayıflatmaktadır.

Çoğulcu temsile ve objektif kriterlere göre 
üye seçimi Kurum’un bağımsızlığı açısından 
hayati önemi haizdir. İdareye bağımlı üyeler-
le bağımsız bir Kurul oluşturulamaz. 

Kurum’un statüsü
İnsan hakları kurumları, mahiyeti itibarıyla 
kamu kaynağı ve gücü ile sivil toplumun ba-
ğımsızlığı ve esnekliğinin birleşimiyle oluşan 
kurumlardır. Kamu kaynağı kullanmaları ve 
kamu gücüyle donatılmaları onları klasik 
kamu kuruluşu yapmaz; görev ve fonksiyon-
ları itibarıyla da yapmamalıdır. Zira görevle-
ri insan hakları alanında idareyi denetlemek-
tir. Tasarı genel olarak değerlendirildiğinde, 
Kurum için, düzenleyici ve denetleyici ku-
rumlara tanınan idari özerklik ve bağım-
sızlıktan öte bir statünün öngörülmediği 
anlaşılmaktadır. Kurum’un Başbakanlıkla 
ilişkilendirilmesi, merkezinin Ankara’da ol-
ması, bürolarını Bakanlar Kurulu onayı ile 
açabilmesi, personel kadrolarının 190 sayı-
lı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre Bakanlar Ku-
rulunca belirlenmesi, Başkan ve üyelerin mal 
bildiriminde bulunmak zorunda bırakılma-
ları bu kurum ve çalışanları için tasarlanan 
statüyü açıklamaktadır.
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Öte yandan, Kurum’un Meclis İHİK’yı yılda 
en az bir defa bilgilendirmek zorunda bıra-
kılması, Kurum ile Komisyon arasında bir 
hiyerarşi ilişkisi yaratmaktadır. Doğru olan, 
Kurum’un raporlarını TBMM Başkanlığına 
sunması ve bu makamı bilgilendirmesidir.

Kurum’un fonksiyonel bağımsızlığı
Fonksiyonel bağımsızlık, mali bağımsızlıkla 
ilişkili olduğu kadar, kendi personel sayı ve 
unvanlarını belirleme ve büro açabilme yet-
kisiyle de yakından ilişkilidir. İhtiyaç duydu-
ğu yerde büro açamayan ve ihtiyaç duyduğu 
sayı ve vasıfta personel istihdam edemeyen 
bir kurumun bağımsız ve özerk olduğu iddia 
edilemez. Kaldı ki, büro açılmasına Kurul’un 
hangi koşullarda karar vereceği de belirsiz-
dir. Tasarı’ya göre Bakanlar Kurulu istemez-
se Kurum hiçbir yerde büro açamaz (Mad-
de 11/5). Ayrıca Bakanlar Kurulu, personel 
sayısını istediği sayıya düşürerek (Madde 
20) Kurum’u çalışamaz duruma getirebilir. 
Bunun yanı sıra,  Kurum büroları kurulun-
caya kadar İl ve İlçe İnsan Hakları Kurul-
larının Kurum bürosu olarak kullanılacağı 
belirtilmektedir. Devletin gerçekleştirdiği 
ihlalleri de araştıracak olan Kurum’un vali ve 
kaymakamlara bağlı olan bu kurullar aracı-
lığı ile çalışma yürütecek olması, Kurum’un 
bağımsızlığına başlangıçtan itibaren gölge 
düşürecektir. 

Kurum, bir suçun işlendiğini öğrenmesi 
halinde, genel hükümlere göre işlem ya-
pılabilmesi için gerekli gördüğünde ihbar 
veya şikâyette bulunabilme yetkisiyle do-
natılmıştır (Madde 4/son). Genel hüküm-
lere ve özellikle ceza hukukuna göre zaten 
bu yetkiye sahip olan Kurum’un ulusal ve 
uluslararası düzeyde mağdur yanında dava-
ya müdahil olma yetkisiyle donatılmaması 
önemli bir eksikliktir. Gerekirse devlete 
karşı mağdur yanında davaya katılma yetki-
si ile donatılmış ve bu yetkisini yerinde kul-
lanan bir kurumun meşruiyeti ve saygınlığı 
tartışmasız olacaktır.

Kurum’un mali bağımsızlığı
Kurum’un bağımsız hareket edebilmesi ve 
çalışmalarını eksiksiz yürütebilmesi için 
bütçesinde bir kesinti olmaması garanti al-
tına alınmalıdır. Mevcut durumda, bütçenin 
ölçüsü net değildir. Kurum’un hükümete ya 
da bürokratik aygıtlara eleştiriler yöneltme-
si durumunda bütçesinde kısıtlama yapılıp 
yapılmayacağı belirsizdir. Kurum bütçesini 
ilgili bir Bakanlık bütçesiyle ilişkilendirmek 
ve yüzdelik bir dilim belirlemek ya da 2004 
taslağında olduğu gibi RTÜK ve Telekomü-
nikasyon Üst Kurumu’nun gelirlerinin yüz-
de onunu ayırmak ve benzeri düzenlemeler, 
Kurum’un ekonomik açıdan bağımsızlığını 
garanti altına alacaktır.

Kurum’un uluslararası ilişkileri
İnsan hakları kurumları, küresel insan hakları 
düzeni ile ulusal yapı ve uygulamalar arasında 
birer “köprü” rolü oynayan, uluslararası insan 
hakları standartlarını yerelleştiren “taşıyıcı” 
kuruluşlardır. Bu nedenlerle, ulusal kurum-
ların uluslararası ilişkilerde bulunabilme ve 
uluslararası veya bölgesel insan hakları ör-
gütleriyle işbirliğinde bulunabilme yetkisi 
önemlidir; hatta Paris Prensiplerine göre zo-
runludur. Ancak Tasarı’nın Kurum’un kuru-
luşu ve statüsünü düzenleyen 3. ve görev ve 
yetkilerini düzenleyen 4. maddelerinde böyle 
bir yetki bulunmamaktadır. Kurum’a böyle bir 
yetki verilmemişken, Kurul bu yetkiyle dona-
tılmıştır (Madde 7/ç ve d). 

Kanun tekniği açısından oldukça sorunlu 
olan bu düzenleme, Kurum’un hizmet birim-
lerine de yansımıştır. Uluslararası ilişkileri 
düzenlemesi ve yürütmesi beklenen Dış İliş-
kiler Birimi, “Kurumun dış ilişkilerine yöne-
lik faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” 
gibi son derece genel ve belirsiz bir yetki ile 
görevlendirilirken “Yerli ve yabancı kurum 
ve kuruluşlarla görev alanıyla ilgili konular-
da işbirliği yapmak” görevi Hukuk Birimine 
verilmiştir. Ayrıca Kurum’un uluslararası iliş-
kilerini Dışişleri Bakanlığı aracılığı olmadan 
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doğrudan yürütüp yürütemeyeceğinin de 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Kurum’un danışmanlık görevi
Kurum’a, rapor hazırlayarak ilgili makamla-
ra sunmak görevi verilmiş ancak Hükümete 
ve Meclis’e danışmanlık yapabileceğine iliş-
kin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. 
Kurum’a bu doğrultuda görev ve yetki veri-
lebilir. Öte yandan, dünyadaki birçok ulusal 
kurum, insan haklarının uygulanmasını de-
netleme ve devletlerin taraf oldukları ulus-
lararası sözleşmelerden doğan rapor sunma 
yükümlülüklerini yerine getirmelerine yar-
dımcı olma konusunda gittikçe artan bir rol 
oynamaktadır. Bununla birlikte, TİHK, hiçbir 
zaman ülke raporlarının hazırlanması için gö-
revlendirilmemeli ve ülke raporları Komiteler 
tarafından incelenirken TİHK, hükümet dele-
gasyonu ile birlikte hareket etmemelidir.

Başbakanlık Insan Hakları Başkanlığının statüsü
Tasarı’nın 22. maddesi ile Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığının kapatılacağı hükme 
bağlanmıştır. Ancak Kurum kurulurken Baş-
kanlığın kapatılması bir görev değişikliği ya 
da Başkanlığın biraz güçlendirilerek yeniden 
hizmete sokulması yönünde kuşkular oluştu-
rabilecektir. Başkanlıkla ilgili kamuoyu algı-
sının Kurum’a yansımaması için Başkanlığın 
mevcut haliyle bırakılması ve Kurum’un faa-
liyetlerine başlamasından sonra kapatılması 
daha iyi olacaktır.

Kurul üyeleri ve Kurum çalışanlarının güvencesi
Görevleriyle ilgili olarak suç işlediği ileri sü-
rülen başkan, ikinci başkan ve üyeler yakala-
namayacak, üstleri ve konutları aranamaya-
cak, sorguya çekilemeyecektir. Bu düzenleme 
olumlu olmakla birlikte, alınan kararları uy-
gulayacak olan personelin güvence altında 
olmaması durumunda, işi sahiplenmelerinin 
çok zor olacağı da açıktır. Hak ihlallerini so-
ruşturacak, nezarethaneleri ziyaret edecek, 
tematik incelemeler yapıp bunları raporlaya-
cak, tüm bu çalışmaları yürütecek uzman ve 

uzman yardımcıları da güvence altında olma-
lıdır. Bunun yanı sıra, Tasarı’nın 3. maddesine 
göre, Kurul üyelerinin görevleriyle ilgili ola-
rak işledikleri suçlardan dolayı mahkûmiyet 
almaları durumunda üyelikleri düşecektir. 
Tam da bu alanda Kurul üyelerinin hukuki ve 
cezai muafiyete sahip olması gerekirken, tam 
tersi bir ifade Tasarı’da yer almaktadır. Bu du-
rumda, Kurul üyelerinin “görevleriyle ilgili” 
dokunulmazlıklarının olması yeterli olmaya-
caktır. Çünkü bugüne kadar kolluk kuvvetle-
rinin bazı operasyonları ve yine bazı savcılık 
soruşturmaları göstermiştir ki, Kurul’un insan 
hakları sorunu olarak göreceği kimi konular, 
kolluk veya yargı tarafından Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamında değerlendirilebilir. Böyle 
bir sorunun önüne geçebilmek için Kurul üye-
lerinin dokunulmazlıkları genişletilmelidir. 

Başkan ve Kurul’un görev ve yetkileri
Tasarı’ya göre Başkan; Kurul toplantılarının 
gündemini, gün ve saatini belirleyecek, top-
lantıları yönetecek, Kurum personelini ataya-
caktır. Başkan’ın toplantı gündemini tek başına 
belirleyecek olması sakıncalıdır. Hâlihazırda il 
ve ilçe insan hakları kurullarında Türkiye’nin 
önde gelen bağımsız STK’larının yer almama-
sının sebeplerinden biri, toplantı gündeminin 
sadece başkan tarafından belirlenmesiydi. 
Başkan’ın yanı sıra, Kurul üyelerinin de gün-
deme alınacak konular için öneride buluna-
bilmesi, gündem değişikliği talep edebilmesi, 
uyuşmazlık halinde toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile gündemin kesinleştirilmesi 
Kurul’u çoğulculuk ve katılımcılık açısından 
güçlendirecektir. 

Çok geniş görev ve yetkileri olan Kurum’un 
ayda en az bir kez Kurul toplaması yeterli 
değildir. Her ne kadar gerekli görüldüğün-
de daha sık toplanabilecekse de, Kurul’un 
layıkıyla görev ve yetkilerini yürütmesi için 
daha sık toplanmak zorunda kalacağı açıktır. 
Kurum tarafından araştırma ve inceleme zi-
yaretleri için oluşturulacak heyetlerin sadece 
Başkan tarafından belirlenmesi de Kurul’u 
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etkisizleştirmektedir. Oluşturulacak heyet-
lere Kurum içinden ve diğer kamu kuruluş-
larından kimlerin katılacağına Başkan değil 
Kurul karar vermelidir. 

Şeffaflık
Tasarı’nın 4. maddesine göre Kurul, kararları-
nı “gerekli gördüğü durumlarda” kamuoyuna 
açıklayacaktır. Bu durum şeffaflık ilkesine ay-
kırıdır. İnsan haklarının korunup geliştirilme-
si için devlet kurumlarında açıklık ve denetim 
standartlarının yükseltilmesinin talep edildiği 
bir dönemde Ulusal Kurum’un bütün kararla-
rını kamuoyuna açması gerekmektedir. 

Kurum’un kadrosu
Tasarı’ya göre, “Kurum, kamu tüzel kişiliği-
ne haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel 
bütçeli” olacaktır. Ancak Kurum’un belirti-
len görev ve yetkileri karşısında öngörülen 
75 kişilik kadro, oldukça yetersizdir. Dü-
zenli inceleme ve araştırma ziyaretleri için 
bile bu kadro yeterli değildir. Oysa Kurum, 
görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi 
durumunda, on binlerce başvuru alacaktır. 
Kurum’un görev ve yetkilerini aksatması ya 
da geç yerine getirmesi halinde, toplumda 
güvenilirliğini yitireceği de açıktır. 

Kurum’a atanacak personel için aranacak 
niteliklerin de diğer üst kurullardan fark-
lı olması gerekmektedir. Tasarı’ya göre 
Kurum’un faaliyet alanına giren konularda 
en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yö-
netmelikle belirlenen fakültelerden mezu-
niyet uzman yardımcılığı için yeterli şarttır. 
Halbuki, öngörülen hizmet birimleri, çok 
farklı alanlardan uzmanların istihdamını  
gerektirmektedir. 

Benzer kurumlarla olan ilişkiler
Kolluk Gözetim Komisyonu ile Kamu Denet-
çiliği Kurumu kurulmasına dair tasarılar da 
halen Meclis gündemindedirler. İnsan hak-
ları alanında çalışacak kurumların arasında 
görev ve yetki çatışması doğurabilecek ve bu 
kurumları yıpratacak tekrar ve ihtilaflardan 

kaçınılmalıdır. Bir ulusal kurumun amacı, 
diğer kurumların yerine getirmediği ya da 
getiremediği görevleri yürütmektir. Bu ne-
denle, her bir kuruma, birbiriyle çakışmayan 
farklı sorumluluklar verilerek bunun önüne 
geçilmelidir. Özellikle TİHK Kanunu Tasa-
rısı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
Tasarısı’nın Meclis’te kabul edilmeden karşı-
laştırılması, yetki alanlarının kesin bir biçim-
de ifade edilmesi ve çakışma durumunda atı-
lacak adımların belirlenmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, TİHK ile İşkence ve Diğer Za-
limane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Mu-
amele ya da Cezaya Karşı BM Sözleşmesi’ne 
Ek Seçmeli Protokolü kapsamında kurulması 
gereken Ulusal Önleme Mekanizması arasın-
daki ilişki de belirsizdir. Seçmeli Protokol’ün 
17. maddesi, Protokol’ün onaylanmasından 
en geç bir yıl sonra, ulusal düzeyde işkencenin 
önlenmesi için bir ya da daha fazla ulusal ön-
leme mekanizmasının kurulmasını veya gö-
revlendirilmesini öngörmektedir. TİHK Ka-
nunu Tasarısı’nın genel gerekçesinde Seçmeli 
Protokol’e atıf yapılmakla birlikte, Kurum’un 
Ulusal Önleme Mekanizması olarak çalışıp 
çalışmayacağı belirsizdir. Kurum’un Ulusal 
Önleme Mekanizması olarak da görev yap-
ması isteniyorsa, Seçmeli Protokol’e göre tasa-
rının yeniden ele alınması gerekmektedir. 

Sonuç
Paris İlkeleri gereği, ülkelerin kendi ihtiyaçları-
na uygun bir insan hakları kurumu oluşturması 
uygun görülmüşse de, “bağımsızlık, tanım-
lanmış yetki ve yeterli iktidar, ulaşılabilirlik, 
işbirliği, operasyonel verimlilik ve hesap vere-
bilirlik” tüm kurumlarda aranan ortak şartlar-
dır. Ayrıca ülkelerin kendi ihtiyaçlarına uygun 
ulusal kurum oluşturmaları insan haklarını 
güçlendirmek ve daha iyi korumak adına öngö-
rülmüştür; devletlerin bu yükümlülüklerinden 
kaçınmasının yolu olarak değil. Bu durumda 
yapılması gereken, Paris İlkeleri’nin yasada 
daha da somutlaştırılmasıdır. Bu kriterlerin 
muğlak halde tutulması, Kurum’un istenilen 
hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyebilir.
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SETA dünyanın önde gelen düşünce kuruluşla-
rının biraraya geldiği ABD’de düzenlenen G20 
Düşünce Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı. SETA Baş-
kanı Taha Özhan’ın katıldığı zirve, Brezilya’nın 
önemli düşünce kuruluşlarından Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) ve Düşünce Kuruluşları ve Si-
vil Toplum Örgütleri Programının (TTCSP) spon-
sorluğunda 3-5 Haziran tarihlerinde Pensilvanya 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. RAND Corporation, 
Carnegie Endowment, Brookings Institute, Coun-
cil on Foreign Relations (CFR) gibi dünyanın önde 
gelen düşünce kuruluşlarından araştırmacıların 
ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşen G20 Düşün-

ce Kuruluşları Zirvesi, TTCSP’nin gelişmekte olan 
ülkelerin ve bu ülkelere hizmet eden düşünce 
kuruluşlarının karşılaştığı güçlükleri masaya ya-
tırmak için düzenlediği konferanslar serisinin bir 
ayağını oluşturuyordu. 
Pensilvanya Uluslararası İlişkiler Programı Baş-
kan Yardımcısı ve Düşünce Kuruluşları ve Si-
vil Toplum Örgütleri Programı Başkanı James 
McGann zirvenin, önde gelen G20 düşünce 
kuruluşlarını değişen dünya düzeninde ulusla-
rarası ilişkiler konusunu tartışmak üzere ilk defa 
bir araya getirdiğini dile getirdi. Bu bağlamda 
güvenlik ve uluslararası ilişkiler konularında ku-
ruluşların ve ülkelerin kendi deneyimlerinden 
örnekler incelendi ve düşünce kuruluşlarının bu 
sorunların üstesinden nasıl geldikleri ele alındı.
SETA Başkanı Taha Özhan’ın da konuşmacı ola-
rak katıldığı zirve, uluslararası konularda karşı-
lıklı fikir alışverişinin yapılmasına olanak sağ-
layacak küresel bir forum oluşturulmasını ve 
G20 düşünce kuruluşları arasında güçlü bağlar 
kurulmasını amaçladı.

SETA, G20 Düşünce Kuruluşları 
Zirvesi’nde
3-5 Haziran 2012 

SETA, G20 DÜŞÜNCE KURULUŞLARI ZIRVESI’NDE
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01 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi altı aylık süreyle AB dönem başkanlığını üstlendi.

02 Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK) tarafından Türkiye ekonomisinin 2012’nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdüğü açıklandı. 

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kandil ve Zap bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 3 hedefin Türk 
Hava Kuvvetleri uçaklarınca etkili olarak vurulduğu bildirildi.

Özel Yetkili Mahkemelerin de kapatılmasını içeren 3. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 2-3 Temmuz tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 

04 Mili Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve Libya Eğitim ve Öğretim Bakanı Süleyman Ali El Salihi Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirdiler. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda “3. Yargı Paketi” olarak bilinen “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla Işlenen Suçlara Ilişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Ilişkin Kanunu” onayladı.

Eğitim ile ilgili bazı değişiklikler içeren 6353 sayılı torba kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

05 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye’nin, eğitim uçuşundayken uluslararası hava sahasında düşürdüğü F4 tipi Türk uçağının pilotları Yüzbaşı Gökhan Ertan ile 
Teğmen H. Hüseyin Aksoy naaşları Akdeniz’de 1260 metre derinlikten çıkarıldı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Afrika ziyaretinin son gününde Uganda’da temaslarda bulundu.

06 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Paris’te yapılan Suriye Halkı’nın Dostları Grubu’nun üçüncü toplantısına katıldı. 

Izmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Izmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin dava kapsamında tutuklu 
bulunan 18 sanıktan 17’sinin tahliyesine karar verildi.

08 BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Libya’da yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 43 olarak gerçekleşti. 

09 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Benin Cumhurbaşkanı Thomas Boni Yayi’yi kabul etti.

Mısır’da yüzde 53 oyla Cumhurbaşkanı seçilen ve geçen hafta göreve başlayan Muhammed Mursi, Müslüman Kardeşler’in çoğunluğa 
sahip olduğu Mısır Meclisi’ni fesheden Anayasa Mahkemesi kararını “yok” saydığını açıklayarak, Meclis’in hemen çalışmaya başlama-
sını ve yeni Anayasa’nın oluşturulmasının ardından 60 gün içinde seçimlere gidilmesini istedi.

10 Iran’ın başkenti Tahran’da Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüşen BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, görüş-
menin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Suriye’deki krizin sona ermesi, istikrar ve güvenliğin sağlanması için herkese 
sorumluluk düştüğünü belirtti.

13 Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, 4 gün süren toplantılar sonucu Suriye Kürtleri arasında birlikteliği sağlayarak taraflarla 
birlik fotoğrafı çektirdi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. 

14 Suriye Ordusu tarafından Hama şehri yakınlarındaki Tireymsa köyüne yapılan silahlı saldırı sonucu 267 kişi hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 34. Olağan Kurultayı öncesi partisinin 
milletvekilleri ile bir araya geldi.

15 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde milletvekillerinin ardından il başkanları ile bir araya geldi. 

Mısır’ı ziyaret eden ABD Başkanı Hillary Clinton, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüşmesinin ardından Mısır Yüksek Askeri 
Konseyi (YAK) Bakanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile görüştü. 

16 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus’a gitti. 

Suriye’de Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarının bulunduğu Kefersuse semti başta olmak üzere birçok semtte, Suriyeli muha-
lifler ile Beşşar Esed’in askerleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır’dan sonra Israil’e giderek Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile bir araya geldi. 

17 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman’ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

CHP’nin 34. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. 

Irak Başbakanı Nuri El Maliki, hava sahasının komşu ülke uçakları tarafından ihlal edilmesi karşısında suskun kalmayacaklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan ile görüştü.



TÜRKIYE INSAN HAKLARI KURUMU KURULDU  |  385

TEMMUZ 2012

18 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile 
Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması 
düzenledi.

Suriye’de ulusal güvenlik binasına düzenlenen saldırıda, Savunma Bakanı Davud Racha, Içişleri Bakanı Ibrahim El Şaar, Beşşar Esed’in 
Özel Temsilcisi Hasan Türkmani ve Savunma Bakan Yardımcısı Asıf Şevket’in öldüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam’da gerçekleşen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada Suriye’de “nihai savaş”ın yaklaştığını söyledi. 

19 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşülen “Suriye’ye karşı yaptırımları içeren yeni tasarı” Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

Tunus’un devrik devlet başkanı Zeynelabidin bin Ali, yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkûm edildi. 

21 BM Mülteciler Yüksek Komiserliği son 48 saat içinde Şam’da yaşayan 30 bin kişinin Suriye’deki çatışmalardan kaçarak Lübnan’a 
sığındığını açıkladı.

22 Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde bir askeri kargo 
helikopterinin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Suriye’de yaşanan çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınma talebinde bulunan Suriyelilerle görüşmek için Hatay’a giden Suriye 
Muhalif Ulusal Konseyi Başkanı Abdulbasit Seyda, temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. 

Beyaz Saray Sözcüsü Tommy Vietor, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, Suriye’deki kimyasal silahları yakından 
izlediklerini ve bunların hâlâ Esed rejiminin kontrolünde olduğunu düşündüklerini söyledi.

23 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili Milli Savunma Bakanı Ismet Yılmaz ve MIT Müsteşarı Hakan 
Fidan’dan bilgi aldı.

Suriye’nin Halep kentinde şiddet olaylarının artmasının ardından Başkonsolos Adnan Keçeci, istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye çağrıldı.

AB Dışişleri Bakanları, Suriyeli mültecilerine insani yardımların ve Esed rejimine baskının artırılmasını görüşmek üzere Brüksel’de bir 
araya geldi.

Katar’ın başkenti Doha’da Suriye gündemiyle olağanüstü toplantı düzenleyen Arap Birliği dışişleri bakanları, Suriye Devlet Başkanı 
Beşşar Esed’a ‘’istifa etme’’ çağrısında bulundu.

24 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Istanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verdi.

Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Hamas’ın siyasi lideri Halid Meşal, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MIT Müsteşarı Hakan 
Fidan’la bir araya geldi. Meşal, daha sonra Başbakanlık Resmi Konutu’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Almanya, Hollanda ve Lüksemburg’un kredi notu görünümlerini, Avrupa’daki 
borç krizinin etkilerinin bu ülkelerin ekonomileri için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ‘durağan’dan ‘negatif’e düşürdü.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, El Cezire televizyonuna Suriyeli Kürtleri eğittiklerini açıkladı.

25 Türkiye, Suriye sınırındaki güvenlik durumunun kötüleşmesinin ardından bu ülkeye giriş-çıkışlara sınırlama getirdi. 

26 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, muhaliflerin safına geçen Suriyeli General Menaf Tlas’ı Dışişleri Bakanlığı Konutu’nda kabul etti. 
Görüşmede Hakan Fidan da hazır bulundu.

27 Londra’da Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılışına katılan Başbakan Erdoğan ayrıca, Ingiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in devlet ve hükümet 
başkanlarına verdiği resepsiyona katıldı.

Suriye askerleri Halep’e savaş uçakları ve tanklarla büyük bir saldırı hazırlığı yaparken, Özgür Suriye Ordusu da kentte ele geçirdiği 
askeri üs ve devlet dairelerine kendi bayrağını astı.

28 Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkenin en büyük şehri olan Halep’e saldırı emri verdi.

29 BM, Suriye’nin Halep kentinden son iki günde 200 bin kişinin ayrıldığını duyurdu.

30 Başbakan Erdoğan ve ABD Başkanı Obama yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye Lideri Beşşar Esed’in gitmesi konusundaki çabala-
rın artması üzerinde mutabık kaldılar.

CHP Merkez Yönetim Kurulu açıklandı. Adnan Keskin Genel Başkan Yardımcısı olurken, parti sözcülüğüne Haluk Koç getirildi.
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Tüm dünyanın gözü Suriye’de. Buna rağ-
men Esed’in güçleri Cuma günü tarihe ikinci 
Hama Katliamı olarak geçecek saldırıyı ger-
çekleştirdi. 16 ay önce başlayan gösteriler ge-
ride binlerce ölü, yaralı, tutuklu ve göç etmiş 
insan bıraktı. Uluslararası toplum, bütün bu 
yaşananlar karşısında arayışta ama sonuç alı-
nabilmiş değil.
Özellikle Rusya’nın Suriye’yi koruyan tavrı 
değişmedikçe de, Suriye’de değişim zor görü-
lüyor. Rusya Akdeniz’deki son kalesini kaybet-
memek için insanlık trajedisine göz yumuyor.

Suriye’de 16 aydır rejimin değişmesi için 
insanlar sokakta. Rejim değişmediği gibi 
son olarak Hama katliamı yaşandı. Daha 
ne kadar sürecek böyle?
Hama, Suriye’deki hüznün ve mustazaflığın 
başkenti gibi. Baas katliamlarının en ağırını 
yaşamış olan Hama sadece Suriye için de-
ğil bölgemizin tarihinde de önemli bir yere 
oturur. Bundan otuz yıl önce Hama katlia-
mını gerçekleştirebilecek bir siyasal atmosfer 

mevcuttu. Soğuk Savaş’ın kırılma yıllarıydı, 
İsrail işgallerinin ve katlettiği binlerce Filis-
tinlinin içselleştirildiği yıllardı, Rusya’nın 
Afganistan’a girdiği, Irak Baas Rejimi’nin 
Batı’nın tam desteğini aldığı, Batı’nın tam 
desteğini almış olan Şah’ın İran’da yıkıldığı, 
Türkiye’nin darbe yıllarının acı faturasının 
ortaya çıktığı yıllardı. Hama katliamı 30 yıl 
önce böylesi bir ortamda gerçekleşti. Bugün 
biraz önce saydığım ülkelerin neredeyse hiç-
biri aynı pozisyonda değil. O tarihlerde kat-
liamı görmezden gelen İran, bugün de aynı 
çizgisinde. Türkiye’de Baasçılık sahneden 
çekildikçe duyarlılık arttı ve bugün günde-
min en önemli maddelerinden biri Suriye’de 
yaşananlar oldu. 

Suriye Israilleşiyor

Ne oldu bu 16 ayda?
Aylar önce, Suriye hızla ABD, Avrupa ve 
İsrail siyasal üçgenine doğru gidiyor de-
miştim. Şu an aynen bu yaşanıyor. Suriye 

Taha Özhan: “Bu Kavga Türkiye-
Suriye Kavgası Değil”
Röportaj: Murat Aksoy  |  TAHA ÖZHAN  |  16 Temmuz 2012  |  Yeni Şafak

Suriye’nin Hama kentine bağlı Tremse kasabasında Beşşar Esed’e bağlı güçlerin 13 Temmuz 2012’de düzenlediği saldırıda ara-
larında kadın ve çocukların da bulunduğu 305 kişi hayatını kaybetti. Bu olay 1982’de Baas birliklerinin Hama’ya düzenlediği ve 
ardında 30 binden fazla kurban bırakan katliamı andırdı. 22 Haziran 2012’de F4 tipi bir Türk uçağı, Esad güçleri tarafından Suriye 
karasularının 8 mil açığında düşürüldü. 18 Temmuz 2012’de Şam’da bakanlarla, üst düzey güvenlik yetkililerinin buluştuğu bina-
ya düzenlenen saldırıda Savunma Bakanı Davud Rajha ile Esed’in eniştesi Asef Şevket’in öldüğü bildirildi. 

Suriye’de Hama Katliamını Aratmayan Görüntüler
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Baas katliamlarıyla hızla İsrailleşiyor. Rusya, 
Avrupa’nın İsrail’e Amerika’ya göre ölçülü 
destek vermesi gibi kendince Baas Rejimi’ne 
oldukça hesaplı ve dengeli desteği ile Avrupa-
laşıyor, İran ise Suriye Baas rejimi ile ideolo-
jik ve misyon ortaklığına kadar işi götürerek 
ABD’nin İsrail’le kurduğu teopolitik ve jeo-
politik bir ilişki geliştirerek Amerikanlaşıyor.

Hama katliamı kırılma noktası olur mu?
Esed rejimi son tahlilde çete tarzı örgütlenen 
bir aile devleti. En fazla kanı döken Şebbiha 
yani ‘hayalet’ gibi bir yapısı var. Rejimi sade-
ce zulmüyle fark etmek mümkün. Kurum-
sal altyapıları olan, süreçleri olan bir ciddi 
devlet yok karşımızda. Koskoca bir istihba-
rat örgütü var. Bu yönüyle bir ordudan da 
bahsetmek mümkün değil. Bu tür rejimlerde 
ordular kendi halklarına karşı caydırıcı ol-
mak için kullanılır. Bu rejiminin katliamları 
durmayacak. Çünkü örgütlenme yapısı kan 
durdurarak veya müzakere ederek süreçleri 
yürütmeye müsait değil. Çünkü her müzake-
re doğrudan iktidar kaybı demek. Dolayısıy-
la Baas Rejimi açısından bir kırılma noktası 
olacağını düşünmüyorum. Ama başta Rusya 
olmak üzere, Hula’da köşeye sıkışan strateji-
leri Hama’da tamamen çökebilir. 

Hama katliamı kırılma olabilir 

Rusya Suriye’yi terk edebilir mi?
Rusya’nın tıpkı 2010’da İran’ın aylarca arka-
sında durup ardından UAE’de ihtiyacı olan-
ları alınca BMGK’de, ambargo kararını veto 
etmeyerek, Türkiye’yi Brezilya ile birlikte 
İran’a destek veren tek komşu ülke olarak or-
tada bırakması gibi bir durum. Bu yönüyle, 
eğer Rusya köprüden önce son çıkış strate-
jisine evrilirse bu türden katliamlar kırılma 
noktası olabilir. Yoksa Esed rejimi yaklaşan 
Ramazan ayı dahil geçen sene ne yapıyorsa 
onu yapmaya devam edecektir.

Rusya Suriye’deki rejimi neden destekliyor?
Rusya’nın durumu çöp tahvillere yatırım dev 
finans şirketlerini andırıyor. Hatırlayalım, 
2008-2009’da dev finansal şirketler, yüzlerce 
ekonomisti ve uzmanı, yılların tecrübesine 
rağmen konut kredileri üzerinden kendi icat 
ettikleri çöp tahvillere milyarlarca dolar ya-
tırım yapmış ve balon patlamıştı. Onlar da 
yıllarca yatırımlarının ne kadar stratejik, ne 
kadar rasyonel ve ne kadar kârlı olduğunu 
anlatıp durmuşlardı. Rusya, Esed’e yatırım 
yaparak Ortadoğu’ya bırakın bir aktör olarak 
müdahil olmayı orta ve uzun vadede bu böl-
gede siyaseten çekileceğini ilan etmiş oluyor.

Erdoğan Putin’i ikna edebilir

Başbakan Erdoğan’ın Rusya ziyareti bir so-
nuç doğurabilir mi?
Türkiye içerisinde ve Batı’da birçok isim 
Rusya-Türkiye ilişkilerini adam akıllı okuya-
mıyorlar. Çok basit bir tespiti akıldan çıkar-
mamakta fayda var. İşlerin kırılma noktasına 
geldiği bir durumda Rusya’nın, Esed rejimi, 
Tartus limanı gibi konuları Türkiye ile ilişki-
lerin alt üst olması ihtimali karşısında vaz-
geçilmez jeopolitik araçlar olarak görmesi 
mümkün değildir. Meseleye, bu tespiti akılda 
tutarak yaklaştığınızda, Rusya’nın da Esed’e 

SETA Başkanı Taha Özhan, 
Yeni Şafak gazetesinden 
Murat Aksoy ile Suriye’deki 
gelişmeleri ve son durumu 
değerlendirdi. Özhan’a göre 
Türkiye, Suriye’de “ulusal çıkar 
gözetmiyor, ülkede yaşanan 
insan hakkı ihlallerine son 
vermek istiyor.”
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destek vererek neleri kazanıp neleri kaybet-
tiğini hesapladığı muhakkaktır. Başbakan’ın 
ziyareti, Putin’le artık senelere uzanan ilişki-
si, önemli adımların atılmasına yol açabilir.

Yani bu ziyaret Rusya’nın Esed’e desteğine 
son verebilir mi?
Böyle bir gelişme olursa kimse şaşırmamalı. 

Türkiye eleştiriliyor çünkü...

Ancak Suriye söz konusu olduğunda sanki 
en önde Türkiye oldu...
Türkiye bugüne kadar üç aşamadan oluşan 
bir strateji izledi. Birinci aşamada Esed Re-

jimi ile olan ilişkilerini ve siyasi yatırımla-
rını bir kaldıraç olarak kullanmaya gayret 
etti. Maalesef bu süreci çok hızlı bir şekilde 
Baas Rejimi akıttığı kanla sonlandırdı. İkinci 
aşamada ise Rusya’nın BMGK’yi kilitlemesi 
sonucu Suriye Dostları grubunun kurulma-
sı ve bu şekilde rejime siyasi baskı uygulan-
masında oldukça aktif bir rol üstlendi. Bu 
süreç bir taraftan da Suriye muhalefetinin 
Türkiye’de yerleşmesi dönemine denk geldi. 
Üçüncü aşamaya ise Baas Rejimi’nin doğru-
dan Türkiye’ye saldırmasıyla geçmiş olduk. 
Türkiye bu noktada oldukça dikkatli dav-
ranarak meselenin bir Türkiye-Suriye soru-
nuna dönüşmesini ve dolayısıyla dikkatin 
Suriye’de yaşananlardan uzaklaşmasını en-
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gelledi. Bu yeni durumda, Türkiye, Baas Re-
jimi ile ayrıca bir hesabı olan ama Suriye’de 
yaşanan insanlık dramının bir an önce dur-
ması ve Esed yönetiminin sona ermesi için 
meşru bir zemini Esed eliyle inşa etmiş oldu. 
Bu noktadan sonra süreç bu zemin üzerinde 
yürüyecek. Kısaca bir kez daha ifade etmekte 
fayda var: Suriye konuşurken Suriye’yi, orada 
yaşanan insanlık dramını konuşan tek ülke 
Türkiye’dir. Tam da bundan dolayı Suriye 
meselesinde en fazla eleştiriyi Türkiye alıyor.

Nasıl direnebildi bugüne kadar Esed?
Esed ailesi, kırk yıldır, yaptığı her katliamı 
bilinçli ve planlı bir şekilde hayata geçirdi. 
Otuz yıl önce Hama’da onbinlerce insanı kat-
lederken de ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar-
dı bugün yine binlerce insanı katlederken de 
ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. 2007’de İsra-
il Suriye’de bombalamalar yaparken Baas re-
jimi bilinçli bir şekilde nasıl sessiz kaldıysa, 
Türk silahsız jetini düşürürken de bilinçli bir 
adım atıyordu. Çünkü, rejimin akıl danıştığı 
sözde stratejik akla sahip güçler iki şeyi çok 
iyi tavsiye etmişti. Birincisi, isyanı ancak Çe-
çenistan modeli ile bastırabilirsin. Başka bir 
deyişle o kadar çok kan akıtmalısın ki, isyan 
edenler bu kanda boğulsunlar. İkincisi, işler 
çok kötüye giderse, Suriye’deki kanın bölge-
ye sıçramasını sağlayıp bölgesel aktörlerin 
şerrinden korkmalarını sağlamalısın. Esed 
ikisini de yaptı. Lakin Suriye’deki isyanın ne 
coğrafi ne siyasi olarak Çeçenistan ile alakası 
var. Ayrıca Suriye Rusya değil ve son olarak 
Türkiye de Gürcistan değil! 

Baas Rejimi’nin varlığını sürdüreceği ortam 
kalmadı

İran neden destekliyor Esed’i?
İran meselesi elbette daha girift. Bölgemizde 
Arap isyanlarıyla iktidara gelen veya gelecek 
olan aktörler sadece etnik akraba değil aynı 
zamanda isyanların motor gücü olan aktör-

ler ideolojik olarak da akrabalar. Libya’dan 
Suriye’ye ters bir hilal şeklindeki hatta ya-
şanan değişimin aktörleriyle konuşmamayı 
göze alan Esed’e yatırım yapabilir. Ama bunu 
jeopolitik derinliği olan bir ilişki veya hesap 
olarak bize pazarlayamaz. Bunun en güzel 
delili, Arap uyanışının kalbi olan Mısır’ın 
yeni lideri Mürsi’nin Esed’in tebrik mesajını 
reddetmesinde görmek mümkündür.

İran Baas rejiminin arkasında durarak 
kendisinin ve bölgenin geleceğinde ne gibi 
kayıplara yol açtı?
İran’ın mezhepçi bir aile çete devletine des-
tek vermemesi, bölgemizi derinden tedirgin 
eden mezhepçi gerilimlerin yumuşamasına 
yol açardı. “Sünni ve Şii selefiliğinin” ideolo-
jik tahrik ve motivasyon alanına temelden bir 
müdahale yapılmış olurdu. Bambaşka bir Or-
tadoğu tartışması başlayabilir; mezhepçi siya-
si yatırımlar anlamsızlaşırdı. Batılı jeopolitik 
okuma ve hesapların birçoğu anlamsızlaşırdı.

Iran büyük fırsatı kaçırıyor

Yani...
İran, Esed yönetimiyle arasına mesafe koy-
mayı başarsaydı, bugün sadece Camp David 
düzeninin çöküşüne değil, aynı zamanda I. 
Dünya Savaşı düzeninin de baştan aşağı tar-
tışılmasının önü açılmış olurdu. İran, Suriye 
Baas rejimine destek vermeseydi; gerçek-
ten yeni, bölge dışından dizayn edilmeyen, 
oryantalist jeopolitiği anlamsızlaştıran bir 
Ortadoğu’yu hemen konuşmaya başlaya-
bilirdik. Bu ihtimaller büyük ölçüde heba 
edildi. Batı’nın kavgalarını, iç savaşlarını bu 
bölgede bir süre daha vekâleten sürdürme-
si mukadder. Bu netice, orta vadede, Suriye 
Baas rejiminin yıkılıp yıkılmasından da ba-
ğımsız bir gelişme olmaya devam edecektir. 
Baas Rejimi fiziken yıkılsın veya yıkılmasın 
siyasi olarak varlığını sürdürebileceği bir at-
mosfer bölgemizde olmayacak. Sözün özü, 
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Baas rejimi için var olma şartları çoktan or-
tadan kalkmış durumda. Tarihsel bir jetlag 
sorunu yaşayan Baas yönetimi ve destekçi-
lerinin bu hakikati anlayıp anlamaması da 
neticeyi değiştirmeyecek.

Suriye’de yaşananlar Arap Baharı’nın sonu 
gibi görünüyor. Fakat Mısır ve Libya’da se-
çimler yapıldı. Arap Baharı mı, kışı mı?
Bahar isimlendirmesi bize ait bir kavram de-
ğil. Batılı siyasal kodlamanın icat ettiği bir 
kavramın Türkçe tüketiminden ibaret. Her 
geçiş süreci gibi, Arap isyanları da kendi iniş 
çıkışlarını yaşamaya devam ediyorlar. Ben-
zer şekilde, aynı Batılı kalemler, geçen sene 
ortasından beri ‘Arap baharı, Türkiye sonba-
harı’ söylemini de kullandılar. Bunlar da ye-
terince tüketildi. Bütün bölge hareketlenmiş 
durumda. Sykes-Picot düzeni bir asrı görme-
den fiilen çökmeye başladı. Bu düzenin yeni-
lenmiş versiyonu olan Camp David düzeni-
nin anlamsızlaşmasıyla beraber Sykes-Picot 
da anlamsızlaştı. Ne demek bu? Arap Baharı, 
kışı söylemlerini ciddiye alanlar, 1915-16’ya 
tekrar baksınlar. Sykes-Picot’ta hiç değilse 
görünen aktörlerin o zamanki ve bugünkü 
durumlarını tekrar değerlendirsinler. Yerli 
bir oryantalizm aracı olan komploculuktan 
dada fazla zihin açıcı olacaktır.

Annan planı ölü doğdu

İlk Annan Planı başarısız oldu. Annan 
buna rağmen Şam, ardından da İran’ı ziye-
ret etti. Bu kez hedef ne?
6 maddelik Annan Planı’nın kanlı süreci 
çok daha tahrik edeceği tespitini yapmıştık, 
maalesef haklı çıktık. Annan’ın görevi aldı-
ğında Türkiye dışındaki aktörlerle hem de 
Esed’e destek veren ülkelerle görüşerek işe 
başlaması sürecinin ölü doğmasını sağla-
dı. Emekli BM bürokratı Suriye misyonuna 
başladığında süreç zaten geri döndürülemez 
bir noktaya ulaşmıştı. Tam da bundan dolayı 

takvimsiz ve yaptırımsız 6 maddelik planın 
uygulanması Esed’in aklında elbette yoktu. 
Esed açısından Annan Planı’nın iki anlamı 
vardı: zaman kazanmak ve hepsinden önem-
lisi BM ve Arap Birliği marifetiyle, plandan 
sonra yapacağı bütün katliamları Baas katli-
amları olmaktan çıkarıp Annan Planı ihlal-
lerine dönüştürmekti. Aynen de böyle oldu. 
Hula’ya kadar ölen binlerce insan ‘Annan 
Barış Planı ihlallerinde’ öldürüldüler. Medya 
aylarca bu klişeyi kullandı.

Uluslararası sistem için artık askeri müda-
hale seçeneğini masada mı?
Suriye tamamlanmış Tunus, Mısır ve Libya 
ile Yemen ve Bahreyn gibi inişli çıkışlı süreç-
lerin ortasındaki isyanı temsil etmektedir. 
Suriye isyanı sadece diğer Arap uyanışları-
nın ortasında bir yerde olsaydı iyiydi. Maa-
lesef Suriye, bölgesel ve küresel jeopolitiğin 
de ortasında kalmış durumda. Bütün bu sı-
kışmışlıklar, en başta Baas Rejimi tarafından 
ardından da bölgesel ve küresel aktörler tara-
fından suiistimal ediliyor. Başka bir deyişle, 
bölgesel ve küresel tıkanma noktaları Esed 
yönetimi tarafından zaman kazanma, İran 
ve Suud tarafından pespaye mezhepçi tak-
tik hamleler, İsrail’in konforlu düşmanının 
yıkılma ihtimali karşısında duyduğu tedir-
ginlik, Rusya tarafından sıfır risk ve Suriyeli-
lerin kanı üzerinden bilek güreşi, ABD tara-
fından da seçim yılında sorunla yüzleşmeme 
imkânı olarak görülüyor.

ABD neden sonuç alamadı?
ABD Camp David Düzeni’nin çöküşü-
nü gayet iyi görüyor. Irak işgaliyle beraber 
harekete geçen siyasal fay hatları Mısır’da 
tsunamiye dönüştü. ABD’nin güvenlik stra-
tejilerini Uzakdoğu’ya yoğunlaştırdığı bir 
döneme denk gelen bu kırılmanın yönetil-
mesi ciddi bir kapasite sorunu oluşturuyor. 
İsrail ABD’nin yeni dönem ve yeni düzene 
dair karar alma mekanizmalarını felç edi-
yor. Bu ise ABD’yi bir tek seçeneğe mahkum 
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ediyor: zaman kazanma! Bunun anlamı ise 
Mısır’da, Suriye’de süreçlerin uzamasının 
ABD için zımmi bir tercih haline gelmesi-
dir. Diğer yandan süreçler uzarken, Türkiye 
bölgede daha da derinleşiyor. ABD İsrail 
maliyetine, Ortadoğu jeopolitiğinde kurucu 
bir aktör olmaktan uzaklaşmanın maliyetiy-
le yeniden siyasete dönme arasında sıkışmış 
durumda. Ve bu makastan kısa vadede çık-
ması mümkün değil. 

Ankara - Şam gerilimi için jet düşürüldü

Türkiye, Suriye konusunda başından bu 
yana uluslararası sistemle hareket etti. 
Hâlâ aynı noktada mı?
Uluslararası sistem dediğimiz oldukça derin 
krizler yaşayan, büyük ölçüde adaletten uzak 
ama elimizdeki tek ehveni şer meşruiyet me-
kanizması. Türkiye’nin uluslararası kurumları 
Suriye konusunda bilgilendirmesi, istişare-
lerde bulunması hem işin bürokratik ritüel-
leri açısından gerekli hem de devlet ciddiyeti 
açısından. Burada önemli olan Türkiye’nin 
kurumları bir taraftan bilgilendirirken diğer 
yandan Batılı bir askeri müdahaleye bu ku-
rumlar veya müstakil ülkeler marifetiyle ya-
pılmasına açıktan karşı çıkması.

O zaman neden Türk jeti hedef oldu? 
Suriye’de Baas Rejimi’nin Türk jetini ne dü-
şürecek cesareti ne gücü ne de kurumsal bir 
karar alma mekanizması olduğunu zannet-
miyorum. Suriye rejimi tarihsel olarak böl-
gesel güç dengeleri arasında iktidarını sür-
dürecek bir orta yolu bulmaya gayret eden 
bir butik Baas yönetimidir. Bu elbette Şam’ın 
tarihsel birikiminden bağımsız, son 30-40 
yıllık bir durumdur. Zaten Baas Rejimi’nin 
Şam’ın tarihsel, siyasi ve sosyolojik derinliği-
ni taşıması tabiatı gereği imkansızdır. Suriye 
Baas Rejimi, zamanın ruhunun sağladığı jeo-
politik imkanları iyi değerlendirerek iktidara 
gelmiş ve aynı atmosfer içerisinde zulüm ile 
iktidarını sürdürmüştür.

Karşılığı ne olacak uçak düşürmenin?
Şahsi kanaatim bu düşmanca girişime müs-
takil bir cevap verilmesi yönünde. Meseleyi 
Türkiye-Suriye gerilimine dönüştürmeden 
bunu başarmak gerekiyor. Bundan şunu kast 
ediyorum. Ama yaşanan kavga bir Türki-
ye-Suriye kavgası değildir. Türkiye, Suriye 
halkıyla, kendisine sığınan on binlerce mül-
teciyle beraber Baas Rejimine karşı duruyor. 
Dolayısıyla, Baas Rejimi’nin yaptıkları et-
tikleri Türkiye-Suriye gerilimi denkleminde 
kaybolmamalı.
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Tarih Eylül 2007, İsrail Suriye’nin doğusun-
da, Irak sınırında yer alan Deyr-i Zor’da yer 
alan bir komplekse hava saldırısı düzenle-
di. İsrail uçakları, sonradan nükleer tesis 
olarak duyurdukları bu tesisin bulunduğu 
yerde büyük bir delik açarken, takip eden 
dönemde hem İsrail hem de Suriye, açılan 
delik kadar derin bir sessizlik içine bürün-
dü. Sonradan anlaşıldığı üzere, Mossad 
daha önceden tesisin etrafında casusluk fa-
aliyetleri yürütmüş, İsrail komandoları sal-
dırıdan kısa süre önce jetlerin işini kolay-
laştırmak için lazerler yerleştirmiş ve İsrail 
jetleri Suriye hava sahasını aktif bir şekilde 
ihlal etmek suretiyle tesisleri bombalayıp 
ülkelerine dönmüş. Bombalanan yapının 
bir nükleer tesis olup olmadığı sorusundan 
ziyade İsrail’in bu hareketine karşı Suriye 
rejiminin oynadığı “üç maymun”, “sükût ik-
rardandır” kaidesinden hareketle bir suçun 
itirafı olarak mı yoksa rejimin Ortadoğu 
reelpolitiğini iyi okuması olarak mı anlaşıl-
malı sorusu hala meşruiyetini koruyan bir 
soru olarak durmaktadır. Daha açık olmak 
gerekirse, Suriye ifşa olan nükleer tesisleri-
nin verdiği panikten mi sessizliğe büründü 
yoksa İsrail’in “caydırıcı” gücü mü Suriye 
rejimini sessizliğe büründürdü?

Bu soruları geçtiğimiz hafta Suriye’nin ulus-
lararası sularda silahsız ve test uçuşu yapan 
bir Türk F-4 uçağını vurmasıyla başlayan 
yeni süreçte yeniden gündeme getirmek ge-
rekiyor. Bu süreçte Suriye’nin “Washington’da 
Türkiye Irak’ın egemenliğini ihlal ediyor 
açıklaması yapan Nuri el-Maliki” misali 
Suriye hava sahasının kutsallığından dem 
vurması ve hatta vurulan uçağı İsrail uçağı 
sandıkları için hedef aldıklarını açıklaması, 
İsrail - Suriye arasında yaşanan ve meseleyi 
yakından takip edenler için bir “anlaşmalı 
gerginlik” olarak bile yorumlanabilecek iliş-
kiyi biraz irdelemeyi de gerektiriyor.

Şam’dan Tel Aviv nasıl görünüyor?
Bu noktada Şam’dan Tel Aviv’in nasıl görün-
düğü veya Tel Aviv’in Şam’da ne gördüğü so-
ruları önem kazanmaktadır. Şam’ın Tel Aviv 
algısının bir resmi ve dillendirilen bir de 
gayriresmi ve dillendirilmeyen tarafı vardır. 
Dillendirilen resmi algı, İsrail’i Golan’ı işgal 
eden, Filistinlilere zulmeden ve yok edilme-
si için mücadele edilen bir ülke olarak tasvir 
etmekte. Şam’ın dış politikasının mihenk taş-
larından birisi olan bu tema ile Suriye, Filis-
tin meselesi ve zahiri İsrail düşmanlığı üze-
rinden meşruiyet peyda etmekte ve 1979’da 

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  02 Temmuz 2012  |  Star Açık Görüş

Suriye - İsrail: Kullanışlı Düşmanlık
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Camp David’de “Camp Israel”e (İsrail kampı-
na) çekilen Mısır’ın tezatı olarak direniş hal-
kasının Arap hamisi olarak kendisini sun-
maktadır. Bu tema altında Suriye, Hamas’ın 
lider kadrolarına ev sahipliği yapmaktaydı, 
hala da Lübnan işgaliyle birlikte nüfuzunu 
derinleştirdiği Hizbullah’la İran arasında da 
atlama taşı görevini ifa etmektedir.

Dillendirilmeyen gayriresmi algı ise Suriye’nin 
her seferinde savaş kaybettiği İsrail’e karşı “ka-
bullenilmiş çaresizliğini” ortaya koymaktadır. 
Bu algının oluşmasında İsrail’in bölgedeki 
askeri gücünün yanında, hamisi ABD’nin 
İsrail’in güvenliği için yapmaya hazır oldu-
ğu şeylerin bilinci de önemli rol oynamak-
tadır. 1967’den beri İsrail işgali altında olan 
ve İsrail’in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze 
gibi işgal ettiği toprakların aksine sınırları-
na resmen ilhak ettiği Golan’a karşı Deyr-i 
Zor’da bombalanan tesislerin akabindekine 
benzer bir sessizlik ve pasifliğe bürünülmesi, 
Suriye’nin dillendirilmeyen bu algısının bir 
tezahürüdür. Suriye rejimi “pire için yorgan 
yakmak” istememekte ve basit bir ifadeyle 
Golan yüzünden İsrail ve arkasındaki ABD’yi 
karşısına almayı göze almamaktadır.

Kabullenilmiş çaresizlik
Golan, Suriye’nin “direniş palavrasının” değil 
İsrail’e karşı çaresizliğinin bir simgesidir. Asıl 
vazifesi Golan’ı korumak olan Mahir Esed 

komutanlığındaki 4. Tugay’ın bugüne kadar 
sadece İsrail’in güvenliğini koruması, diğer 
taraftan İsrail’e karşı beklenen aktivizmi sa-
dece muhalif Suriye halkının bastırılması için 
kullanması da dikkat çekicidir. Irak’a yabancı 
savaşçıların sokulmasında etkin rol oynayan 
Suriye rejiminin, Golan’a ve oradan İsrail’e 
sızmak isteyenlere karşı takındığı sert tavır 
ve uyguladığı işkence metodları meşhurdur 
ve bunlar rejimin İsrail karşısındaki aktif pa-
sifizminin de çarpıcı örneklerindendir.

Tel Aviv’in de Suriye’ye benzer şekilde dil-
lendirilen ve dillendirilmeyen iki bakış açısı 
söz konusudur. Dillendirilen yönü George 
W. Bush’un ortaya koyduğu “şer üçgeni” re-
toriğinden farklı değildir. Yapılmak istenen 
Suriye’nin dillendirdiği anti-İsrail retoriğine 
karşı yerli-milli bir İsrail retoriğinin kurul-
ması ve düşmanlık kavramı üzerinden milli 
güvenlik ve tehdit algısının oluşturulmasıdır. 
İsrail’in güvenlik paranoyasının iç siyasette 
büyük bir karşılığı vardır ve bu paranoya-
ya yağdanlık yapan siyasiler ve kavramları 
İsrail’de her zaman vücut bulmuştur. Bu se-
beptendir ki 2007 saldırısını düzenleyen İs-
rail hükümetinin başındaki Ehud Olmert’in 
popülaritesi saldırıyla beraber dikkat çekici 
ölçüde artmıştır.

Tabi ki Hamas ve Hizbullah’a verdiği destek 
de İsrail için baş ağrıtıcı olmuştur; fakat iki 
oluşum için de Suriye merkezi öneme sahip 
ülke değildir. Söz konusu Hizbullah olun-
ca arka planda İran yer alırken, Suriye’nin 
Hamas’a verdiği desteğin yeri de doldurul-
maz değildir. Zira, Mart 2011’den itibaren 
Suriye’de yaşanan süreçte Hamas tedricen 
Suriye’den ayrılmış ve Suriye rejiminin Ha-
mas üzerindeki nüfuzunda ciddi azalma 
meydana gelmiştir. Meseleye bu yönüyle 
baktığımızda İsrail için Hamas’a Suriye gibi 
“korsan” bir devletin destek vermesi, Mısır 
veya Türkiye gibi uluslararası sisteme enteg-
re olan ülkelerin destek vermesinden daha 

Suriye rejimi Israil için 
meşhur tabirle “bildikleri bir 
şeytandır” ve kapasitesini 
ve doğasını bilmedikleri 
ve kestiremedikleri diğer 
aktörlere karşı tercih sebebidir.
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kabul edilebilir ve elverişli bir seçenektir.
İsrail’in dillendirmediği Suriye algısı da yu-
karıdaki Hamas tartışmasıyla ilişkilidir. Tel 
Aviv Suriye’yi Suriye’nin uluslararası toplum 
nezdindeki “olağan şüpheli” sıfatı sebebiyle 
lüzum gördüğü vakit itham altında bırakabil-
me fırsatına sahiptir. Kullanımı geniş olan bu 
fırsat, örneğin 2007 bombalaması akabinde 
sadece İsrail ve Suriye’nin değil uluslararası 
toplumun da sesini çıkarmamasına sebep ol-
muştur. Oysa ihlal edilen bir hava sahası ve 
bombalanan bir tesis vardı, fakat uluslararası 
toplum için “İsrail yapıyorsa bir bildiği var-
dı” ve “Suriye haketmişti’. Bu yönüyle Suriye, 
İsrail için “kullanışlı bir düşmandır”.

Suriye güvenlik hizmetleri
Dillendirilmeyen bu algıda aynı zamanda 
İsrail’in reel askeri hesaplamalarının da rolü 
vardır. Yukarda bahsedildiği şekliyle Suri-
ye rejiminin hasmane retoriğine rağmen 
cansiperane bir şekilde İsrail’in kuzey sınır 
güvenliğini koruması İsrail için takdire şa-
yandır. Özellikle Arap Baharı sürecinde, 
güneyde Sina yarımadasındaki kaos ve yük-
selen İhvan-ı Müslimin ve Selefi hareketleri 
“tehditi”ni kara kara düşünürken, kuzeyde 
Lübnan’da Hizbullah’la yaşamak zorunda 
kalırken, doğuda Ürdün’de muazzam bir Fi-
listinli nüfusu hesaba katmak zorundayken, 
İran’ın nükleer çalışmaları konusunda bu 
kadar endişe duyarken ve izlediği agresif po-
litika ile Türkiye ile arasını açmışken İsrail, 
Suriye rejiminin sunduğu güvenlik hizmet-
lerine ihtiyaç duymaktadır.

Bununla birlikte Suriye İsrail için kont-
rol edilebilir bir düşman hüviyetindedir. 

Suriye’nin askeri kapasitesi, Şam’da operas-
yonel kabiliyeti oldukça yüksek olan İsrail 
için malumdur ve endişe kaynağı değildir. 
Suriye sınırındaki Cebel-i Şeyh üzerinde-
ki radar ve gözetleme sistemi sayesinde 
Şam’daki tüm hareketlenmelere vakıf olan 
İsrail’in Suriye’den konvansiyonel anlamda 
algıladığı tehdit tolere edilebilir düzeydedir. 
Bu sebeptendir ki İsrail’in askeri yapılanma-
ları bile radar sisteminin elde tutulması ve 
su kaynakları konusunda düzenlemelerin 
yapılması kaydıyla Golan’dan çekilmenin 
kabul edilebileceğini ve bunun İsrail için bir 
güvenlik zaafiyeti oluşturmayacağını dillen-
dirmiştirler. Yine bu sebeptendir ki Suriye 
rejimi İsrail için meşhur tabirle “bildikleri 
bir şeytandır” ve kapasitesini ve doğasını bil-
medikleri ve kestiremedikleri diğer aktörlere 
karşı tercih sebebidir.

Suriye ve İsrail kendi kimliklerini sanal 
düşmanlıklarının üzerine bina eden iki ya-
rı-devlet formunda ülkedir. Necip Fazıl ne 
güzel ifade etmiş: “Ey düşmanım, sen benim 
ifadem ve hızımsın; Gündüz geceye muhtaç, 
bana da sen lazımsın”.



396  |  TEMMUZ 2012

Approximately one year ago, just as the Syr-
ian crisis was entering its bloody phase, I 
made an analogy about the Baath regime on 
Twitter. This analogy later became the sub-
ject of a column. In this analogy, I had com-
pared the al-Assad administration to Mario 
Puzzo’s Corleone family and declared that 
we faced a mafia state. I had also stated that 
calls made by regional and international ac-
tors for the bloodshed to end had no mean-
ing in al-Assad’s administration, described 
this way.

Let’s remember the Godfather analogy. In 
the Syrian example, Michel Aflaq, the man 
who caused most of the troubles in the Arab 
world, is the architect of this mafia state, its 
Mario Puzzo. Hafez al-Assad, with his col-
laborative strategies, his power of control 
and cruelty, corresponds to Vito Corleone. 
Maher al-Assad, having spun out of con-
trol, plays the role of Sonny Corleone. Asaf 
Shawkat, with the rumors about his associa-
tion with Syria’s comfortable enemy Israel, 
and even rumors as to whether he is alive or 
not spreading, is none other that Carlo Rizzi. 
These analogies, which are to a degree debat-
able, fade in relation to one interesting com-

parison. That is Bashar al-Assad — the well-
educated son of the family who previously 
neither got involved in the regime’s business 
all that much, nor has a military background; 
who was expected neither to get his hands 
as bloody as his father Hafez, nor, for that 
matter, to find himself in a position of power 
in place of his brother or the deceased Ba-
sel al-Assad — is without a doubt Michael 
Corleone. The only comparison we cannot 
be sure of in this scenario is whether Sergey 
Lavrov plays the role of Tom Hagen, the law-
yer for the Corleone family.

Yes, we can evaluate the Baath regime we 
are faced with roughly through the prism of 
the family model described above. If this ex-
trapolation is in fact accurate, we can better 
understand how Bashar al-Assad was trans-
formed into a dictator with extremely bloody 
hands. Similarly, we can clearly see that the 
claim “al-Assad is good, his surroundings 
are bad” is nothing but a myth. The al-Assad 
family has executed every single massacre in 
the last 40 years consciously and with pur-
pose. They knew exactly what they were do-
ing 30 years ago when they were killing tens 
of thousands of people in Hama, and they 
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Al-Assad as Michael Corleone
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know exactly what they are doing today in 
the killing of thousands of people. Just as the 
al-Assad regime remained silent on purpose 
as Israel carried out bombings on Syrian soil 
in 2007, they were acting consciously and 
calculatedly when shooting down an un-
armed Turkish jet two weeks ago. 

This is probably because the family’s “law-
yer” gave two pieces of sound advice: First, 
you can only suppress the uprisings follow-
ing the Chechen model. In other words, you 
must shed so much blood that the rebels 
drown in their own blood. Second, if things 
get really bad, you must scare them with the 
wrath of other regional actors by causing the 
bloodshed to spread in the region. Al-Assad 
has followed this advice. The problem is that 
we do not live on a film set. The uprisings in 

Syria resemble Chechnya neither geographi-
cally or politically. Syria is no Russia and 
Turkey is no Georgia. One more piece of bad 
news for al-Assad: Russia has approved the 
Chechen model of transition with its signa-
ture in Geneva, whether it accepts it or not. 
This means that in the intermediate term a 
formula in which al-Assad does not exist will 
be created.

Hafez al-Assad, with his 
collaborative strategies, his 
power of control and cruelty, 
corresponds to Vito Corleone.
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Over the past two years, Turkey’s Republican 
People’s Party (CHP) has revised past poli-
cies on crucial domestic issues such as civil-
military relations, religious freedoms and the 
Kurdish question under new management.
Although the “new Republican People’s Par-
ty” has taken significant steps to transform 
itself from Turkey’s chronic naysayers club 
into a formidable alternative to the ruling 
Justice and Development Party (AK Party), 
the party’s failure to deliver a consistent mes-
sage to voters throughout the Syrian crisis in 
the face of Recep Tayyip Erdoğan govern-
ment’s determined stance continues to raise 
questions about their potential to effectively 
rule an emerging regional powerhouse. 

It all started in May 2010 when the CHP 
eemingly invincible leader, Deniz Baykal, 
was removed from power following a video 
tape scandal, and a promising new face, Ke-
mal Kılıçdaroğlu, became the party’s new 
front man. Although the June 2011 elections 
left the party below the percentage bar that 
the new leadership had set for itself, Turkey’s 

main opposition party nonetheless effective-
ly mobilized previously disenchanted center-
left voters and managed to score the greatest 
increase in electoral support in the last three 
decades, garnering around a quarter of the 
vote. Since then, the new leader has made 
bold statements unthinkable to his predeces-
sor and made clear that the CHP intended to 
devise solutions to the country’s long-stand-
ing problems. Despite these hopeful devel-
opments, the CHP has failed to develop any 
coherent strategy regarding the Syrian crisis. 
How the party will fare in this area holds the 
key to Kılıçdaroğlu’s political prospects.

If Turkey’s CHP believes that 
they are up to the task of 
running the country, the 
Syrian crisis may serve as a 
great opportunity to convince 
the still doubtful voters.

Yorum  |  DOĞAN EŞKINAT  |  08 Temmuz 2012  |  Today’s Zaman

The Syrian Crisis and The Future of 
Turkey’s ‘New’ CHP
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The CHP vs. AK Party 
Without doubt, the CHP man’s shortcom-
ings regarding Syria were highlighted by the 
strong performance of the AK Party govern-
ment. The incumbents perceived and repre-
sented the Syrian crisis as a still-unfolding 
story within the broader Arab Spring revo-
lutions. This narrative made it possible for 
Erdoğan and his colleagues to frame Assad 
regime’s violent suppression of political op-
position as a sign that Damascus was waging 
a war against the natural course of Middle 
East history. This powerful language, cou-
pled with frequent references to democracy 
and human rights, established the context 
wherein the Turkish government’s Syria 
policy has operated to this day. As a series 
of international initiatives, such as the An-
nan plan, proved inadequate to reform the 
regime of President Bashar al-Assad, the AK 
Party’s position became even stronger.

In the face of the government’s strong stance 
against Assad, the CHP attempted to mobi-
lize anti-intervention voting blocs in Turkey. 
From the initial stages onwards, the party 
adopted a middle ground that acknowledged 
the Syrian regime’s shortcomings regarding 
democratization and democratic reform, yet 
maintained that the Syrian power elite could 
yet be reformed. In line with this approach, 
the party’s first move was to send a delega-
tion of deputies to a number of Syrian urban 
centers in an attempt to gauge the situation 
on the ground. Upon their return, members 

of the delegation stated that the Syrian gov-
ernment was not unwilling to accommodate 
the opposition’s demands for greater political 
rights. However, the CHP position claimed 
that the Assad regime was the target of an in-
ternational conspiracy to reshape the Middle 
East. As such, the party regarded interna-
tional pressures and interventionist groups 
to be part a scenario that would serve greater 
power interests. Aggravated violence against 
civilians in Syria and the resulting influx of 
refugees since the conflict’s beginning in 
March 2011 gradually challenged the CHP 
leadership’s anti-intervention stance. Most 
recently, the June 22 downing of an unarmed 
Turkish military aircraft by Syrian missiles 
over the Mediterranean revealed the vulner-
ability of the CHP position to unanticipated 
developments. As such, the party is faced 
with a fundamental choice between stick-
ing to its Syria policy or revising it in light 
of changing attitudes among the population.
Whether or not Turkey should engage itself 
militarily in Syria remains up for debate. Re-
cent statements by foreign governments and 
international organizations such as NATO 
indicate that the international community 
is unwilling to devote resources to a mili-
tary engagement against the Assad regime. 
The crucial point is that Syria will prove to 
be the new CHP’s greatest political test yet. If 
Turkey’s CHP believes that they are up to the 
task of running the country, the Syrian crisis 
may serve as a great opportunity to convince 
the still doubtful voters.
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Çarşamba günü Baas rejiminin kalbinde 
patlayan bombanın pimi aylar önce Dera’da 
katliam yapan Esad yönetimi tarafından çe-
kildi. İsyan bombası, pimi çekilmiş halde 17 
ay boyunca, Rusya ve İran’ın verdiği destek 
marifetiyle kanlı bir seyahatle Şam’a, Baas’ın 
güvenlik toplantısına kadar ulaştı. Tam ola-
rak kimlerin katıldığını bilmediğimiz bir 
toplantıda bir bombanın patlatıldığını bili-
yoruz. Dünya, aylardır varlıklarını veya yok-
luklarını teyit edemediğimiz Baas çetesinin 
en dar halkasından isimlerin öldürüldüğü-
nü, rejime yakın yayın organlarından adeta 
iştahlı bir hızla öğrenmiş oldu. Bu kafa ka-
rıştıran hızın zihnimizde bıraktığı soruları 
unutmadan, önümüzdeki günlerde eyleme 
dair şaşırtıcı gelişmeler olma ihtimalini de 
aklımızdan çıkarmadan Şam’daki eylemin 
sonuçları üzerinde durmalıyız. 

Evet, bomba Şam’da patlamıştır ama şarap-
nelleri yüzlerce ve binlerce kilometrelik 
uzaklıktaki hedefleri de ciddi şekilde yara-
lamıştır. Suriyeli mazlum insanların kanla-
rı üzerinden ucuza vekâlet savaşı verdiğini 
düşünenler ağır zayiat vermişlerdir. Suriye 

isyanı da, Baas rejimi de yeni bir safhaya 
geçmiş durumdalar. Suriye isyanı Tunus ru-
huyla başlayan Libya süreciyle devam etmek 
zorunda kalan bir dalgaya dönüştü. Esad, 
kendisine açılan ve hiç bir diktatörün hak et-
meyeceği bir krediyi heba etmiş oldu. Benzer 
şekilde Rusya, yeni Ortadoğu’yu ıskalayarak, 
bir kez daha sıcak denizlere inememiş oldu. 

Esad’sız Suriye
Artık Baas rejimi açısından Yemen, Annan, 
Cenevre veya BM planlarının bir anlamı kal-
mamıştır. Bundan sonra göreceğimiz süreç 
iki başlı yürüyecektir. Çarşamba günü öldü-
rülen eli kanlı aktörlerin ardından Suriye, 
Baas rejiminden kopmuştur. Yani bundan 
sonra Suriye’yi ayrı, Baas rejimini ayrı konuş-
ma imkânı oluşmuştur. Bu aşamadan sonra, 
Suriye için bir BM planını veya Cenevre 
mutabakatını konuşmak mümkün iken, 
Baas rejimi için artık kimsenin önereceği bir 
model olduğunu zannetmiyorum. Olsa olsa 
Bin Ali veya Kaddafi modeli hayata geçebi-
lir. Yani Esad ya başka bir ülkeye kaçar ya da 
ülke içinde biraz Saddam, biraz Kaddafi tarzı 
bir süreç yaşar. Esad’ı kabul edecek ülkenin 
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büyük ölçüde yeni Suriye’yi ve Ortadoğu’nun 
yeni aktörlerini gözden çıkarması gerekecek. 
İşte Rus-İran müthiş derin jeopolitik yatırı-
mının sonucu budur! 

Aslında geldiğimiz nokta itibariyle Baas reji-
mine verilen desteğin de bir anlamı kalma-
mış bulunuyor. Tartus üssü üzerinden abartı-
lı Rusya analizleri de Şam’daki bombalamayla 
beraber tarih olmuştur. Rusya şimdi Esad’la 
beraber inşa ettiği bataklıktan nasıl çıkaca-
ğını Esad’ın geleceğinin ne olacağının önüne 
koymuş durumdadır. Erdoğan-Putin görüş-
mesinin sonucu da bu gerçeği teyit etmek-
tedir. Rusya ziyareti sonrası Cenevre muta-
bakatı demek muhalefetin istediği tarzda bir 
geçiş hükümetinin olmayabileceği ama bu-
nun kesinlikle Esad’sız olacağıanlamına geli-
yor. Bu Cenevre’de tarafların mutabık kaldığı 
ve kilitlenmiş sürecin bir nebze olsun açıldığı 
bir yaklaşımdı. Bu karar alınırken Baas reji-
minin en önemli dört ismi hayattaydı. Bugün 
ise artık geldiğimiz nokta kesinlikle Esadsız 
ve muhalefetin arzularına daha yakın bir ge-
çiş hükümeti olmak zorunda. 

Hard, Soft, Smart! Rus icadı ‘Veto Power’
Rusya, kendisine de açıklamakta zorlandığı, 
Suriye’de Esad’a yatırım kararının maliyetini 
ödemenin eşiğine geldi. Çarşamba gününe 
kadar Rusya’nın elindeki en önemli silah 
BM’deki veto gücüydü. Özgür Suriye Ordusu 
Şam eylemiyle bu veto silahını anlamsız hale 
getirdi. Rusya, Baas katliamlarının ilk ayla-
rında Baas’tan yana tavır alarak muhalefetin 
silaha sarılmasını Esad’la birlikte sağladı, 
veto kartını fiilen kullanarak Suriye Dostla-
rı Grubunun kurulmasını sağladı, BMGK’yı 
kilitleyeceğini ilan ederek veto gücünün Su-
riye direnişi tarafından sadece bir retoriğe 
dönüştürülmesini sağladı. Şimdi, köprüden 
önce son çıkıştan Baas bataklığından kur-
tulmak isteyecek. Ancak bu son çıkış Esad’ın 
katlettiği on binlerce mazlum insanların ce-
setleriyle kapanmış durumda. Rusya köprü-
yü de çıkışı da unutup geri dönmek zorun-

da kalacak. Böylece aylar önce sorduğumuz 
sorunun cevabı belli olmuş oldu: Rusya Baas 
rejimine yaptığı yatırımla Ortadoğu’dan çe-
kilmek mi istiyor? 

Bu sualin cevabını Russia in Global Affa-
irs dergisinin editörü Fyodor Lukyanov’un 
satırlarında sarih bir şekilde görmek müm-
kündü: “Rusya, Suriye’deki yatırımlarını ko-
rumaya değil uluslararası ilişkilerdeki statü-
sünü korumaya çalışmaktadır. Ortadoğu’da 
(bölgedeki tek yakın ortağı Suriye) zemin 
kaybetmiş olsa da, üzerinde oluşan güçlü psi-
kolojik ve diplomatik baskıya rağmen Rusya 
göz ardı edilemeyecek bir güç merkezi oldu-
ğunu göstermiş oldu.” Bu satırlar, Rusya’nın 
Suriye krizini 2012’den ziyade 1970’lerden 
veya 1980’lerden okuduğunu göstermektedir. 
II. Dünya Savaşı sonrası şartlarında oluşan 
Birleşmiş Milletler çarpık düzeninin Rusya’ya 
sağladığı imkânları istismar etmekten başka 
bir aracı bulunmayan Rusya’nın Suriye süre-
ciyle “Ortadoğu’da bir güç merkezi” olduğu 
iddiasına yukarıdaki satırların yazarı da pek 
ikna olmamış ki şöyle devam etmektedir: 
“Rusya, Suriye’de şiddet yeniden yükselirse 
ne yapacağına karar vermelidir. Suriye dev-
letini desteklemek belki mantıki olabilir ama 
bu desteğin sınırları bulunmaktadır. Rusya, 
Suriye muhalefeti ve destekçilerinin çok ar-
zuladıkları BM Güvenlik Konseyindeki haya-
ti öneme sahip reyini en yüksek teklifi vere-
cek olana nasıl satacağını iyi düşünmelidir.” 
Bugün geldiğimiz noktada Soğuk Savaş malı 
Rus reyinin bir alıcısı da kalmamıştır!.

Rusya şimdi Esad’la beraber 
inşa ettiği bataklıktan nasıl 
çıkacağını Esad’ın geleceğinin 
ne olacağının önüne koymuş 
durumdadır.
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Suriye krizini Mart 2011’den itibaren saran 
karamsarlık bulutları, son iki aydır göreceli 
olarak dağılmaya başladı. “Esed devrilecek 
mi?” sorusundan ziyade şu günlerde “Esed 
nasıl gidecek?” ve “Esed sonrası nasıl bir Su-
riye oluşacak?” soruları hemen hemen tüm 
çevrelerde meşruluk kazandı. 18 Temmuz’da 
Esed’in güvenlik toplantısında meydana ge-
len patlama da muhalefet ve rejim arasında-
ki terazinin psikolojik ibresini, muhalefetin 
yönüne doğru çevirmeye başladı. Patlamada 
ölen rejimin üst düzey kurmayları beraber-
lerinde rejimin dokunulmazlığını, rejimin iç 
halkasının birbirine karşı güvenini ve ordu-
nun sadakatini de götürdüler.

Suriye meselesine ilişkin son aylarda mey-
dana gelen hadiseler aslında patlamanın 
hazırlayıcısıydı. Öncelikle dikkat çekici hu-
sus, hem nitelik hem de nicelik açısından or-
dudan kopmalardaki artıştı. Son birkaç aya 
kadar ordudan kopuşlar cılız kaldı ve rejimle 
muhalefet arasındaki güç dengesini değiş-
tirecek boyutlara ulaşmadı. Askerlerin bir 
kısmı gerçekten de muhalefetin dillendirdi-
ği gibi ordudan kopuşlarının kendilerine ve 
özellikle ailelerine getireceği maliyetten kor-

kuyorlardı, çünkü Suriye rejiminin firari as-
kerlerin ailelerini maruz bıraktığı işkenceler 
bilinmekteydi. Fakat diğer taraftan da Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) da yakın zamana ka-
darki operasyonlarına bakıldığında, safları-
na katılma riskine değecek bir ordu görün-
tüsünde değildi. Bu süreçte bazı faktörler 
ÖSO’yu ülke içinde daha güçlü konuma ge-
tirdi ve ordudan kopuşları artırdı. 

Özgür Suriye Ordusu yükselişte
Bunlardan ilki uluslararası camianın “kös-
tekçi seyirciliği” sebebiyle halkın rejime karşı 
savunma hattının tek unsurunun ÖSO olması 
gelmektedir. Bir marka olarak kabul edebi-
leceğimiz ÖSO bu süreçte kendisini muhalif 
Suriye halkının meşru savunucusu olarak ika-
me etti. Hatta siyasi muhalefette ÖSO’ya uzak 
duran klikler bile ÖSO ile ithtiyatlı yakınlaş-
ma çalışmalarına girdiler. Ülke dışındaki mu-
halefetin ülke içindeki meşruiyet kaynakla-
rından birisi, ÖSO’ya verdiği destek oldu. 

ÖSO yine bu süreçte Suriye genelinde kur-
tarılmış bölgeler kurdu. Humus’ta, Hama’da, 
Halep’in Türkiye sınırına yakın bölgelerin-
de, İdlib’de, Şam’ın banliyölerinde rejimin 
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ordusundan temizledikleri parçacıklı bölge-
lerde bazen geçici de olsa hâkimiyet kurdu. 
Bu durum ordudan kopmak isteyen asker-
lere gidebilecekleri bir mecra sundu. Diğer 
bir deyişle muhalefetin aylardır talep ettiği 
tampon bölgeyi, muhalefetin kendisi küçük 
ölçekte gerçekleştirdi. Baskın yaptıkları de-
polardan aldıkları ve/ya Suriye ordusunun 
rüşvetçi askerlerinden satın aldıkları silahlar 
ve Körfez’den gelen yardımlar ÖSO’nun do-
nanımını artırdı. 

Güçlenen ÖSO’nun ortaya koyduğu tehdit ile 
birlikte rejimin katliam sıklığı da arttı. Bu-
nunla birlikte çatışmalar Suriye’nin her tara-
fına yayılmaya başladı. Humus, İdlib, Hama 
ve Deyr Zor’da yoğunlaşan çatışmalar, önce 
Halep’e ardından rejimin odağı Şam’a kaydı. 
Şam düşmeden rejimin düşmeyeceğini bilen 
muhalifler, çatışmaları Şam’ın merkezine ka-
dar taşıdılar ve rejime Suriye’nin hiçbir ye-
rinde güvende olmadıkları mesajını verdiler. 
Son olarak, ÖSO tertip ettiği patlamayla bir-
likte kendisini müzakere masasına oturttu. 

Patlamada bakan düzeyinde ölen tek kişi 
Savunma Bakanı Davud Rajha olsa da reji-
min güç piramidindeki çarpıklık Rajha’yı 
diğer ölümlerden daha önemsiz bir konuma 
yerleştiriyor. Çünkü Rajha, Hıristiyan azın-
lığın desteğini sürdürmek için atanmış figü-
randan öte bir aktör değildi. Diğer taraftan 
Suriye’nin başta İsrail ve ABD olmak üzere dış 
istihbarat örgütleriyle bağlantısı olan Esed’in 
eniştesi Asaf Şevket’in, Suriye’nin İran’la 
bağlantı noktası olan Hişam Bahtiyar’ın ve 
Esed’in özel temsilci olarak kullandığı Hasan 
Türkmani’nin ölmesi, Baas rejimi için çok 
büyük bir darbedir ve rejim-muhalefet çatış-
masında yeni bir dönemin başlangıcıdır. 

Rusya’nın çıkış stratejisi
Bugüne kadar Esed rejimine açık çek vermiş 
olan Rusya gibi ülkelerin “Esedsiz çözüm” gi-
rişimlerine hız verecek olan bu patlama, bu 
ülkeler için Suriye krizinden güvenli bir çıkış  

 

stratejisi ortaya koymanın ivediliğini de gös-
terdi. Önümüzdeki süreçte Rusya, “Batının 
baskılarına boyun eğdi” imajını vermeden, 
veto kartını sonuna kadar oynarak, son birkaç 
aydır görüşmelerini sıklaştırdığı Suriye siya-
si muhalefeti ve ÖSO ile ve daha da önemlisi 
pazarlık içinde olduğu ABD ile Annan pla-
nından bozma Mısır-Yemen karışımı bir öne-
rinin hayata geçirilmesine çaba gösterecektir. 

ABD ise bugüne kadar sadece retoriksel 
olarak desteklediği ve aslında çoğu zaman 
kösteklediği Suriye muhalefetini, “kimyasal 
silahların bölgeye yayılması tehlikesi” ile eh-
lileştirmeye ve Esed sonrasını şekillendirme-
ye çalışacaktır.

18 Temmuz patlamasıyla başlayan yeni süreç, 
Suriye’nin arazide mücadele eden aktörlerini 
muhalefetin en güçlü konumuna sokmuştur. 
Esed barışçıl göstericileri devrimcilere dö-
nüştürdüğü gibi münferit asker gruplarından 
bir Özgür Suriye Ordusu efsanesi çıkarmıştır. 
Önümüzdeki süreçte ÖSO’ya katılımlar arta-
cak ve ÖSO’nun siyasi muhalefet ile harmoni-
si, Esed’in son kullanma tarihini geriye çeken 
en önemli unsur olacaktır. Esed nihayetinde 
gidecek, Suriye’nin yerel aktörleriyle birlikte 
Türkiye-Suriye ilişkileri de çıkışa geçecektir.
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SETA direktörü Taha Özhan bu hafta Al Ja-
zeera English’te yayınlanan Inside Syria adlı 
programa konuk oldu. Laura Kyle’nın sunu-
muyla gerçekleşen programın diğer konukları 
Lübnanlı emekli General Hisham Jaber ve Sa-
int Andrews Üniversitesi Suriye Çalışmaları 
Merkezinde araştırma görevlisi Monzer Eid 
al-Zamalkani oldu. Programda, Suriye rejimi-
nin Halep’te kontrolü tekrar ele geçirmek için 
uyguladığı taktikler masaya yatırıldı. Progra-
mın öne çıkan anlarını ve Taha Özhan’ın de-
ğerlendirmelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Önümüzdeki saatlerde, günlerde Suri-
ye ordusunun Halep’te ne yapacağı ko-
nusunda güçlü bir stratejisi olduğuna  
inanıyor musunuz?  
Aslına bakarsanız herkes bu sabah erken sa-
atlerde Halep’te neler olacağına, neler oldu-
ğuna odaklanmış durumda. Fakat eğer son 
on güne bakacak olursanız bu rejim Halep’te 
bir tür toplu ceza olarak 500 kg’lık bombalar 
kullanıyor. Rejimin bizzat kendisi kontrolden 

çıktığını gösterdi.  Bu bombaların yol açtığı 
tahribat akıl almaz boyutta. Zaten Halep’te 
kontrollerini kaybetmiş durumdalar. Bir di-
ğer önemli husus ise şu: Eğer direniş, Özgür 
Suriye Ordusu bir şekilde Halep’i ele geçirirse, 
doğal olarak bir uçuşa yasak bölge meydana 
getirecektir. Çünkü Halep ve Türkiye arasın-
da neredeyse hiçbir şey yok. Neredeyse her 
şey Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolü altın-
da. Esed rejimi öyle ya da böyle Halep’ten çe-
kilmek zorunda kalacak ve bu bölge de doğal 
bir uçuşa yasak bölge haline gelecek.   

Taha Özhan Al Jazeera 
English’te Suriye rejiminin 
Halep’te kontrolü tekrar ele 
geçirmek için uyguladığı 
taktikleri değerlendirdi.
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“Devrim sürecinde Halep önemli bir adım”

Halep’teki elit kesimin hala rejime sadık 
olduğuna inanıyor musunuz? Sivil nüfu-
sun çoğunluğu hangi tarafta yer alıyor? 
Bence böyle bir sınıflandırma yapmak çok 
zor. Tabii ki Halep’te çoğunluğunun ticaret 
ve iş dünyasında yer aldığı rejime yakın ola-
bilecek kişiler var. Ama aynı zamanda Halep, 
Türkiye ile entegre olmuş bir şehir. Bu elitler 
Türkiye ile iş yapıyor, bu orta sınıfın Türkiye 
ile ilişkileri var, vizesiz gelip gidebiliyorlar. 
Yani burada çok güçlü bir Türkiye unsu-
ru var. Ve bu unsur da rejimi değil direnişi 
destekliyor. Ayrıca Halep’i tek başına ayrı bir 
durum olarak ele almamız mümkün değil. 
Devrim sürecinde Halep önemli bir adım teş-
kil ediyor. Bu yüzden bunlar rejimin güçleri, 
bunlar da direnişin yapabilecekleri diye belir-
tip kim kazanacak diye sormak adil, yerinde 
bir soru değil. Biz Halep’i ve Halep’teki mü-
cadeleyi devrim sürecinin önemli bir adımı 
olarak görmeliyiz. Yani Şam’da olan herhangi 
bir şey doğrudan Halep’te olanları etkileye-
cektir. Ya da Esed’in çevresinden birinin iltica 
etmesi doğrudan Halep’i etkileyecektir. Yani 
Halep kendine has apayrı bir durum değildir. 
Bu nedenle sadece rejimin yapabileceklerine 
bakarak doğru bir analiz yapamayız.

“Libya’nın durumu oldukça farklıydı” 

Halep ve Libyalı direnişçilerin kalesi Bin-
gazi arasında yapılan karşılaştırılma hak-
kında ne düşünüyorsunuz?
Libya’nın durumu oldukça farklıydı. Bir bü-
tün olarak Libya Suriye’den farklı. Bingazi, 
Misurata, Trablus, tamamen farklı. Suriye 
tarihine bakacak olursak Halep, Şam ve Tür-
kiye’deki Antep ve Hatay şehirleri birbiriyle 
iç içeydi. Birbirleriyle ticaret, insan kaynak-

ları vb. konularda yakın ilişkileri vardı. Ama 
Libya’da Bingazi ve Trablus tarihsel olarak 
farklı şehirlerdi. Kaddafi döneminde daha da 
çok farklılık vardı. Bingazi Kaddafi’ye karşı 
direnişin şehriydi. Yani Bingazi ve Halep 
karşılaştırıldığında ikisinin de farklı olduk-
ları görülecektir. Bir diğer husus ise, Bingazi 
uzun zamandır Libyalı direnişçilerin kont-
rolündeydi. Şunu söylemeliyiz; eğer direniş 
Halep’i ele geçirirse, Şam’da bir şeyler yap-
ması yaklaşık bir yılı alacaktır.  

Türkiye Başbakanı dünyanın Halep’teki sal-
dırıya seyirci kalamayacağını söyledi. Sizce 
bu sözlerle tam olarak ne demek istedi? 
Öncelikle Türkiye, Suriye’yi açık bir şekilde 
izliyor. Suriye’deki direnişe, devrime karşı 
büyük bir halk desteği var. Ama Esed rejimi 
Doğu Akdeniz’de Türk ordusuna ait silahsız 
bir jeti düşürdü.  Türkiye Başbakanı buna 
nasıl ve ne zaman tepki vereceğimize bizim 
karar vereceğimizi belirtiyor. Bilmiyoruz. 
Sadece bunun üzerine yorum yapabiliriz. 
Türkiye’nin Suriye devrimine destek verdi-
ği aşikârdır. Türkiye Başbakanı bu konuda 
rol oynayabilecek her ülkenin orada olanla-
rın farkında olmalarını sağlamaya çalışıyor. 
Çünkü Bingazi, Misurata deneyimimiz var. 
İnanıyorum ki Türkiye eğer büyük katliam-
lar olursa bunlara seyirci kalmayacaktır. Di-
reniş için en önemli şey şu, ortam on gün ön-
cesine kıyasla çok farklı. Örneğin şu an genel 
olarak baktığımızda kimse Esed rejiminin 
Halep’ten galip çıkacağını ummuyor.  Sade-
ce analiz yapabiliriz. Ben genel ortamdan 
bahsediyorum. Bölgesel, ulusal ve uluslara-
rası ortamlarda hali hazırda Esed gittiğinde 
ne olacağı konuşulmaya başlandı. Bir diğer 
önemli unsur ise şu, Esed’i savunanlar bile 
bugün ne olduğunu değil yarın ne olacağını 
konuşuyorlar. Tüm bunlar Esed’in kazanma-
yacağı bir ortam yaratıyor.
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We are witnessing the undoing of the Baath 
regime for the second time in the last decade. 
The first Baath regime dissolved at a great 
cost to the Iraqi people and the region. That it 
was removed through U.S. occupation came 
at a cost more than its value. These costs are 
still being paid and will continue to be paid 
in the long run. The second Baath regime, 
Saddam’s neighbor and ideological relative, 
is taking its last breaths. The best evidence 
for all this is that even Baath apologists have 
started to talk about what is to come more 
than what is happening today.

It is necessary to examine carefully what 
Bashar al-Assad apologists who repeatedly 
claimed that the Baath regime was there to 
stay, had public support of around 55-60 
percent of the population and that nothing 
in fact was happening in Syria are saying 
today. Those who insisted that al-Assad was 
there to stay for a long time, after a bomb 
went off in Damascus, moved onto the sec-
ond propaganda phase. Now we are to hear 
repeatedly how Syria shall be divided in the 
post-al-Assad era. However, an elementary 
level of historical, political economy, demo-
graphical, geographical and political knowl-

edge will reveal just how shallow these fear-
inducing analyses really are.

If these observers had a sense of history, they 
would have known that these “statelets” were 
but a set of still-born projects that the West 
conceived over the past century. With a basic 
idea of political economy, they would know 
that Syria barely managed to support itself 
let alone a number of polities. Demography 
would have informed them what both popu-
lation density and a dispersion of different 
groups signified. According to geography, 
they would have seen that the Syrian ethnic-
sectarian distribution was a prime number. 
Finally, an elementary skill in political inter-
pretation would have helped them establish 

Those who insisted that al-
Assad was there to stay for a 
long time, after a bomb went 
off in Damascus, moved onto 
the second propaganda phase.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  27 Temmuz 2012  |  Hurriyet Daily News

A New Phenomenon of Assadism!
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that separation was a scenario undesirable to 
all cost-paying actors at home and abroad.

But of course, one is not to expect any such 
basic and primitive capacity from these ana-
lysts. After all, we are talking about people 
that go around disseminating the embarrass-
ing idea that the Baath regime could survive 
in the region’s new atmosphere. We do not ex-
pect these anachronistic actors to offer us fair 
and ethical observations. Now is high time for 
the al-Assad apologists’ provocations.

The slightest conflict will lead them to con-
struct sectarian states. They are going to 
create a civil war from tensions in Lebanon. 
An overdue Kurdish nationalism’s uncon-
scious steps shall lead them to contemplate 
a Kurdistan. Looking at a handful of people 
taking over the border region, they will go 
ahead and invent a Salafi state. Based on the 
childish analysis that “Turkey can or cannot 

intervene,” they will claim that Turkey– in-
volved in almost every part of Syria – is real-
ly a meaningless, powerless actor. They shall 
argue that Iran is such a great and mighty 
power if Israel rushes to the Baath regime’s 
aid and plays rockets with Hizbullah. The 
outcome, however, remains the same: the 
Baath regime that slew tens of thousands of 
people is not coming back!.
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SETA Ekonomi  Direktörü Prof . Dr. Er-
dal  Tanas Karagöl  tarafından   hazırlanan 
‘’GSYH 2012-I. Çeyrek (Ocak, Şubat, Mart) 
Değerlendirmesi’’ne  göre, 2012 yılı ilk çey-
reği, Euro bölgesi ülkelerinin borç krizinin 
neden olduğu küresel ekonomideki daralma 
ile ekonomik büyüme beklentilerinin aşağı 
yönlü revize edildiği bir dönem oldu. Başta 
AB ülkelerinde devam eden borç krizi ve kü-
resel ekonomide yaşanan daralma nedeniyle, 
Türkiye’nin 2012 ekonomik büyüme hede-
fi 2011 yılına oranla düşük kaldı. Özellikle, 
yüksek olan cari açığın olumsuz etkisinin 
de giderilmesi amacıyla ekonomik büyüme 
2011 yılı son çeyreğinden itibaren hız kesti: 
“Buna rağmen sürdürülen sıkı maliye poli-
tikası ve güçlü bankacılık sektörü sayesinde, 
Türkiye ekonomisi gelişmiş ülkelere göre 
daha istikrarlı bir görünüm sergiledi. Bu is-
tikrarlı görünüm sayesinde Türkiye ekono-

misi küresel ekonomideki bozulmadan kay-
naklı dış şokların olumsuz etkisini minimize 
etmiştir.” 

GSYH reel olarak yüzde 3,2 oranında arttı
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2012 
yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre reel olarak yüzde 3,2 oranında 
arttığı ve GSYH’nın cari fiyatlarla 329.020 
milyon Türk Lirası’na ve 182.742 milyon 
Amerikan Doları’na ulaştığına yer verilen 
değerlendirmede Türkiye’nin son 10 çeyrek 
boyunca aralıksız büyümesini sürdürdüğü 
belirtiliyor. 

Çalışmada, bu büyüme hızının, Türkiye’deki 
ekonomik faaliyetlerin diğer gelişmiş ülkele-
re göre farklılığını ve ekonomik yapının di-
namizmini göstermesi açısından önemli bir 
gösterge olduğu ifade ediliyor.    

GSYH 2012-I. Çeyrek 
Değerlendirmesi
Perspektif  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  Temmuz 2012

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), 2012 yılı birinci çeyreğinde Türkiye’nin yüzde 3,2 büyüdüğünü açıkladı. Buna göre, üretim yönte-
miyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2012 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSYH, 
yüzde 14,2’lik artışla 329 milyar 20 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi yüzde 3,2 büyümeyle 27 milyar 89 
milyon lira olarak açıklandı.

2012’nin Birinci Çeyreği Büyüme Rakamları
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SETA’nın değerlendirmesinde, 2012 yılı ilk 
çeyrekte ekonomik büyümenin net ihracat-
taki artış ile sağlandığı ve ihracatın ithalattan 
daha fazla artması anlamına gelen bu duru-
mun büyümeye olumlu etki yaptığının üze-
rinde duruluyor. G-20 ülkelerinin ilk çeyrek 
büyüme rakamlarına yer verilen değerlen-
dirmede, en yüksek ekonomik büyüme ora-
nına sahip olan ülke yüzde 8,1 ile Çin olur-
ken, Çin’i yüzde 6,3 ile Endonezya ve yüzde 
5,3 ile Hindistan takip ediyor. Çalışmada, 
yüzde 3,2 oranı ile Türkiye’nin; yüzde 2 bü-
yüyen ABD’nin ve büyüme gerçekleştireme-
yen AB ülkeleri ortalamasının üzerinde bir 
büyüme gerçekleştirdiği belirtiliyor. 

Yumuşak iniş devam ediyor 
Avrupa Birliği ülkelerinin içine düştüğü borç 
krizine çözüm olarak alınan kararların, kısa 
vadede etkisini gösterememesine bağlı ola-
rak 2012 yılında da küresel ekonomideki be-

lirsizliklerin devam etmesi nedeniyle, 2011 
yılındaki yüksek cari açığa önlem olarak, 
Türkiye ekonomisinin, ekonomik büyüme 
ve cari açık arasında tercih noktasına geldi-
ği değerlendirmesi yapılan çalışmada, hem 
büyümedeki artışın devam ettirilmesi hem 
de cari açığın azaltılması yönünde bir poli-
tika tercih edildiği belirtiliyor. Bu amaçla iç 
talebin daraltıldığı ve gelişmiş ülkelerde uy-
gulananın aksine sıkı para politikası izlendi-
ği, bu sayede iç ve dış talebin dengelenerek 
ekonominin yumuşak iniş sürecine girdiği 
kaydediliyor.  

Ayrıca değerlendirmeye göre son iki yıldır sü-
rekli olarak artan ihracatın, 2012 yılı ilk çey-
reğinde, Türkiye ekonomisinde büyümenin 
dinamiği haline geldiği ve ihracatın yaklaşık 
yarısının gerçekleştiği Avrupa Birliği ülkelerin-
de meydana gelen talep daralmasının olumsuz 
etkilerini azaltmak için pazar çeşitliliği sağla-
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narak, bu bölgede meydana gelen düşüşün ne-
gatif etkisinin telafi edildiği belirtiliyor.  

Beklentiler olumlu
SETA tarafından yapılan değerlendirmeye 
göre, 2012 yılına dair küresel görünüm, eko-
nomilerin büyük bir bölümünde yavaşlama-
ya işaret ediyor ve küresel sorunlar dış talebi 
sınırlamaya devam edebilir:

“Fakat Türkiye ekonomisi döviz kuru hare-
ketlerinin sağladığı rekabet avantajı ve pazar 
çeşitlendirmesi ile yılın ikinci yarısından iti-
baren daha hızlı büyüyecektir. 2012 yılı ilk 
çeyreğinde tüketim talebinde belirgin bir 
yavaşlama gözlenirken öncü veriler ikin-
ci çeyrek için ılımlı bir toparlanmaya işaret 
etmekte ve ihracat istikrarlı artış eğilimini 
korumaktadır. Bu doğrultuda, petrol fiyat-
larındaki düşüşün de etkisiyle, cari işlemler 
açığının kademeli olarak azalmaya devam 

edeceği öngörülmektedir. TÜİK’in 2012 yılı 
ilk çeyrek büyümesine ilişkin verileri de iç ve 
dış talep arasındaki dengelenmenin öngörül-
düğü şekilde sürdüğünü teyit etmektedir. Bu 
çerçevede, önümüzdeki dönemde ekonomi-
deki dengelenme eğiliminin süreceği ve cari 
işlemler açığının kademeli olarak azalmaya 
devam edeceği belirtilmiştir. Ayrıca, 2012 yı-
lında Orta Vadeli Programda ekonomik bü-
yüme için hedeflenen yüzde 4 oranı üzerinde 
bir büyüme oranının gerçekleşme olasılığının 
çok yüksek olacağı beklenmektedir.”.

SETA’nın hazırladığı çalışmaya 
göre 2012 yılında yüzde 4 
büyüme hedefinin üstünde bir 
büyüme oranı gerçekleşecek.
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2011’de ekonomide yüzde 8,5 oranında ger-
çekleşen yüksek büyümenin cari açık artışını 
da beraberinde getirmesi, ekonomik büyü-
menin sürdürülebilirliği konusunda bazı 
endişelere neden olmuştur. Bu sebeple eko-
nomide, hem büyümede gerçekleşen artışın 
devam ettirilmesi hem de cari açığın azaltıl-
ması yönünde bir politika tercih edilmiştir. 
Bu tercih doğrultusunda Avrupa Birliği ül-
kelerindeki parasal genişlemenin aksine bir 
politika izlenerek, sıkı para politikası hedef-
lenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak Merkez 
Bankası tarafından kredi hacmi daraltılarak 
iç talebin yavaşlatılması amaçlanmıştır. Ya-
kın dönemde tüketici kredilerinde ve firma-
ların iç piyasa siparişlerinde gözlenen eği-
limler bu öngörüyü desteklemektedir. İç 
talepte daralmaya neden olan bu durum ve 
Türk lirasındaki değer kaybı ithalat talebini 
azaltıcı etki göstermiştir. Aynı zamanda dö-
viz kurlarında meydana gelen yükselişlerin 
etkisiyle, dış talep pozitif ivme kazanmış ve 
ekonomi dengelenmeye başlamıştır. 

Pazar çeşitliliği sağlandı
Bu kapsamda, 2012 yılı ilk çeyrekte iç talep 
düşmüş, ihracat artışı ile dış ticaret açığı do-
layısıyla cari açık düşmüştür. İhracatın yak-

laşık yarısının gerçekleştiği Avrupa Birliği 
ülkelerinde meydana gelen talep daralması-
nın olumsuz etkilerini azaltmak için pazar 
çeşitliliği sağlanarak, bu bölgede meydana 
gelen düşüşün negatif etkisi, Yakın ve Or-
tadoğu ülkeleri ve Afrika ülkelerine gerçek-
leştirilen ihracat ile telafi edilmiştir. Böyle-
ce Türkiye ekonomisi, 2012 ilk çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 
oranında büyüme gerçekleştirerek, ekono-
mik büyümede aşırı hız kesmeden iç ve dış 
talep dengelenerek yumuşak iniş sürecine 
girmiştir. 2009 yılının son çeyreğinden 2012 
ilk çeyreğine kadar aralıksız büyümesini sür-
düren Türkiye ekonomisi, alınan tedbirlerle, 
yüzde 2 büyüyen ABD ekonomisi ve büyüme 
gerçekleştiremeyen AB ekonomilerinin üze-

Yorum  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  07 Temmuz 2012  |  Sabah Perspektif

Ekonomik Büyümede Yumuşak İniş

Ekonomik büyümedeki bu 
olumlu görünümün devamlılığı 
için Merkez Bankasının da 
faiz oranlarını düşürmesinin 
zamanı gelmiştir.
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rinde bir büyüme gerçekleştirerek, dış şokla-
rı da bertaraf etmeyi başarmıştır. 

Beklentiler olumlu
Dünya ekonomilerinin içinde bulunduğu 
belirsizlikler nedeniyle Türkiye ekonomisi-
ne yönelik tahminler 2012 yılı için karamsar 
senaryolar şeklinde dile getirilmişti. Özel-
likle cari açık en önemli risk unsuru olarak 
gösterilmiş ve ekonominin dış ticaret yo-
luyla etkileneceği öngörülerek Orta Vadeli 
Programda hedeflenen ekonomik büyüme 
hedefi gerçekçi görülmemişti. Ancak, Tür-
kiye ekonomisi, döviz kuru hareketlerinin 

sağladığı rekabet avantajı ve pazar çeşitlen-
dirmesi ile bu karamsar senaryoların ger-
çekleşmeyeceğini, gerek büyüme rakamıyla 
gerekse büyümenin kaynağı olan ihracat 
artışı ile göstermiştir.

2012 yılı ilk çeyreğinde tüketim talebinde 
belirgin bir yavaşlama gözlenirken, öncü 
veriler ikinci çeyrek için ılımlı bir topar-
lanmaya işaret etmekte ve ihracatta istik-
rarlı artış eğiliminin devam edeceğini gös-
termektedir. Bu doğrultuda, cari işlemler 
açığının petrol fiyatlarındaki düşüşün de 
etkisiyle, kademeli olarak azalmaya devam 
edeceği beklenmektedir. 2012 yılı için Orta 
Vadeli Programda hedeflenen ekonomik 
büyüme oranının yüzde 4 ve üzerinde ger-
çekleşmesi ve cari açığın sürdürülebilir se-
viyeye inmesi için, ekonomik büyümedeki 
bu pozitif trendin ikinci çeyrek ve sonrası 
dönemlerde de devam etmesi gerekmekte-
dir. Ekonomik büyümedeki bu olumlu gö-
rünümün devamlılığı için Merkez Bankası-
nın da faiz oranlarını düşürmesinin zamanı 
gelmiştir.
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Muammer Kaddafi’ye karşı başlatılan 17 Şu-
bat İsyanı’nın ardından kanlı bir iç savaş süre-
ci yaşanan Libya’da 7 Temmuz’da düzenlenen 
genel seçimler, yeni dönemin şekillenmesi 
ve ülkede istikrarın sağlanması açısından 
büyük önem taşımaktadır. İsyan süreci ve 
sonrasında yönetimde bulunan Ulusal Geçiş 
Konseyi’nin (UGK) Libya genelinde otorite 
sağlayamaması, ülkenin devrim sonrasında 
yaşadığı sorunların çözümü noktasında se-
çimlerin rolünü daha da artırmış, Libyalıların 
düzen ve istikrar umutlarını seçimlere bağla-
masına neden olmuştur. Nitekim seçimler-
den sonra halkın iradesiyle göreve başlayacak 
olan kurucu meclis, yeni Libya’nın anayasa-
sını hazırlayarak ülkeyi 2013’te düzenlenecek 
genel seçimlere hazırlayacaktır.

Seçim öncesi atmosfer
Yeni Libya’nın inşası sürecinde seçimlerin 
rolü açık olmasına karşın, Kaddafi’nin devril-
mesinden itibaren seçim arifesine kadar olan 
dönemde yaşanan çalkantılı süreç, seçimlerin 

düzenlenmesi konusunda derin şüphelere yol 
açmıştır. Kaddafi’nin yakalandığı Ekim ayın-
dan itibaren geçen 8 ay içinde iç savaşın sona 
ermesine karşın Libya’daki pek çok sorunun 
çözülememesi, hem geçici yönetime olan 
tepkileri artırmış, hem de ülke genelinde 
bir nevi kaos ortamının yaşanmasına neden 
olmuştur. Bu bağlamda devrim sonrasında 
devam eden güvenlik bunalımı ve yaşanan 
ekonomik sorunlar nedeniyle UGK sık sık 
protesto hareketleri ve silahlı milislerin isyan 
tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Bunun öte-
sinde Abdurrahman El Kib liderliğinde Ka-
sım ayında kurulan geçiş hükümeti, verdiği 
çeşitli tavizlere rağmen sayıları 200 bini bulan 
ve farklı bölgelerde etkinlik gösteren eski is-
yancıların silah bırakmasını sağlayamamıştır.  
Diğer yandan savaş sonrasında hızla artan ve 
günlük 1,8 milyon varile ulaşan petrol üreti-
mine karşın ekonomik sorunların çözüleme-
mesi, halkın geçici hükümete olan tepkisini 
artırmış, hükümet ve UGK şeffaf olmamakla 
ve yolsuzluk yapmakla suçlanmıştır.

7 Temmuz 2012’de Libya’da Ulusal Kongre Seçimleri gerçekleşti. Seçime katılım oranı % 65 idi. Seçim hazırlıklarıyla birlikte Libya’nın 
güneyindeki Kufra bölgesinde ve Tunus sınırında etnik çatışmalar devam etti. Bingazi’de federalizm yanlısı silahlı gruplar Yüksek 
Seçim Komisyonu binasını yağmaladı. Seçim sonuçlarına göre Mahmud Cibril liderliğindeki Ulusal Güçler Koalisyonu seçimde galip 
geldi. Seçimde başarı gösteren diğer partiler Adalet ve Inşa partisi, Ulusal Cephe Partisi, Vatan için Birlik Partisi oldu. 

Libya’da Ulusal Kongre Seçimleri Yapıldı

Yorum  |  SALIHA ZIYA  |  12 Temmuz 2012  

Libya Seçimleri: Kaos ve İstikrar 
Arasında
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UGK’ya yönelik tepkilere ek olarak, 
Kaddafi’nin baskıcı rejiminin ardından özel-
likle Afrika kökenli aşiretlerle Arap aşiretler 
arasındaki sorunların tekrar gün yüzüne çık-
ması, ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan çatış-
maları beraberinde getirmiştir. Tüm bunlara 
ek olarak, ülkenin doğal kaynaklarının önem-
li bir bölümüne sahip olan ancak Kaddafi’nin 
ihmal ettiği doğu bölgelerinden yükselen 
otonomi çağrıları, seçim öncesinde Libya’nın 
istikrar bunalımında önemli rol oynamıştır. 
UGK’nın çıkardığı yasa uyarınca kurula-
cak meclisteki temsil oranının Batı’da 102, 
Doğu’da 60 ve Güney’de 38 olarak açıklanma-
sı, Bingazi’nin de içinde bulunduğu doğudaki 
bazı grupların mecliste eşit temsil edilmedik-
leri gerekçesi ile seçimleri boykot etme kararı 
almalarına yol açmıştır. UGK ise bu itirazları 
engellemek için seçimden kısa bir süre önce 
anayasa yapım sürecini yürütecek komisyon 
üyelerinin her üç bölgeden eşit sayıda tem-

sil edilmesini öngören bir yasa çıkartmıştır. 
Libya’nın seçim öncesi yaşadığı bu atmosfer, 
seçimlerin tüm bu sorunların çözümü için bir 
fırsat olarak görülmesine neden olurken, se-
çimlere sayılı günler kala ülkede yaşanan bazı 
şiddet eylemleri sonucunda, özellikle Batı 
medyasında seçimlerin güvenliğine ilişkin 
riskler gündeme gelmiştir.

Seçimlerin güvenliği tartışmaları devam eder-
ken, daha önce 19 Haziran olarak belirlenen 
seçim tarihinin ertelenmesi, endişelerin haklı 
olduğu yorumlarına neden olsa da, UGK se-
çimlerin ertelenme sebebini seçim sürecine 
ilişkin alt yapı eksiklikleri ve aday ve seçmen-
lerin gereken resmi işlemleri tamamlayama-
ması olarak açıklamıştır. Nitekim 1964’ten bu 
yana ilk kez oy kullanacak Libyalı seçmen-
lere seçim bilincinin aşılanması ve seçmen 
kayıtlarının tamamlanması sürecinin uzun 
sürmesinin yanında, seçimlerde aday olan 
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Yeni Libya’nın şekillenmesinde 
önemli kilometre taşlarından 
biri olan 7 Temmuz 
seçimlerinde Libya halkı 
sağduyu ile hareket ederek 
üzerine düşen görevi yerine 
getirmiştir.

isimlerin yasa gereği Kaddafi rejimi ile hiçbir 
bağlantılarının olmadığını kanıtlamak zo-
runda oldukları resmi prosedürler süreci ol-
dukça uzatmıştır. Buna ek olarak Kaddafi’nin 
1972’de ‘nifak yuvası’ oldukları gerekçesiyle 
yasakladığı ve ancak Ocak 2012’de resmi ola-
rak kurulmaya başlayan siyasi partilerin hem 
yapılanma hem de seçim sürecine hazırlık sü-
reçleri için de zaman ihtiyacı doğmuştur. Bu 
süreçte Libyalı seçmenlerin %80’ine karşılık 
gelen 2,8 milyon kişi seçmen kayıtlarını ta-
mamlamış, 100’den fazla siyasi parti ile 3000 
kadar bağımsız aday seçimlere katılmaya hak 
kazanmıştır.

7 Temmuz seçimleri
Seçim hazırlıkları sürerken, Libya’nın gü-
neyindeki Kufra bölgesinde ve Tunus sını-
rında devam eden etnik çatışmaların yanı 
sıra, Bingazi’de federalizm yanlısı silahlı 
grupların Yüksek Seçim Komisyonu bina-
sını yağmalaması ve birkaç kentte meydana 
gelen bombalı saldırılar, seçim öncesinde 
ülke genelinde gerginliğin hat safhada oldu-
ğu kanısını uyandırsa da, 7 Temmuz’da ger-
çekleştirilen seçimler birkaç münferit olay 
dışında sorunsuz geçmiştir. Gerek kısa sü-
rede tamamlanan seçim organizasyonunun 
sorunsuz ve şeffaf işlemesi, gerekse seçim 
tecrübesi olmayan halkın bir bayram hava-
sında katıldığı oy verme işleminin kurallara 
uygun bir şekilde gerçekleşmesi, Libyalıların 
ağır bedeller ödeyerek elde ettikleri devri-
min arkasında durduğunun bir göstergesi 
olmuştur. Nitekim halk, yapılan boykot çağ-
rılarına kulak asmamış, Beni Velid ve Sirte 
gibi güvenlik kaygısı nedeniyle uluslararası 
seçim gözlemcisi gönderilmeyen bölgelerde 
bile seçimler olaysız geçmiş ve silahlı milis-
ler seçim güvenliğinin sağlanmasında geçici 
hükümetle işbirliği yapmıştır. Bu noktada se-
çim sonrasında açıklanan %65 katılım oranı, 
Libya’nın yaşadığı tüm bu süreçler göz önü-
ne alındığında yüksek bir oran olarak kabul 
edilmelidir.

Seçilecek 200 üyeli meclisin 80’inin siyasi 
partilere, 120’sinin ise bağımsız adaylara ay-
rıldığı seçim sistemi içinde yarışan siyasi yel-
pazeye bakıldığında partilerin temel olarak 
liberal, milliyetçi ve İslamcı olmak üzere üç 
tandansa yayıldığı görülmektedir. Libya’da 
gerek ideolojik farklılıkların henüz oluşma-
ması, gerekse halkın oldukça muhafazakar 
bir İslam anlayışına sahip olması nedeniyle 
bu kavramların ülkenin iç dinamikleri üze-
rinden değerlendirilmesi gerektiği ve bu 
akımların siyasi parti programlarında iç içe 
geçtiği akılda tutulmalıdır. Bu noktada önce-
likle her siyasi partinin sosyokültürel dokuya 
uygun olarak İslam’a referans verdiği ve he-
men hepsinin Libya’nın bütünlüğünü temel 
alan milliyetçi bir söyleme sahip olduğu göz 
önüne alınmalıdır.

Seçim sonuçlarının değerlendirmesi
Seçimlerin ardından, Yüksek Seçim Kuru-
lunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara 
göre Mahmud Cibril liderliğindeki Ulusal 
Güçler Koalisyonu seçimi önde bitirmiştir. 
58 siyasi partinin ve pek çok STK ve ba-
ğımsız adayın desteklediği liberal eğilimli 
olarak adlandırılan bu koalisyonun zaferi 
dünya basınına Arap Uyanışındaki İslamcı 
dalganın kırılması olarak yansımış olsa da, 
Libyalıların Cibril’e olan desteğinin altındaki 



416  |  TEMMUZ 2012

sebepler çeşitlidir. Kaddafi döneminde üst 
düzey bürokrat olan Cibril, isyanın başlangı-
cından itibaren devrimcilere katılmış, geçiş 
hükümetinde aylarca başbakanlık yapmış ve 
batı ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip bir isimdir. 
NATO operasyonunu Kaddafi’ye karşı kaza-
nılan zaferde en önemli etken olarak gören 
Libyalıların NATO ülkeleriyle iyi ilişkilere 
sahip Cibril’i ülkenin istikrarı açısından ki-
lit isim olarak görmüş olmaları muhtemel-
dir.  Bunun yanı sıra ülkenin en büyük aşi-
reti olan Verfela aşiretine mensup Cibril’in, 
aşiret yapısının zayıflamasına karşın halen 
devam ettiği Libya’da destek görmesi de 
doğaldır. Ayrıca devlet deneyimine sahip 
olan Cibril’in yerel olarak güçlü bağımsız 
adaylarla işbirliğine girmesi ve UGK’ya ya-
kınlığı sayesinde kampanya sürecinde basın 
organlarını etkin kullanması halka erişimini 
kolaylaştırmıştır. Seçim boyunca liberal ve 
seküler sıfatlarını reddeden Cibril’in İslami 
değerlerin politikanın ayrılmaz bir parçası 
olduğu görüşünü dile getirmesi ve halk ara-
sında dindar kimliği ile bilinmesi de Libyalı-
ların tercihini etkilemiştir.

Seçimlerden ikinci olarak çıkan Adalet ve İnşa 
partisi, Kaddafi döneminde yer altında ya da 
yurt dışında faaliyet gösteren Müslüman Kar-
deşlerin Muhammed Suvan liderliğinde kur-
duğu siyasi partidir. Seçim sonuçlarına ilişkin 
değerlendirmelerde Müslüman Kardeşlerin 
yaşadığı yenilgiye ilişkin yorumlar yapılsa da, 
Libya’nın tarihsel ve sosyokültürel yapısı göz 
önüne alındığında Adalet ve İnşa partisinin 
seçimlerden ikinci olarak çıkması, bu partinin 
hatırı sayılır bir başarıya imza attığını göster-
mektedir. Nitekim bölgedeki diğer ülkelerden 
farklı olarak genele yayılmış dindar toplum 
yapısı, Libya’da ideolojik olarak İslam’ı ön 
plana çıkaran Müslüman Kardeşlerin ayrıca-
lıklı bir konuma oturmasını engellemektedir. 
Diğer yandan Kaddafi döneminde yürütülen 
örgüt karşıtı yıpratıcı politikalarla halk arasın-
da Müslüman Kardeşlere karşı oluşan tehdit 

algısı, yıllarca ülkeden uzak kalmış örgüt üye-
lerinin Libya’nın mevcut dinamiklerine uzak 
kalması ve tekrar örgütlenmek için yeterli 
zamana sahip olmaması partinin seçim zafe-
rini engellemiştir. Yine de, partinin seçilmesi 
muhtemel çok sayıda bağımsız adayla olan 
bağlantısı hesaba katıldığında seçim sonrası 
süreçte etkin rol oynayacağı öngörülmektedir.

Seçimlerde başarı gösteren diğer bir parti 
de Ulusal Cephe Partisi olmuştur. Muham-
med Yusuf Magarif liderliğindeki parti, 
1980’lerden beri faaliyet gösteren Libya’nın 
Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe örgütünün si-
yasi kanadıdır. Kaddafi’ye düzenledikleri 
suikast teşebbüsleriyle bilinen örgütün kur-
duğu parti, Libya’nın ulusal birliğine vurgu 
yapmakta ve devlet işlerinin yürütülmesinde 
İslam’a referans vermektedir. Ulusal Cephe, 
özellikle iç savaş boyunca Libya’da şekillenen 
milliyetçilik ve özgürlük duygularına hitap 
etmiş, Kaddafi’ye karşı uzun süredir yürüt-
tüğü muhalefeti avantaj olarak kullanmıştır.  

Seçimin galiplerinden birisi de Misrata’dan 
birinci parti olarak çıkan Abdurrahman 
Suvehli liderliğindeki Vatan İçin Birlik 
Partisi’dir. Savaşın en şiddetli yaşandığı 
Misrata’nın önde gelen isimlerinden birisi 
olan Suvehli, Libya’nın en güçlü milis gücü 
olan Misratalı eski isyancıların desteğini al-
ması açısından Libya siyasetinde etkin bir 
isim olmaya adaydır. Misrata direnişinin 
devrimin en önemli aşamalarından biri ol-
duğunu ve Kaddafi rejimindeki imtiyazla-
rını devam ettirmek isteyenlere karşı silahlı 
direnişin devam edeceğini açıklayan Suveh-
li, eski rejimin bir parçası olarak gördüğü 
Cibril’le olası bir koalisyona şiddetle karşı 
durmaktadır.   

Libya seçimlerinin kaybedeni ise Abdükha-
kim Bilhac’ın Vatan Partisi ve selefi partiler 
olmuştur. Afganistan’da Sovyetlere karşı sa-
vaştığı dönemden itibaren selefi oluşumlarla 
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bağlantısı olduğu bilinen Bilhac, isyan süre-
cinde Trablus Askeri Konseyi’nin liderliğini 
yürütmüştür. Bilhac’ın yenilgisinde, iç savaş 
sırasında Trablus’un düşmesindeki tüm payı 
sahiplenmesi sonucunda halk arasında ken-
disine karşı oluşan tepki etkili olmuştur. Se-
çimlere katılan selefi isimlerden biri olan Ali 
Sallabi ise isyan öncesinde Seyfülislam Kad-
dafi ile yakın ilişkilerinin getirdiği kötü ün 
nedeniyle başarısız olmuştur. Diğer yandan, 
Selefi partilerin başarısızlığında, Vahabizme 
karşı kurulan ve 19.yüzyıl başlarından itiba-
ren Libya’da oldukça etkin olan Sennusiye 
tarikatına olan aidiyetin de önemli bir etken 
olduğu göz ardı edilmemelidir.

Yeni Libya’nın şekillenmesinde önemli kilo-
metre taşlarından biri olan 7 Temmuz seçim-
lerinde Libya halkı sağduyu ile hareket ede-
rek üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. 

Libya’nın istikrarı ve refahı için bundan son-
raki süreçte siyasi aktörler, sorunların çözümü 
için halkın kendilerine verdiği görevi yerine 
getirmekle yükümlü olacaktır. Bu doğrultu-
da, Libya’nın bir an önce istikrara kavuşması 
için, seçim sonrasında kurulacak mecliste yer 
alacak siyasi partilerin ve bağımsızların oluş-
turacağı geniş kapsamlı bir koalisyon oldukça 
önem taşımaktadır. 120 sandalye ile temsil 
edilecek bağımsızların tutumu, oluşacak tab-
loda kilit rol oynayacaktır. Seçim sonrası sü-
reçte milislerin silah bırakması ve Libya’nın 
savaş sırasında %60 oranında küçülen ekono-
misinin düzeltilmesi için her kesimin temsil 
edileceği geniş katılımlı bir hükümetin ku-
rulması, Libya’nın ihtiyaç duyduğu istikrarın 
tesisi için hayati değer taşımaktadır. Aksi tak-
tirde ülkenin savaş sonrası yaşadığı bıçak sırtı 
geçiş dönemi, yeni bir kaos ortamına evrilme-
ye mahkum olacaktır.
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Libya’da Muammer Kaddafi rejimine karşı 
başlatılan 17 Şubat ayaklanmasını müteaki-
ben patlak veren iç savaşın ardından gelen 
NATO müdahelesinin beraberinde getirdiği 
rejim değişikliği ülkeye istikrar getirmemiş-
tir. İsyan sürecine liderlik eden ve Kaddafi’nin 
devrilmesinden sonra Libya’nın yönetimin-
den sorumlu olan Ulusal Geçici Konsey 
(UGK) milislerin silahsızlandırılmasını ve 
milis güçlerin ve çeşitli aşiretlerin birbirleri 
arasındaki çatışmaların engellenmesini sağ-
layamamıştır. İlaveten, UGK çeşitli ekonomik 
sorunların halledilmesinde zaafiyet gösterdi-
ği gibi merkeze – Trablus’a- çeşitli taleplerde 
bulunan bölgesel muhalif unsurlarla da yapıcı 
bir diyaloğa girmekte başarsız kalmıştır. Kısa-
ca UGK’nın Kaddafi sonrası süreci yönetme-
ye ve yönlendirmeye muktedir olamadığı bir 
vakıadır. Böyle bir genel durum ister istemez 
seçimleri ülkenin istikrar arayışında önemli 
bir unsur haline getirmiştir.

7 Temmuz 2012 seçimleri sadece totaliter bir 
rejimden halkın iradesine dayanan yeni bir 
rejime geçişin arayışı açısından değil, aynı za-
manda ülkeye istikrar ve düzeni getirecek bir 

dönüm noktası olması bakımından da önem 
kazandı. Seçimler sonrasında oluşacak Milli 
Meclis yeni anayasanın hazırlanması sürecin-
de oynayacağı rolün  yanısıra, ülke 2013 ge-
nel seçimlerine yol alırken bir yasama meclisi 
işlevi de görecektir. Ayrıca Milli Meclis’e se-
çilen kişilerden oluşacak  temsil kabiliyeti ve 
halk nazarında belli bir meşruiyeti olan yeni 
hükümetin ülke yönetiminde sorumluluğu 
üstlenmesi söz konusu olacaktır.

Seçim öncesinin belirsiz ortamı
Geçmişte Bosna, Afganistan ve Irak örnekle-
rinde gördüğümüz gibi, dış müdahele sonra-
sı dönemde Libya’da bir türlü bir siyasi istik-
rar ortamı oluşturulamadı. 8 Ekim 2011’de 
Kaddafi’nin yakalanıp öldürülmesi de ülke 
içinde yaşanan çalkantılı süreci sona erdi-
remedi. Aksine, Kaddafi’nin yakalandıktan 
sonra oldukça hor bir muameleye tabi tutu-
lup öldürülmesi merkezi hükümet fonksi-
yonunu yüklenen UGK’nin Kaddafi sonrası 
dönemdeki zayıf idaresinin erken işaretle-
rinden birisi idi. Kaddafi sonrasının oldukça 
kaotik bir görüntü sunan siyasi manzarası 
UGK’nin merkezi otoriteyi temin etmede 
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Libya’nın Zor İmtihanı: Seçimler 
İstikrarı Temin Edebilecek mi?
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gösterdiği zaafiyeti sebebiyle her geçen gün 
derinleşti ve seçimlerin gerçekleştirilebile-
ceği konusunda kuşkulara yol açtı. Kaddafi 
sonrası dönemde yaşanan emniyet buhranı 
ve iktisadi meselelere karşı UGK yönetimi-
nin kifayetsiz kalması UGK hükümetinin 
sık sık protestolara maruz kalması sonucunu 
doğurdu. Diğer yandan UGK, sürekli şekilde 
milis güçlerinin isyan tehditlerine muhatap 
olmak zorunda kalmıştır. Abdurrahman El 
Kib’in başbakanlığını yaptığı geçiş hükümeti 
milis güçlerinin silahlardan arınmasını te-
minde başarısız olduğu gibi petrol üretimi 
iç savaş öncesinin rakamlarına yaklaşması-
na rağmen ekonomide de başarılı bir idare 
gösteremedi. Hükümetin bu kifayetsizliği 
halkta tepkilere yol açmış ve hükümetin ve 
UGK’nin şeffaf olmamakla ve yolsuzlukla 
suçlanmasına sebep olmuştur.

Emniyet buhranı ülkenin güneyindeki Af-
rika kökenli siyah kabileler ile Arap kabile-
ler arasında çatışmaların çıkması ve deği-
şik aşiretlere bağlı milis güçleri arasındaki 
gerilimlerin artması nedeniyle daha fazla 
derinleşmiştir. Kaddafi döneminde ihmal 
edilen ve ülkedeki doğal kaynakların büyük 
kısmına sahip olan doğu bölgelerinden gelen 

otonomi talepleri seçim öncesi istikrarsızlık 
manzarasını daha belirgin hale getirmiştir. 7 
Temmuz seçimleriyle oluşturulacak mecliste 
üye dağılımının Batı için 102, Doğu için 60 
ve Güney için 38 olarak açıklanması Doğu’da 
seçimlerin boykot edilmesi yönünde seslerin 
yükselmesine yol açmıştır. Seçimlerin meş-
ruiyetini tehlikeye sokacak şekilde bir geliş-
meye yol açacak bu durumun önüne geçmek 
isteyen UGK hemen seçimler öncesinde bir 
hukuki düzenleme yaparak Anayasa’yı ya-
pacak komisyonda her bölgeden eşit sayıda 
20’şer üye olacağını açıklamıştır.

Siyasi rekabet ortamının kurumsallaşmamış 
olmasının yarattığı güçlükler
Seçim öncesi Libya’daki durum adeta bir si-
yasi tıkanıklık manzarası arz etmektedir. Bu 
ortamda seçimler Libya halkı için bu tıka-
nıklığı açabilecek bir fırsat olarak belirmiş-
tir. Umut kadar endişenin de hakim olduğu 
böyle bir ortamda Batı basınında devamlı 
olarak seçimlerin güvenliğine yönelik kaygı-
lara yer veren yorumla yer almıştır. Böyle bir 
ortamda UGK’nin daha önce 19 Haziran ola-
rak belirlenmiş seçim takvimini 7 Temmuz’a 
kaydırması seçimlere yönelik kaygıların ade-
ta haklı çıktığı gibi bir intibaya yol açmıştır.

Ancak UGK yaptığı açıklamada seçimlerin 
ertelenme nedeninin ülkede yaşanan geçiş 
dönemi istikrarsızlığından ziyade ülkede 
demokratik kurumlaşma yokluğunun ve 
demokrasi tecrübesinin olmayışının ortaya 
çıkardığı altyapı eksikliklerinden kaynak-
landığını ifade etmiştir. Adayların seçimlere 
katılabilmek için gerekli olan işlemlerin ta-
mamlanabilmesi için hala zamana ihtiyaç-
larının olması ve seçmen kayıtlarının zama-
nında bitirilememiş olması seçimlerin tehir 
edilmesindeki en büyük sebeplerdir. Adayla-
rın eski rejimle herhangi bir organik bağları-
nın olmadığını ispat yükümlülükleri olduğu 
gibi, seçmenlerin de seçimlerin prosedürü 
konusunda yeterince bilgilendirilmeleri zo-

Seçimlerle hangi siyasi 
formasyonun ne kadar 
desteğinin olduğunun net 
olarak belli olmadığı bir 
ortamda kurulacak olan bir 
milli mutabakat hükümetinin 
anlaşmazlıkların önüne 
geçmede yetersiz kalacağını 
kestirmek zor değil.
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runluluğu vardır. Siyasi partilerin 1972 yılın-
da yasaklanmış olduğu Kaddafi Libyasında 
bir siyasi muhalefet geleneğinin ve yapılan-
masının oluşmasına hiç bir şekilde hayat 
hakkı tanınmamıştır. Bu sebeple partilerin 
teşkilatlanmalarini sağlamaları uzun zaman 
aldığı gibi, seçim kampanyalarını yürütme 
konusunda da tecrübesizlikten kaynaklanan 
önemli sorunlar yaşamaları söz konusu ol-
muştur. Seçimlere hazırlık devresinde seç-
men olmaya muktedir Libya nüfusunun an-
cak yüzde 80’i seçmen kaydını yaptirabilmiş, 
100’den fazla siyasi parti seçimlere katılma 
hakkını kazanmış ve 3000 kadar bağımsız 
aday seçimlere katılmaya hak kazanmıştır.

Demokratik kurumlaşmanin kifayetsizliğin-
den kaynaklanan seçim sürecine ilişkin yaşa-
nan sorunlar siyasi oluşumların bir kısmını 
seçimlerin bir oldu bittiye getirildiğini iddia 
etmelerine yol açmıştır. Popüler destek taba-
nı Misrata olan Vatan için Birlik Partisi lideri 
Abdurrahman Suvehli’ye göre UGK kendi 
içinden gelen siyasi oluşumların –yani Mah-
mud Cibril ile Ali Tarhuni’nin öncü isimler 
olduğu Milli Güçler Koalisyonu’nun- seçim-
den kazançlı çıkması için seçimleri aceleye 
getirmiştir. Mevcut şartlarda ne siyasi parti-
ler yeterince teşkilatlanma ve halka inme fır-
satı bulabilmişler ne de seçimler konusunda 
halk yeterince aydinlatilmiştır. Bu şartlarda 
gidilen seçimlerde, Suvehli’ye göre Kaddafi 
dönemine bir daha dönmek istemeyen halk 
haliyle Kaddafi’ye karşı isyan ve Kaddafi 
sonrası süreçte en fazla ismini duyduğu ve 
resmini en fazla gördüğü adaya oy verme 
durumuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Ayrı-
ca UGK kasıtlı olarak kendi kontrolündeki 
medyada kendi istedikleri oluşum ve kişiler 
dışındakilere fazla yer vermemiş ve adeta 
halkı belli bir mecrada oy vermeye yönlen-
dirmeye çalışmıştır. Suvehli seçimlerin en 
erken iki yıl sonra yapılması gerektiğini id-
dia etmiş ve bu seçimlere ise UGK’nin tasfiye 
edilmesinden sonra kurulacak olan bir milli 

mutabakat hükümetinin öncülüğünde gidil-
mesi gerektiğini savunmuştur.

Öte yandan isyan sürecinin geçici hükümeti-
nin başbakanı Mahmud Cibril’in destekledi-
ği 60’a yakın partinin/oluşumun ittifakından 
oluşan Ulusal Güçler Koalisyonu’nun önde 
gelen partilerinden birinin başı ve ilk dönem 
UGK hükümetinin Petrol ve Maliye Bakanı 
olan Ali Tarhuni ise geçiş sürecini başarılı bir 
şekilde idare edemeyen ve otorite boşluğunun 
doğmasını engelleyemeyen UGK’nin Kaddafi 
sonrası dönemde artık ülkeyi yönetme meş-
ruiyetini kaybettiğini ve bir an önce seçimlere 
gidilerek halktan idare etme onayını almış bir 
hükümetin tesisini elzem görmüştür.

Seçimler öncesi Libya’ya bakıldığında yu-
karıda aktardığım liderlerin görüşlerinde 
haklılık payı olduğu görülecektir. Ancak se-
çimlerle hangi siyasi formasyonun ne kadar 
desteğinin olduğunun net olarak belli olma-
dığı bır ortamda kurulacak olan bir milli mu-
tabakat hükümetinin anlaşmazlıkların önü-
ne geçmede yetersiz kalacağını kestirmek zor 
değildir. Bu nedenle de 7 Temmuz’da yapıl-
mış olan seçimlerin zamanlamasının halkın 
genelinin beklentilerine de uygun düştüğü-
nü iddia etmek yanlış olmayacaktır.

Seçimler ve zihnimizdeki Libya
Kaddafi döneminde Libya denilince genel-
de aklımıza gelen üç şey vardı: Petrol, çöl ve 
Kaddafi. Kaddafi sonrası dönemde de bu se-
fer görüntüye silahlı milisler, her gün bu mi-
lislerin birbirlerine kurşun sıkması ve bun-
ların neticesi olarak genel bir güvenliksizlik 
ortamı eklendi. Gerçek şu ki, zihnimizdeki 
bu imaj ‘bilgilendirilmiş’ olmakla oluşan bir 
durum. Dünya hakkındaki genel malumatı-
mızı hala anaakım Batı medyasından almak-
tan kurtulamadığımız günümüzde ‘bilgilen-
me’ beraberinde bir dereceye kadar ‘zihnin 
tutsaklığı’ olgusunu da getiriyor. Batı medya-
sının özelliklerini bilip belli bir ölçüde gardı-
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nı alarak farklı lenslerle okumalar yapmaya 
çalışmak da her zaman bu zihin tutsaklığını 
tamamıyle kaldırmaya yetmiyor.

Libya’ya seçim gözlemcisi olarak gideceği-
mi öğrendiğimde,  yukarıda izah etmeye 
çalıştığım bu etkinin neticesinde ister iste-
mez bir tedirginlik hissetmiştim. Hele bir 
de Misrata’ya gideceğimizi öğrendiğimde 
önceden hissettiğim tedirginlik yerini biraz 
endişeye bırakmaya başlamıştı. Nitekim aynı 
durum birlikte Libya’ya gideceğimiz heyet 
mensupları için de söz konusuydu. Bazı yer-
leşim birimlerinde güçlü mahalli yönetimle-
rin varlığı, milis güçlerinin silâhlarını bırak-
mak istememesi, milis güçlerinin arasındaki 
gerilim ve çatışma haberleri ve bu gerilimin 
aşiretler arası çatışmaya dönüşmesi potansi-
yeli, hatta güneyde ve batıda (Kufra, Sabha 
ve Zuvara) ciddi boyutlara ulaşmış olan –bir 
kısmı daha çok ekonomik sebeplere dayalı 
- çatışmaların yaşanması, Bingazi bölgesin-
den gelen federalizm talepleri ve UGK’nin 
yaşamakta olduğu meşruiyet sorununa bi-
naen ülkeyi yönetmede otorite kuramaması 
gibi önemli meselelerin varlığı ister istemez 
gelişmeleri dışarıdan takip eden insanları te-
dirginliğe ve endişeye sevk ediyordu.

Misrata’ya giden gözlemci heyetin bir üye-
si olarak ben de, diğer arkadaşlarım gibi, 
çeşitli endişelerle yola çıkmış; ama daha 
İstanbul’dan Misrata’ya uçak yolculuğumuz 
esnasında, diğer yolcularla kurulan diyalog 
sayesinde, bizim kaos olarak algıladığımız 
genel durum içerisinde umudun tohum-
larının serpiştirilmiş olduğunu da farket-
meye başladım. Aynı müşahhas hadisenin 
farklı kişilerce farklı duyumlanış biçimleri 
zihinlerimizde farklı algılamalara yol açıyor 
ve kendimizi karşımızdakinin yerine koy-
madıkça onun aynı meseleyi farklı takdir 
etmesini anlayamıyoruz. ‘Güvenlik’ olgusu 
ve onun algılanması da bu anlatmaya çalış-
tığım durumun dışında kalan bir şey değil. 

Bir misalle izah etmeye çalışacak olursam, 
şunu söyleyebilirim: Misrata şehrinin gü-
venlik açısından sorunlu bir yer olduğu algı-
sına sahip olan heyet üyelerimiz Misrata’nın 
belki de Libya’daki en güvenli şehir olduğunu 
uçaktaki diğer yolculardan ilk duydukların-
da ister istemez bir şaşkınlık yaşamışlardı. 
Misrata’da bizleri karşılayanlar arasında yer 
alan ve iç savaş sırasında bile Libya’dan ayrıl-
mamış olan bir Türk işadamı da bizimle kar-
şılaştığında Misrata’nın Libya’daki en güvenli 
şehir olduğu görüşünü teyit etti.

Misrata iç savaş esnasında Kaddafi güçleri-
nin yoğun saldırısı altında en fazla tahriba-
ta uğramış bir şehir. Nitekim yapılan onca 
temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına 
rağmen, şehrin içine girer girmez savaşın bu 
şehir üzerindeki ağır faturasını hemen mü-
şahede etmek mümkün. Mermiler, tank ateşi 
ve roketlerle delik deşik edilmiş ve artık ya-
şanmaz hale gelmiş binalar Trablus Caddesi 
boyunca birbiri ardına siralaniyorlar. Kentin 
korkunç derecede yaşadığı tahribata ve güç-
lü bir milis kuvvetine sahip olmasına rağmen 
ortalıkta silahla dolaşan tek bir kişinin bile 
görülmemesi kent sakinlerinin gelecekten 
umutlu ve iyimser olduğuna dair ipuçları ve-
rir gibiydi.

6 Temmuz tarihinde şehir içindeki gezimiz 
sırasında, seçimden bir gün önce olmasına 
rağmen, herhangi bir olağanüstü güvenlik 
tedbiri alınmadığını gözlemlediğimiz gibi, 
güvenlik güçleri de dahil olmak üzere hiç 
bir unsurun silahlı varlığına da rastlamadık. 
Oysa Misrata en güçlü milis varlığına sahip 
bir şehir. Ankara’da her gün Kızılay’ın gö-
beğindeki sayıları ihmal edilemeyecek mik-
tardaki oldukça donanımlı Çevik Güç’ün 
varlığını müşahede eden benim için bu bi-
raz şaşırtıcı bir durumdu. Savaşın acılarını 
ve yıkımlarını en üst düzeyde yaşamış ol-
masına rağmen Misrata şehri ve halkı ade-
ta dışarıdan gelenlere normal bir hayata 
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döndüğünün mesajını vermeye çalışıyordu. 
Gittiğimiz her yerde ve konuştuğumuz her 
insanda en başta gözlemlediğimiz güler yüz 
ve yardımseverlik olmuştur. Bu durum ay-
rıldığımız süreye kadar hiç değişmeyen bir 
görüntü oluşturmuştur.

Aynı gün Trablus’a da gitme fırsatı bulan heye-
timiz iki şehir arasındaki karayolu üzerinde yer 
yer milis /güvenlik güçlerince kurulmuş olan 
kontrol noktalarından da geçti. Trablus’tan 
geriye dönüş esnasında, günün ilerleyen saat-
lerinde kontrol noktalarının sayısında artış ol-
duğunu farkettik. Ama buradan geçenleri bez-
direcek bir muameleye tanık olmadık. Trablus 
şehrinde de genel durum bizim Misrata’da 
gözlemlediğimizden farklı değildi. Bizim ve 
Trablus’ta karşılaştığımız diğer gözlemci arka-
daşlarımızın ortak tespiti Libya halkının yeni 
bir sayfa açmak için hazır olduğuydu.

Misrata’da bayram sabahı
Libya genelinde seçimlere katılma oranı yüz-
de 63 civarında gerçekleşti. Bizim bulundu-
ğumuz Misrata seçim bölgesinde ise yüzde 
65 civarındaydı. Bu oranı düşük bulan çeşitli 
pro-Kaddafi sol çevrelerin yazılarında se-
çimlerin meşruiyetini sorgulayan “analiz”ler 
gözüme çarptı. Bu husustaki görüşlerimi 
seçim sonuçlarını analiz eden kısıma saklı-
yorum. Ancak burada şunu söylemeliyim ki, 
seçim günü oy vermek için sandıklara giden 
insanları görmeden bu konuda görüş beyan 
etmek bana pek doğru gelmiyor.

Seçim günü sabahı Misrata şehri adeta bir bay-
ram havası yaşıyordu. Sandıkların konduğu 
okullara yerleştirilmiş olan ses cihazlarından 
tekbir sesleri yükselirken sandık mahallindeki 
güvenlik görevlisinden sandık başındaki gö-
revliye, sırada bekleyenden oyunu verenine 
ve seçimleri gözlemlemek için gelen partili 
ve partisiz seçim gözlemcisinden mahalli te-
levizyon kanallarının elemanlarına kadar her-
kes adeta bir bayram sevinci içindeydi. Bir de 

karşılaştığımız bu kişilerin bizim Türkiye’den 
geldiğimizi duydukları anda yüzlerinde daha 
da artan sevincin dışavurumunu izlemek ister 
istemez bizleri de o havanın içine soktu. İn-
sanlara duygularını sorduğumuzda aldığımız 
cevap bu günün kendileri için bayramdan da 
öte bir gün olduğu yönündeydi. Her şeyden 
önemli olan seçimin sonunda kimin kazan-
dığından da öte, Kaddafi’nin demir pençesin-
den kurtulmuş olan toplumun böyle bir günü 
yaşamış olmasıydı.

Ziyaret ettiğimiz sandıkların birinde bir 
partili seçim gözlemcisine ertesi gün neti-
celer açıklandığında eğer partisi kazanma-
mışsa duygularının değişip değişmeyeceği-
ni sordum. Aldığım cevap su oldu: “Hiç bir 
şey değişmeyecek. Bizim için önemli olan 
Kaddafi’nin gitmesinden sonra bu günü gö-
rebilmekti. Halk istediğini seçtikten sonra 
benim istediğimin seçilmemiş olmasının bir 
önemi yok. Bir sonraki seçime biz onlardan 
daha çok çalışır, biz kazanırız.” Bu arada 
dikkatimizden kaçmayan bir husus, sandık 
mahallindeki guvenlik görevlilerinin silah 
taşımamasıydı. Bizlerin Türkiye’den geldi-
ğini öğrendiklerinde böyle bir günü onlarla 
paylaştığımız için bizlere teşekkür ediyorlar-
dı (Misrata halkının önemli bir yekünü ken-
dilerinin Türk kökenli olduğuna değiniyor. 
Bu yazı dizisinin bir kısmında Misrata şehri 
ve halkı konusuna da ayrıca gireceğim).

Trablus’ta şenlik var
Seçimin adeta bir bayram havası içinde geç-
miş olması sadece Misrata’ya özgü bir durum 
değildi. Misrata’da olduğu gibi seçimlerin 
adeta bir bayram havasında yaşandığı baş-
kent Trablus’da daha oy verme işlemi bitme-
den halk Şehitler Meydanı’nda toplanmaya 
başlamış, toplanmanın ardından, gün karar-
dıktan sonra havai fisek gösterileri yapılmış 
ve geç saatlere kadar seçim kutlaması devam 
etmiştir. Trablus’da seçimleri izleyen arka-
daşlarımıza göre, bu kutlamalara katılanla-
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rın seçim sonucu hakkında henüz bir bilgisi 
yokken  böyle bir sevinci yaşamaları seçim 
sonuçlarından ziyade ilk defa bir seçim ger-
çekleştirdiklerinden dolayı yaşadıkları onur 
ve gururdan kaynaklanmaktaydı. Bu kutla-
malar da tıpkı seçim esnasında olduğu gibi 
bir bayram havasında gerçekleşmiş; kutla-
malarda parti ve bağımsız adayların bayrak 
ve flamalarının olmadığı ve sadece ay-yıldızlı 
Libya bayrağı ile az da olsa Berber bayrakla-
rının taşındığı görülmüştür.

Halkın sağduyusu ve birlik içinde yaşama arzusu
Trablus, Misrata ve Bingazi’de seçimleri iz-
leyen Türkiyelilerin ulaştıkları ortak görüş 
seçmeniyle, güvenlik elemanlarıyla, sandık 
görevlisiyle ve Libyalı –mahalli, bağımsız, ve 
partili- seçim gözlemcileriyle Libya halkının 
hiç de öyle ilk defa seçime giden bir halk gö-
rünümü sunmamasıdır. Libya halkı çok par-
tili ve çok adaylı seçimlerden sanki yıllardır 
bunu tecrübe etmiş gibi başarıyla geçmiştir.

Bu söylediklerimizden her yönüyle sorunsuz 
bir seçimin yaşandığı sonucu çıkarılmama-
lıdır. İç savaştan yeni çıkmış bir ülkede ve 
toplumda her yönüyle sorunsuz bir seçim 
beklemenin fazla iyimserlik olduğu da or-
tadadır. Nitekim Bingazi’nin 47 kilometre 
batısındaki üç seçim merkezine federalizm 
talebinde bulunan kişilerce saldırılar düzen-
lenmiş, Bingazi’de Seçim Kuruluna ait bir 
depo yakılmış ve seçim malzemesi taşıyan 

bir helikoptere ateş açılarak bir kişi öldürül-
müştür. Seçim karşıtı eylem yapan bir kişi 
de Ecdebiye’de bir oy merkezinde karışıklık 
çıkarmak isterken öldürülmüştür. Ancak 
ülke geneli düşünülerek bu hadiseler iç savaş 
sonrası ortamının şartlarında ele alındığın-
da, seçimlerin taze bir başlangıç için yeni bir 
sayfa açılmasına vesile oldugu göz ardı edil-
memelidir. Nitekim ülke genelinde yüzde 63 
civarında olan katılma oranı, olayların bir 
kısmının vuku bulduğu ve seçim öncesinde 
federalizm taleplerinin yükseldiği Bingazi 
seçim çevresinde yüzde 70’i bulmuş, hatta 
UGK’nin başı Mustafa Abdulcelil’in mem-
leketi el-Beyda’da yüzde 80’e ulaşmıştır. Bu 
durum da açıkça göstermektedir ki, var olan 
bütün sorunlara rağmen ve sorunların hal-
lolmaması halinde ülkenin bir yıkımın eşiği-
ne gelmesi ihtimal dahilinde iken, Libya hal-
kı birlik içinde yaşama ortak iradesini hala 
taşımaktadır.
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Özel Yetkili Mahkeme (ÖYM) olgusu 2005 yı-
lından itibaren gündemimizde. Bugüne kadar 
Ergenekon, Balyoz, İnternet Andıcı, 12 Eylül 
1980 askeri darbesi, 28 Şubat post-modern 
darbesi, KCK ve futbolda şike başta olmak 
üzere birçok davanın soruşturması ve yargıla-
masını yürüten bu mahkemeler son olarak re-
vize edileceği/kaldırılacağı tartışmasıyla gün-
deme geldi. Buna, ÖYM’lerin neden olduğu 
ifade edilen çeşitli hak/hukuk ihlalleri ve uzun 
tutukluluk süreleri gibi yargıya güveni zede-
leyen uygulamalar kadar, 7 Şubat’ta yaşanan 
“MİT Krizi” neden olarak gösterildi. Hatırla-
nacağı üzere, yargının yetkisini aşarak siya-
sete müdahalesi olarak yorumlanan bu krizle 
birlikte, ÖYM’lerin yetkileri, revize edilmeleri 
ya da tamamen kaldırılmaları gerektiği, hiç 
olmadığı kadar tartışma konusu oldu. Doğal 
olarak bu tartışmaya taraf olanlar da argü-
manlarını dillendirdiler. Kimileri, ÖYM’lerin 
kaldırılmasının mevcut soruşturma ve yar-

gılamalara zarar vererek, Türkiye’nin derin 
devletle, darbecilerle, çetelerle mücadelesine 
darbe vuracağını, bunun sonucunda ise hu-
kuki bir boşluk ve kaos oluşacağını belirttiler. 
Kimileri ise, bir hukuk devletinde ÖYM’lerin 
yerinin olmadığını, bu mahkemelerin kaldı-
rılarak, evrensel hukuk normlarıyla örtüşen 
yeni bir yapısal dönüşüme gidilmesi gerekti-
ğini ifade ettiler. Biz de Mostar dergisi olarak 
ÖYM’ler etrafından dönen tartışmaları daha 
iyi anlayabilmek adına, konuyu, ülkemizde-
ki en önemli uzmanlarından biriyle, Siyaset, 
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) 
Vakfı Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Yıl-
maz Ensaroğlu ile değerlendirdik…  

Özel Yetkili Mahkemeler; Divan-ı Harbi 
Örfi, İstiklal Mahkemeleri, Sıkıyönetim 
Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mah-
kemelerinin günümüzdeki halefi olarak 
anılıyor. Bunun temel sebebi nedir? Tüm 

Türkiye’nin istisnai yetki kullanan mahkemelerinden biri de “Özel Yetkili Mahkemeler” oldu. Bu mahkemelerin kaldırılmaması 
gerektiğini dile getirenler, bu mahkemelerin Ergenekon ve Balyoz gibi özel davalarda etkin ve sonuç alıcı olduğunu öne sürdüler. 
Oysa hukukun sonuç alma stratejisinden bağımsız olarak ilkeler düzeyinde işlemesi gerektiğine dair güçlü argümanlar da dile 
getirildi ve sonuç olarak ÖYM’ler kalktı.

Özel Yetkili Mahkemelerin Ardından

Söyleşi: Sadık Şanlı  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  Temmuz 2012   |  Mostar

Yılmaz Ensaroğlu: “Yargıyı 
Bir Güvenlik Aracı Olarak 
Kurgulamaktan Vazgeçmeliyiz”
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bu yargı mekanizmalarının ortak ve/veya 
temel işlevi nedir? 
Bu mahkemelerin ortak ve temel işlevle-
ri, devleti korumaktır. Bu “ulvi” görevleri 
dolayısıyla da istisnai yetkilerle donatıl-
mışlardır. Sıradan suçluları değil, “devlet 
düşmanlarını” yargılarlar. ‘Dosyasına göre’ 
çok daha hızlı ya da olağandışı ölçüde yavaş 
çalışırlar. Daha uzun süre tutuklu tutabilir-
ler, daha ağır cezalar verebilirler; mevzuat 
onlara bu tür ayrıcalıklar tanımış, baktıkla-
rı suçlarla ilgili daha ağır hükümler getir-
miştir. Devlet katında, diğer mahkemelere 
ve savcılıklara nazaran özel bir öneme ve 
önceliğe sahiptirler. Tüm kamu kurumları, 
bunların taleplerini öncelikle karşılamak 
zorundadırlar. Ancak bu tür istisnai yetki 
kullanan olağanüstü mahkemelerin yargıla-
maları, kararları, genellikle kamu vicdanıy-
la daha az örtüşür, daha çok tartışılır. Nite-
kim İstiklal, Sıkıyönetim, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri ya da Yassıada Adalet Divanı 
gibi mahkemeler, bugün pek hayırla anıl-

mamaktadırlar. DGM’ler, AİHM tarafından 
üst üste verilen kararlarla, adil yargılama 
yapan kurumlar olmaktan adeta çıkınca, bu 
ayıbın tamamen ortadan kaldırması yerine 
adları değiştirildi; Ağır Ceza Mahkemele-
rine dönüştürüldü ve DGM’lerin yetkileri, 
“özel yetkiler” adı altında bunlara verildi. 
DGM kadroları bu özel yetkili mahkeme-
lerde görevlerini aynen sürdürdüler. Özetle, 
özel yetkili mahkemeler, aslında, tabelaları 
değiştirilmiş DGM’lerdir. 

ÖYM’lerin temel misyonu devleti korumaktır  

Özel Yetkili Mahkemelerin günümüzdeki 
misyonu ve bu mahkemeleri tartışılır kılan 
temel sebepler nelerdir? Bu mahkemeler 
hangi anlayışın ürünüdür? 
Hukuk devletinde yargı, insan hak ve özgür-
lüklerinin en önemli güvencesidir; yurttaşı 
devlete karşı korur; devletin hukukla mukay-
yet olmasını, hukuk dışına çıkmamasını sağ-
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lar. Bu amaçla, devletin tüm eylem ve işlem-
lerini hukuka uygunluk açısından denetler. 
ÖYM’lerin temel misyonu ise, devleti koru-
maktır. Bu çerçevede, devlete karşı işlenmiş 
suçlar, mafya ve benzeri örgütlerin, çetelerin 
işlediği organize suçlar ve terör suçlarına ba-
karlar. Ancak ÖYM’lerle ilgili tartışmaları iki 
ana eksende ele almak gerekir. Bu mahkeme-
leri, başından itibaren hukuk devleti ilkesine 
aykırı bulup karşı çıkanlar ve bunlara karşı, 
devleti önceleyen, kutsayan ve “devletin ken-
dini koruma hakkı”ndan bahisle, olağanüstü 
mahkemelerin olması gerektiğini savunanlar 
var. Bunun dışında bir de, bu mahkemelerde 
etkili/yetkili olanların ve bu mahkemelerin 
yargıladığı çevrelerin verdiği bir güç/çıkar 
mücadelesi var. Şunu söylemek istiyorum: 
Dün DGM’leri savunurken, bugün yargıla-
nanlar yüzünden ÖYM’lere karşı çıkanlar; 
aynı şekilde, dün DGM’leri eleştirirken, bu-
gün yargılayanlar ve yargılananlar yüzünden 
ÖYM’lerin hikmetinden, başarılarından ve 
gerekliliğinden söz edenler, hukuk, adalet ve 
demokrasi kaygısı taşımaktan çok, hukuku/
yargıyı araçsallaştırarak bir iktidar mücade-
lesi veriyorlar.  

Peki, ÖYM’lerin evrensel hukuk normları 
ve hukuk devleti içerisinde yeri ve meşrui-
yet durumu nedir? 
Yargının yegâne varlık nedeni, adaletin tecel-
lisidir. Bunun için “gözleri kördür”; karşısın-
daki Ali (r.a.) ile Yahudi’ye eşit uzaklıktadır. 
Yine bunun için “eşitlik”, “hukuk önünde 

eşitlik” ilkeleri oluşmuştur. Bu mahkeme-
lerin kuruluş felsefesi ise, devleti, hizmet 
edilmesi gereken, hatta uğruna ölünme-
si gereken bir kutsal otorite olarak görme 
anlayışına dayanır. Dolayısıyla eşitlik, adil 
yargılanma hakkı, tabii hâkim ilkesi, yargı-
nın bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi hukuk 
devletinin temelini oluşturan genel ilkeler 
açısından istisnai yetki kullanan özel mahke-
melerin kabulü mümkün değildir. Geçmişte 
yaşananlardan, konjonktürden, yargılayan-
lardan ve yargılananlardan bağımsız olarak 
bu mahkemelerin kullandığı özel yetkilere, 
özel yargılama usullerine karşı çıkmak gere-
kir. Bunun yanı sıra, uygulamalar bu mahke-
meleri daha da tartışılmalı kılmıştır. Örneğin 
suçluluğu sabit oluncaya kadar sanığın ma-
sumiyeti esastır ama özel yetkililer, sanıkları 
daha ilk soruşturma aşamasında, medya ara-
cılığıyla suçlu olarak ilan edebilmektedirler. 

Darbecilerin yargılanması toplumun talebi  

ÖYM’ler ihtisas (uzmanlık) mahkemeleri 
midir? Bu mahkemeler, görev ve yetkileri 
itibariyle Türkiye’nin darbelerle, darbeci-
lerle, çetelerle hesaplaşmasında ve terörle 
mücadelesinde ne derece etkili oldu? 
Karmaşık örgütlü suçlarla etkili mücadele 
için, özel eğitim almış adli kolluğa ve uz-
man savcılara ihtiyaç var ama ÖYM’lerde 
uzmanlık bilgilerine sahip adli kolluk ve 
uzman savcılar yok. Çünkü ÖYM’ler ihtisas 
mahkemeleri olarak kurulmadılar. ÖYM’ler, 
özel bilgileri değil, özel yetkileri ve özel mu-
hakeme usullerini kullanan mahkemelerdir. 
Oysa ihtisas mahkemeleri, özel yetkilere ve 
yargılama usulüne değil, uzmanlık bilgile-
rine sahip olmayla ilgilidir. Bu nedenle, bu 
mahkemeleri ancak olağanüstü mahkemeler 
olarak adlandırabiliriz. ÖYM’ler halen dar-
be yapmak amacıyla örgüt/çete kurdukları 
suçlamasıyla bazı askerleri yargılıyorlar ama 
bu insanların geçmişte yurttaşlarımıza karşı 

SETA Vakfı Hukuk ve Insan 
Hakları Direktörü Yılmaz 
Ensaroğlu: “Yargıyı bir güvenlik 
aracı olarak kurgulamaktan 
vazgeçmeliyiz” dedi.
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işledikleri öne sürülen suçları takip etmiyor-
lar ya da bu tür davalarda çok kötü bir per-
formans sergiliyorlar. Yüksekova, Susurluk 
çetesi gibi davaların akıbetine ya da Hrant 
Dink cinayeti davasının gidişatına baktığı-
mızda, umutlanmak için değil ama tedirgin 
olmak için bir sürü neden bulabiliriz. Kaldı 
ki, darbecilerin yargılanmasında bütün ke-
rameti ÖYM’lere yüklemek, siyaset ve sos-
yolojiyi tamamen yok saymak olur ki, bu da 
hem diğer aktörlere hem de bu mahkemele-
re haksızlıktır. Aynı yetkilere daha önce de 
sahip olmalarına rağmen, darbecilerle ilgili 
davaların son birkaç yılda peş peşe açılma-
sında, siyasi ve toplumsal dinamiklerin ve 
daha önemlisi, siyasi iradenin payını yok 
sayamayız. Kaldı ki, yargının siyasi sorun-
ları çözme, ülkeyi demokratikleştirme gibi 
bir misyonu yoktur ve olmamalıdır. Siyasi 
sorunları yargı eliyle çözmek, demokratik-
leşmeyi yargı marifetiyle gerçekleştirmek, 
hukuk devletini değil, yargıçlar devletini 
doğurur ve yargı vesayetini yaratır. Bu yak-
laşım, yargıyı siyasi bir aktöre dönüştüren, 
yargı üzerinden güç devşirerek siyasete 
müdahale eden, etmek isteyen bir anlayışın 
ürünüdür. Tüm bunlarla birlikte, darbe-
cilerle ilgili dosyaların sonuçlanmasını ve 
çıkacak kararları, o kararların gerekçelerini 
beklemek gerek. Ancak şunu da unutmaya-
lım; ÖYM’lerin elindeki binlerce dosyanın 
birkaç tanesi darbecilerle ilgili; geri kalanı 
terör örgütleriyle ve mafya vb. örgütlerle 
ilgili. Terör olayları, dosya ve tutuklu sayısı 
vb. verilere baktığımızda, ÖYM’lerin başarı-
sından söz etmenin pek de kolay olmadığını 
görürüz. 

ÖYM’ler üstünden kara propaganda yürütülüyor  

Bu mahkemelerin yetkilerinin sınırlan-
dırılması ya da kaldırılmaları sonucu şu 
an bu mahkemelerde süren soruşturma-
ların ve yargılamaların akim kalacağı, 

Türkiye’nin derin devletle, darbecilerle, çe-
telerle, terörle mücadelesinin sonuçlan(a)
mayacağı / başarısızlıkla sonuçlanacağı 
ifade ediliyor. Bu doğru mudur? 
Bugün ÖYM’lerin kaldırılmasına karşı çı-
kanlar, zamanında DGM’leri kuranların ve 
DGM’lerin kaldırılmasına karşı çıkanların 
söylediklerini tekrarlıyorlar. Bu mahkeme-
ler, özel yargılama usulleri uyguluyor olsalar 
da, kararlarını mevcut TCK, TMK vb. ya-
salar üzerinden vermektedirler. Dolayısıyla 
yetkilerinin kısılması, hatta tamamen kaldı-
rılmaları, yargılananların işledikleri suçların 
vasfını anında değiştirmeyecektir. Kaldı ki, 
yeni bir düzenlemeyle, bu konular bir çözü-
me kavuşturulabilir. Ama “ÖYM’ler kalkar-
sa, anında tüm darbeciler, teröristler çıka-
caklar” yaygarası, korku toplumu yaratmaya 
ve ÖYM’lere karışmamaları için siyaset üze-
rinde baskı kurmaya yönelik bir kara pro-
pagandadır. Üstelik içtihatlarıyla, yasalarda 
düzenlenmemiş yeni suçlar ihdas edebilen, 
suçun vasfını ağırlaştırabilen, coğrafi ayrım 
yaparak, bölgelerimize göre ayrı hukuk üre-
tip uygulayabilen yüksek yargımız, onlardan 
doğacak boşluğu fazlasıyla kapatır.

Yani iddiaların tam aksine, bu mahkeme-
lerin revize edilmesi ya da kaldırılmasıyla 
birlikte hukuksal bir boşluk ve kaos oluş-
maz diyorsunuz… 
Hukuksal bir boşluk ve kaos oluşmaz; tam 
tersine, yargısal işleyiş hızlanabilir. Tek tip 
karar ve yorumlar, yerini kısmen çeşitliliğe 
bırakır ve bu durum da hukuku geliştirir. 
Dahası, mahkemeler yaygınlaşacağı için yar-
gılamalar daha kısa sürede sonuçlanacak; 
muhtemelen uzun tutukluluk süresi ortadan 
kalkacaktır. Zaten ÖYM’lerde en çok tartı-
şılan ve kamu vicdanını rahatsız eden hu-
suslardan birisi, uzun tutukluluk süresidir. 
“Hukuksal boşluk ve kaos oluşacak” iddia-
sını öne sürenler, egemenliklerinin ve yargı 
üzerindeki kontrollerinin zayıflayacağından 
endişe etmektedirler. 
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Polis aşırı yetkiye sahip  

Peki, ÖYM’ler revize edilse ya da kaldırılsa 
tüm sorun ortadan kalkacak mı? Sorun sa-
dece ÖYM’lerde midir? 
Elbette tüm sorunların kaynağı ÖYM’ler 
değil. Ceza/adalet sisteminin toptan masaya 
yatırılması gerekiyor. Örneğin, terör örgütü 
üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına 
eylem yapanların silahlı terör örgütü üyeli-
ğinden cezalandırılmasını bizzat mevzuat 
öngörüyor. Yani yasalardan kaynaklanan so-
runlar var. Bunun yanı sıra, adli kolluk olma-
ması, ağır iş yükü, teknik alt yapı gibi daha 
pek çok sorun var. Ama en önemli sorun, bu 
mahkemelere hizmet veren kolluktur. Çün-
kü bizde polis, hem istihbarat yapıyor, hem 
güvenlik operasyonlarını kararlaştırıp yürü-
tüyor hem de adli kolluk/yargı görevini icra 
ediyor. Tam bir güçler birliği tablosu yani. 
Üstelik bu kadar kuvvet, imkân, her şeye 
güvenlik penceresinden bakan bir kurumda 
toplanmış ve özel yetkili savcılar da bu ku-
ruma bağımlı durumdalar. Sahip oldukları 
kadro, teknolojik altyapı vs. yüzünden polis 
fezlekesi dışına çıkamıyorlar ve mecburen 

fezlekeleri neredeyse aynen iddianameye dö-
nüştürüyorlar. 

Bunca sorun karşısında, nasıl bir hukuk 
reformu ile adil yargılamayı sağlar, evren-
sel normlarda bir hukuk devletine doğru 
yol alırız? 
Öncelikle, evrensel standartlarda bir hukuk 
devletini önemsemek, benimsemek gere-
kiyor. Bu konuda uzlaştıktan sonra, oturur, 
bütün bir hukuk mevzuatınızı, yargı sistemi-
nizi, kurumlarınızı masaya yatırır, sorunla-
rı tespit eder ve nasıl çözeceğinizi konuşup 
tartışırsınız. Burada önemli olan, siyasi he-
saplarla değil, hukuki kaygılarla, hukukun 
üstünlüğü ilkesini nasıl daha verimli ve etkili 
işletiriz, nasıl daha adil bir yargılama yaparız 
vb. sorulara cevap aramaktır. Yeter ki, yargı-
yı bir güvenlik aracı olarak kurgulamaktan 
vazgeçelim ve yargının bağımsızlığı ve taraf-
sızlığı, hakim güvencesi, tabii hakim ilkesi, 
adil yargılanma hakkı gibi ilkelerden taviz 
vermeden; adaletin, hukukun hepimize la-
zım olduğunu unutmadan yargıyı, yargının 
bütün sorunlarını masaya yatırıp açıklıkla 
her şeyi konuşup tartışalım.
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Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 
geçmiş yönetimler tarafından uygulanan 
yanlış politikalar nedeniyle, onlarca sorunla 
kaşıya bırakılmış olan ülkede yakıt, trafik, te-
mizlik, ekmek ve güvenlik konularında, 100 
gün içerisinde acil çözüm arayışına gireceği-
ni söylemiş ve bu problemlerin halli vaadin-
de bulunmuştu.

Özellikle de el Ahram Gazetesi, her geçen 10 
günde bir ‘100 günlük geri sayımda son 90, 
80... gün’ gibi başlıklar atarak, okuyuculara 
Mursi’nin vaadini hatırlatırken, diğer taraftan 
da ülke kamuoyunu teşvik ve tahrik ediyor.  

Peki neydi çözüm sözü verilen bu 5 mesele?

1. Çöp ve Temizlik
Mısır’ı biraz takip edenler bilir ki, ülkenin ya-
kın tarihinin en kadim sorunlarından birisi 
sokak ve caddelerin yeterince temizlenme-
mesidir. Haliyle temizlik, Mursi’nin de acil 
çözüm sıralamasındaki gündem maddeleri 

arasında yer alıyor. Mübarek’in son dönemle-
rinde yabancı şirketlere verilen çöpleri topla-
ma işinde hedeflenen başarı sağlanmadı. So-
kak ve caddelerde biriken çöpler, zamanında 
toplanmadığı için çöplükler kedi, köpek ve 
farelerin cirit attığı alanlar haline dönüştü.

Maadi, Mısr el Cedide ve Medinet en Nasr 
gibi Kahire’nin temiz bölgelerinde bile cadde 
kenarları ve duvar diplerinde birikmiş çöp 
torbalarını görmek mümkün. Ülkenin akil 
adamları çeşitli hastalıkların yaygınlaşmasına 
neden olan çöplerin toplanması için STK’lara 
büyük görevler düştüğünü belirtiyor.

2. Trafik:
Tarafik ise özellikle de başkent Kahire’nin en 
önemli sorunlarından birisi.
- Temiz ve düzenli toplu taşıt araçları  
bulunmuyor. 
- Müstakil bir trafik kurumu yok.
- Başkent Kahire’de toplu taşıma araçlarının 
yetersizliğinden dolayı, insanlar özel araç-

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mübarek yandaşı olarak bilinen Ahmed Şefik ile ikinci turda yarışan Muhammed Mursi seçimleri 
kazandı ve 30 Haziran 2012 tarihinde yemin ederek görevine başladı. Mursi ilk 100 günü içerisinde çözüm arayışına gireceğini 
söyledi ve 5 meseleye çözüm sözü verdi. Mısır’da günlük yaşamı hayli zorlaştıran çöp ve temizlik, trafik, güvenlik, ekmek ve yakıt 
sorunları Mursi’nin öncelik verdiği beş konu oldu. 

Mursi’den 5 Meseleye Çözüm Vaadi

Yorum  |  ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK  |  21 Temmuz 2012   |  Dünya Bülteni

Mursi’nin 5 Vaadi İçin Geri Sayım 
Başladı
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larını tercih ediyor. Bu da trafiğin daha çok 
aksamasına neden oluyor.
- Bütün bakanlıklar, büyükelçilikler ve dev-
let kurumlarının Kahire’de olması, yerel yö-
netimlere yetki devredilmemesinden dolayı, 
resmi işlerin başkentte halledilmesi her gün 
yüz binlerce insanın başkente akın etmesine 
neden oluyor. Bu da trafiği olumsuz etkiliyor.
- Otomobil modellerinde kısıtlama ve her 
hangi bir şart bulunmaması, 40 yıllık araçla-
rın bile kullanılması hem otomobil sayısının 
artmasına ve hem de trafik akışının hızının 
azalmasına neden oluyor. 
- Mübarek döneminde kavşak, alt ve üst ge-
çitlerin çok az inşa edilmiş olması, caddeler-
de hem yaya ve hem de otomobillerin aynı 
anda seyri trafiği yavaşlatıyor. 
- Trafik ışıklarının yokluğu ve trafiğin askeri 
görevini yapan erlerin eline bırakılması da 
arbedeyi artıran sebeplerden birisi olarak 
sayılıyor.
- Ehliyet alma sistemindeki yolsuzluklar, yol-
larda şeritlerin ve trafik işaretlerinin olma-
yışı sürücüleri kendi kurallarıyla otomobil 
kullanmaya itiyor.

3. Güvenlik
Eski rejim tarafından bir polis, istihbarat ve 
güvenlik devleti olarak şekillendirilen Mısır’da 
halk, polisin güçlenmesi konusunda gereken 
duyarlılığı göstermiyor. 25 Ocak Devrimi’nin 
ardından yaşanan ‘polissiz’liğe alışan Mısırlılar, 
polisin tekrar güçlenerek, kendilerine zulmet-
mesindense, silahlanarak kendi güvenliklerini 
sağlamayı, ‘polissiz’ yaşamaya tercih ediyor. Bu 
nedenle halk polisle yardımlaşmıyor.

Haliyle bu durum, suç işleyemeye meyilli kit-
leleri suça teşvik ettiğinden, suç oranlarında 
ciddi bir artış yaşanıyor. Devrim esnasında 
açılan hapishane kapıları nedeniyle serbest 
kalan binlerce adi suçlu ve baltacı ülkenin 
her tarafında kol geziyor. Polisin tekrar eğiti-
lerek halka saygılı davranmasının öğretilme-
sinin önemine vurgu yapan İçişleri Bakanlığı 
uzmanları, halkı polisle işbirliği yapmaya 
teşvik etmek gerektiğini söylüyor.

4. Ekmek:
Devlet tarafından süvanse edilen en temel 
gıda Mısır’da ekmek. Özellikle de devlet tara-
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fından desteklenen fırınlarda çok ucuz fiyata 
üretilen ekmeğin kalitesi ve hacmi her geçen 
gün azalıyor. Fırıncılar devletten çok ucuz 
fiyata aldıkları unun çoğunu pazarda sata-
rak kar elde ediyor. Geri kalanıyla ise ekmek 
üretiyor. Bir kontrol mekanizması olmadı-
ğından söz gelimi 1 ton undan 1000 ekmek 
üretmesi gerekirden, yarım ton undan 1000 
ekmek üretiyor. Haliyle diğer yarım tonu pa-
zarda fırıncı tarafından satılıyor.

Ekmek çok ucuz olduğu için Mısır halkı da 
evlerin avlu veya damlarından besledikleri 
kaz, ördek, tavuk ve hatta inek gibi hayvan-
ları devlet fırını ekmeğiyle besliyor. Mübarek 
döneminde yaşanan ekmek krizinin ardın-
dan ucuz ekmek kişi başına ‘fişe’  bağlandı. 
Günde kişi başına üç ucuz ekmek veriliyor. 
Ucuz ekmeğin fiyatı ‘şilin’ olarak ifade edi-
len 5 kuruş. Bir Mısır Gini’sine 20 ekmek 
alınabiliyor. Bir ABD Doları ortama 6 Mı-
sır Gini’si. Yani bir kaç yıl öncesine kadar 
1 Dolar’a 120 ekmek alınabiliyordu. Kahire 
dışındaki şehirlerde özel fırınlarda ekmeğin 
fiyatı, ‘beriza’ olarak ifade edilen 10 kuruş. 
Devlet fırınlarının iki katı. Yani 1 Dolar’a 60 
ekmek alabiliyorsunuz. Kahire’de özel fırın-
larda ebatı devlet fırını ekmeğinin iki katı 
büyüklüğündeki ekmeğin fiyatı ise 40 kuruş.
Mısır yönetiminin ekmeğe yaptığı destek, 
hazineye yılda 3 milyar ABD Doları’na mal 
oluyor. Devlet, Mısır halkının ev hayvanla-
rına yedirmek için ihtiyacının çok üstünde 
aldığı ekmeğe, sağlık ve eğitimden daha fazla 
para harcıyor. ‘Benden sonrası tufan’ man-
tığından hareket eden önceki hükümetlerin 
çözüme kavuşturamadığı ekmek sorunu da 
Mursi’yi bekliyor.

5. Yakıt:
Benzin istasyonlarının normal ihtiyacının 
yüzde 50’sinin bilinmeyen nedenlerden do-
layı verilmemesi, Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri öncesinde ülkede ciddi bir benzin ve ma-
zot krizinin başlamasına neden oldu. Benzin 

istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar-
da şöförler arasında çıkan kavgalarda, bazen 
silahların çekildiği bile görüldü. İstasyonla-
rın önünde iki ve üç sıra oluşan kuyruklar 
tarafiği de haliyle olumsuz etkiledi.

Seçimlerden sonra da bazı istasyonlarda hala 
yakıt eksikliği görülüyor. Mısır’da yakıt da 
devlet tarafından ciddi bir şekilde şekilde 
sübvanse edilen kalemler arasında geliyor. 
Sübvanseler, Mısır bütçesine yıllık 100 mil-
yar Mısır Gini’sine (16.6 milyar ABD Doları) 
mal oluyor.

Son günlerde özellikle de başkent Kahire’de 
polisin görev yerlerine döndüğü, trafiğe mü-
dahale etmeye başladığı ve güvenlik konu-
sunda ciddi atımlar attığı gözleniyor. Yakıt 
sıkıntısı da azalmaya başladı.

Mursi, üyeleri Mübarek tarafından atanmış 
olan Askeri Konsey ve Anayasa Mahkemesi 
ile ciddi siyasi krizler yaşamadan ve ülkeyi 
germeden, ilk 100 günü başarıyla tamamlar-
sa eğer, başarıya giden yolda büyük ihtimalle 
ciddi bir adım atmış olacak.

Mısır Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi, onlarca 
sorunla kaşıya bırakılmış 
olan ülkede yakıt, trafik, 
temizlik, ekmek ve güvenlik 
konularında, 100 gün 
içerisinde acil çözüm arayışına 
gireceğini söylemiş ve bu 
problemlerin halli vaadinde 
bulunmuştu.
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ÖZET  |  Üniversiteye giriş sınavına ilişkin 
olarak 1998’de yapılan düzenlemeyle, alan 
dışı tercih yapmayı engelleyen katsayı uygu-
laması ve öğrencinin mezun olduğu okulun 
başarısına göre ortaöğretim başarı puanını 
ağırlıklandıran Ağırlıklı Ortaöğretim Ba-

şarı Puanı (AOBP) uygulaması başlamıştır. 
AOBP karmaşık bir hesaplama sistemine 
sahip olduğu için tam olarak anlaşılmamış 
ve bu nedenle de kamuoyunda çok fazla 
tartışılmamıştır. Oysa AOBP, tüm adayları 
ilgilendiren tartışmalı bir uygulamadır. Çün-
kü öğrenci ister kendi alanında ister kendi 
alanı dışında tercih yapsın, AOBP’si bireysel 
başarının dışındaki etmenler tarafından be-
lirlenmektedir. Katsayı kararının ortaya çı-
kardığı engel, kendi alanında tercih yapmak 
gibi çeşitli yollarla kısmi bir şekilde aşılabilir 
nitelikteyken, AOBP’nin neden olduğu fırsat 
eşitsizliği hiçbir şekilde aşılabilir değildir. Bu 
haliyle AOBP, bir çeşit “gizli katsayı” işlevi 
görmektedir.

Öğrencilerin üniversite girişinde ortaöğre-
tim başarısı düşük bir oranda etki etmekte-
dir. Bu etki ise ortaöğretim puanının ağır-

Eğitimde Eşitsizliğin 
Algoritması: AOBP
Analiz  |  BEKIR S. GÜR, TÜRKER KURT  |  Temmuz 2012 

1998 yılında üniversiteye girişte tek oturumlu bir sınavın yanında uygulamaya konulan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), 
öğrencinin öğrenim gördüğü okula göre üniversiteye girişte ortaöğretim puanının hesaplandığı bir sistemdi. Dolayısıyla bu sis-
tem, öğrencinin bireysel başarısının önüne geçmişti. 4+4+4 düzenlemesi ile çok fazla toplumsal tepki alan bu uygulama iptal 
edilirken, yerine Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) getirildi. Buna göre, 2013 yılından itibaren öğrencilerin orta öğretim bitirme 
başarı notları, en küçüğü 250, en büyüğü ise 500 olan OBP’ye dönüştürülecek. OBP’nin yüzde 12’si ise merkezi sınavdan alınan 
puana eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Üniversiteye Girişte Başarı Puanı Düzenlemesi

Türker Kurt ve Bekir S. Gür’ün 
Hazırladığı analizde, dünyanın 
farklı ülkelerinde ortaöğretim 
başarısının üniversiteye 
geçişteki etkisi ve AOBP’nin 
kaldırılmasının sonuçları 
inceleniyor.
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lıklandırılmasıyla neredeyse tamamen yok 
edilmekte ve dikkate alınan, öğrencinin or-
taöğretimdeki bireysel başarısı değil, mezun 
olduğu okulun toplam başarısı olmaktadır. 
Bunun sonucu olarak, eğitim sisteminin alt 
unsurları arasında kopukluk ortaya çıkmış 
ve sistemin alt unsurlarının birbirini tamam-
layıcı bir şekilde ve ahenk içinde çalışması 
mümkün olmamıştır.

Dünyanın farklı ülkelerindeki üniversiteye 
giriş sistemleri incelendiğinde ortaöğretim 
başarısının üniversiteye girişte doğrudan 
veya dolaylı olarak etkili olduğu görülmek-
tedir. Türkiye’deki üniversite giriş sistemi de 
orijinal kurgusunda, ortaöğretim başarısı ile 
sınav başarısı arasında bir denge gözetmiş-
tir. Ne var ki bu denge, AOBP ile birlikte 
bozulmuştur. Bu çalışmada öncelikle dün-
yanın farklı ülkelerinde ortaöğretim başarı-
sının üniversiteye geçişte nasıl etkili olduğu, 
ülkemizdeki uygulamayla karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir. Daha sonra AOBP uy-

gulamasının ne olduğu, zaman içinde he-
saplanmasında ne gibi değişiklikler olduğu 
ve kaldırılmasının olası sonuçları üzerinde 
durulmuştur.

SONUÇ ve ÖNERİLER  |  Üniversitelere öğ-
renci seçme ve eleme süreci dünyanın farklı 
ülkelerinde farklı şekillerde tasarlanmıştır. 
Bu anlamda tek bir doğru sistemden söz 
edilememektedir. Buna karşılık üniversite-
ye giriş sistemlerine ilişkin bazı özelliklerin 
ön plana çıktığı ifade edilebilir. Bunlardan 
ilki dünyanın neredeyse tüm ülke veya üni-
versitelerinde, öğrenci seçme sistemlerinde 
ortaöğretimdeki öğrenci başarısının dikkate 
alınmasıdır. İkincisi ortaöğretim başarısının 
doğrudan veya dolaylı şekillerde olmak üze-
re iki şekilde üniversiteye girişe katkı sağ-
lamasıdır. Üçüncü olarak ifade edilebilecek 
nitelik ise üniversiteye öğrenci kabulünde 
uygulanan sistemlerin genel yetenek düze-
yinden çok akademik başarısı daha yüksek 
olan öğrencilerin üniversiteye girişini sağ-
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lamaya yönelik olmasıdır. Böylelikle öğren-
ciler yükseköğretimden faydalanmak adına 
ortaöğretime önem vermektedirler. AOBP 
uygulaması ile Türkiye’de ortaöğretim başa-
rısının üniversiteye girişte yeterli düzeyde 
dikkate alındığını söylemek mümkün değil-
dir. AOBP, genel olarak tüm ortaöğretim sis-
temimizin değil sadece çok az sayıdaki okul-
larımızın yararına sonuçlar doğurmaktadır. 
Buna karşılık Türkiye’de eğitim bir kamu 
hizmetidir ve sadece belirli okulların veya 
öğrencilerin değil tüm okul ve öğrencilerin 
yararına hizmet sunmak durumundadır. 

Buraya kadar yapılan değerlendirmelere da-
yalı olarak AOBP’nin kaldırılması ve orta-
öğretim başarısının yükseköğretime girişte 
kullanılmasına ilişkin politikalara yön ver-

mesi açısından aşağıdaki öneriler göz önün-
de bulundurulabilir. 

Üniversiteye giriş sisteminde adayın orta-
öğretimdeki bireysel başarısının dikkate 
alınması sürdürülmelidir. Ortaöğretim ve 
yükseköğretim arasındaki ilişkileri güçlen-
dirmek adına, ortaöğretim başarı puanının 
toplam yerleştirme puanı içindeki etkisi, 
önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artı-
rılabilir. Böylelikle öğrenciler ortaöğretimde 
daha başarılı olmaya özendirilmelidir.

Üniversiteye giriş sisteminde AOBP yerine 
uygulanacak olan OBP’nin ve diğer yeni uy-
gulamanın sonuçları izlenmelidir.

Öğretmenlerin profesyonel olarak güçlendi-
rilmesi sağlanmalı ve öğretmene güveni ar-
tırıcı çalışmalar desteklenmelidir. MEB öğ-
retmen notlarına ilişkin -varsa- suistimalleri 
önlemek için mekanizmalar geliştirmelidir. 
Öğretmenlerin ölçme değerlendirme açısın-
dan daha nitelikli hale getirilmesi için bazı 
uygulamalar yapılmalıdır.  Ayrıca, öğretmen 
notlarında nesnelliğin sağlanması için sınav 
kağıtlarının meslektaşlar tarafından çapraz 
okunması, sınav sorularının zümre tarafın-
dan hazırlaması, akran değerlendirmesi (kör 
değerlendirme) ve etik kurul gibi mekaniz-
maların oluşturulması desteklenmelidir.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 34. Olağan Ku-
rultayı, 17-18 Temmuz’da gerçekleşti. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan seçil-
diği kurultaya ikinci gün yapılan Parti Meclisi 
seçimleri damgasını vurdu. Parti içi muhale-
fetin etkisiz kaldığı süreç, Şubatta yapılan ve 
CHP’nin zirvesinde yaşanan nihai hesaplaş-
mayı temsil eden tüzük kurultaylarında ortaya 
çıkan tabloyu netleştirdi. Böylece Kemal Kılıç-
daroğlu, Genel Başkan seçilmesinden yaklaşık 
iki yıl sonra eski kadroların siyasal vesayetini 
kırmayı başararak, CHP’nin tartışmasız lideri 
haline geldi. Kurultay, CHP’de süregelen geçiş 
dönemine son noktayı koyması ve partinin 
yürümek istediği istikameti işaret etmesi açı-
sından Yeni CHP’nin kısa tarihinde en önemli 
dönemeci temsil ediyor. Yeni kadroların bun-
dan sonra izleyeceği yol, yalnızca partinin de-
ğil, aynı zamanda Türkiye siyasal sisteminin de 
istikameti üzerinde etkili olacak. 

Parti Meclisi’nin ‘yeni’ kompozisyonu
Yeni CHP, ilk büyük sınavını parti içi de-
mokrasiyi kuvvetlendirerek verdi. Parti 

Meclisi seçimlerinde benimsenen çarşaf liste 
yöntemi, delegelerin desteğini alabilen bazı 
adayların anahtar listeyi delmelerini olanak-
lı kıldı. Aynı zamanda tüzük değişikliği ile 
Parti Meclisi’ne girecek üye sayısının 80’den 
60’a indirilmesi, Kılıçdaroğlu’nun destekle-
diği adayların elini kuvvetlendirdi. Böyle-
ce kurultay sandığından sosyal demokrat, 
değişime açık bir kadro çıkmış oldu. Öte 
yandan CHP içinde anlam taşıyan bu geliş-
meler, Türkiye seçmeninin geneli açısından 
öncelikli bir gündem maddesi olmaktan çok 
uzak. Bu çerçevede ana muhalefet partisinin 
içinde yaşanan süreçler, ancak partinin siya-
set üretme kapasitesini artırdığı ölçüde se-
çim performansına yansıyabilecek ve kalıcı 
olacaktır.

Bugüne dek Kılıçdaroğlu yönetiminin tasarı-
larını fiiliyata geçirmekte yaşadığı sıkıntılar 
kısmen parti içindeki fikir ayrılıklarından 
kaynaklanıyordu. Parti Meclisi, CHP’nin 
yeni dönem politikalarına dair ipuçları sun-
masının yanı sıra, bugüne kadar Yeni CHP’ye 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 17-18 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleşen 34. Olağan Kurultayı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden 
Genel Başkan seçilmesinin yanı sıra parti içi muhalefetin kesin olarak yenilgiye uğratılmasına sahne oldu. Kurultay öncesinde 
Önder Sav liderliğindeki muhalifler, Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan seçiminde meydan okumak yerine çarşaf liste usulüyle 
seçilecek 60 üyeli Parti Meclisi’nde yer bulmayı hedeflediklerini açıkladı. Parti Meclisi seçiminde Genel Merkez’in desteklediği 
adayların ezici üstünlüğü, 2010 yılında uzlaşma adayı olarak partinin başına geçen Kılıçdaroğlu’nun aradan geçen iki yılda gös-
terdiği performansla delegelerin tam desteğini kazandığı şeklinde yorumlandı.

CHP’de Parti Içi Muhalefetin Yenilgisi 

Yorum  |  DOĞAN EŞKINAT  |  21 Temmuz 2012  |  Sabah Perspektif

CHP Kurultayı ve Geçiş Döneminin 
Sonu



436  |  TEMMUZ 2012

karşı en önemli direnç noktalarından biri 
olması nedeniyle de önem arz ediyor. Kılıç-
daroğlu, parti üzerindeki kontrol eksikliği-
ni eski elitlerle koalisyon yaparak gidermiş; 
Aralık 2010 olağanüstü kurultayında farklı 
CHP tahayyüllerini temsil eden karma bir 
PM listesi belirlemişti. Bu dönemde görev 
yapan bazı üyelerin Kürt meselesi, asker-sivil 
ilişkileri ve dini özgürlükler konusunda Yeni 

CHP ajandası ile yaşadıkları anlaşmazlıklar, 
partinin bu alanlarda atmaya çalıştığı adım-
larının inandırıcılığına gölge düşürmüştü. 
Aynı zamanda memleket meselelerine temas 
etmeyi hedefleyen partinin yöneticilerinin 
Yeni CHP markası ile ters düşen çıkışları, yeni 
yönetimin ortaya koyduğu değişim iradesinin 
seçmen nezdinde asgari düzeyde itibar görme-
si ile sonuçlanmıştı. Bu çerçevede Yeni CHP 
vizyonuna yakın isimlerden oluşan yeni yöne-
timin iç mücadelelerden sıyrılıp, sadece siyaset 
üretmeye odaklanmaları ile parti, 12 Haziran 
seçimlerinde yaptığı %6’lık sıçrayışın devamı-
nı getirmeye bir adım daha yaklaşmış oldu. 

Kılıçdaroğlu’nun Sınavı Asıl Şimdi Başlıyor
Kurultay salonunda hazırlanan görseller ve 
katılımcıların yorumları, CHP seçmenleri-
nin bu patlamayı mahalli seçimlerde kaza-
nılacak bir zafer ile özdeşleştirdiğini göste-
riyor. Bu bağlamda örgüt içi mücadeleden 
alnının akıyla çıkan Yeni CHP’nin Türkiyeli 
seçmenleri ikna edebilmesi, İstanbul Büyük-

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel 
Başkan seçilmesinden yaklaşık 
iki yıl sonra eski kadroların 
siyasal vesayetini kırmayı 
başararak, CHP’nin tartışmasız 
lideri haline geldi.
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şehir Belediyesi seçimlerinden çıkacak so-
nuca endeksli görünüyor. 2009’da Kemal Kı-
lıçdaroğlu ile %40’a yakın oy toplayan CHP, 
doğru aday ve doğru strateji ile 2. İstanbul 
kuşatmasından istediğini alabilirse, perfor-
mans baskısı hisseden yeni yönetimin daha 
cesur adımlar atmasının da yolu açılacaktır.

CHP’nin 2010’da beklenmedik bir şekilde 
başlayan geçiş dönemi, Kılıçdaroğlu’nun 
Genel Başkan olduğu 33. Olağan Kurul-
tay ile otoritesini kesinleştirdiği 34. Olağan 
Kurultay arasında yapılan bir dizi karşılıklı 
hamleye sahne olduktan sonra sona erdi. Bu 

döneme partinin müesses nizamı ile koalis-
yon kurarak giren Kılıçdaroğlu, tedrici ola-
rak müttefiklerini tasfiye ederek mevcut ko-
numa gelmeyi başardı. Bu aşamada her şey 
CHP’nin geçiş dönemi sırasında ortaya attığı 
fikirlerini ne ölçüde geliştirebileceğine bağlı: 
Eğer parti, Türkiyeli seçmenler açısından be-
lirleyici konumda bulunan dini özgürlükler, 
asker-sivil ilişkileri ve Kürt meselesi konula-
rında sergilediği tavırdan geri adım atmazsa, 
arkasına aldığı rüzgârı iktidar yolunda kulla-
nabilecektir. Öte yandan Yeni CHP idealinin 
geçmiş reflekslere kurban edilmesi riski he-
nüz tamamen ortadan kalkmamıştır.
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Suriye’de 16 aydır süren çatışmalar sonunda 
Suriye’nin kuzeyindeki bazı ilçelerde kamu 
binalarına PKK’ya yakınlığı ile bilinen PYD 
(Demokratik Birlik Partisi) tarafından el ko-
nulması, Türkiye’de “Yeni bir Kürt devleti mi 
doğuyor”, “PKK, Suriye’de otonom bir yapı 
mı kuruyor” sorularının sorulmasına yol 
açtı. Suriye’de Kürtler arasında tek güç PYD 
olmadığı gibi tek etkili olan da PKK değil. 
Bölgede Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı 
Mesut Barzani’nin de büyük etkisi ve rolü var. 
Söyleşi-Yorum’da bu tartışmaları SETA Vakfı 
Ortadoğu Uzmanı ve “Suriye’de Kim Kimdir” 
raporunu hazırlayan (Ufuk Ulutaş’la birlikte) 
Selin Bölme ile konuştuk.

En sıcak gelişmeyle başlayalım, Suriye’nin 
kuzeyinde olan nedir? Batı Kürdistan’ın 
kurulması mı, yoksa başka bir sürecin baş-
langıcı mı?  
Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusu yoğun 
olarak Kürtlerin yaşadığı bir bölge. Özellikle 

Kürt Yüksek Konseyi’nin kurulmasının ilanı 
ve bu kuzey hat içinde şehirlerdeki kontro-
lün tek tek bu yönetime geçtiği haberleri dik-
katleri birden bölgede yoğunlaştırdı. Aslında 
bölgedeki hareketlenme yeni değil, PYD bu-
günlerdeki ağırlığı nedeniyle en sık ismi dile 
getirilen parti olsa da Suriye’de Kürtleri tem-
sil eden 14 kadar siyasi parti var. Bunlar tabii 
ki bizim anladığımız şekliyle siyasi partiler 

Erbil’de 9-10 Temmuz 2012’de Barzani liderliğinde gerçekleşen toplantı sonrasında 12 Temmuz 2012’de Kürt Yüksek Konseyi’nin 
kuruluşu ilan edildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 1 Ağustos 2012’de Erbil’e resmi ziyarette bulundu. Davutoğlu Barzani 
ile olan görüşmesinde, Suriye’nin birliğinin ve bütünlüğünün korunmasının bölge için taşıdığı önemi ve Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyinde oluşabilecek tehlikeli yapılanmadan duyduğu kaygıları gündeme getirdi.

Kürt Yüksek Konseyi Kuruldu

Röportaj: Murat Aksoy  |  SELIN M. BÖLME  |  30 Temmuz 2012  |  Yeni Şafak

Selin Bölme: “Barzani ve PKK 
Gerilimi Devam Edecek”

SETA Ortadoğu uzmanı Selin 
Bölme, Suriye’de yaşanan son 
gelişmelerle gündeme gelen 
Suriye’de özerk Kürdistan 
meselesini Yeni Şafak 
gazetesinden Murat Aksoy’a 
değerlendirdi.
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değil, Baas rejiminin izin verdiği ölçülerde 
hareket eden, bir siyasi partiden çok örgüt-
lenme diyebileceğimiz oluşumlar.

PYD, Esed karşıtı gösterilere mesafeli du-
ran hatta Esed’le işbirliğine giren parti ola-
rak anıldı hep...
Dediğiniz gibi PYD, Esed karşıtı gösterilere 
ve muhalefete bir süre ciddi anlamda mesa-
feli kaldı. Oysa Kürtler Esed yönetimi altın-
da en çok ezilen ve baskı gören kesimlerden 
biridir. Buna karşı muhalif yapılanmanın 
Kürtlere karşı politikasından emin olama-
dıklarından uzak durdular. Bir süre sonra 
Kürt gruplardan da muhaliflere katılanlar 
oldu. Bununla birlikte hatırlanırsa Suriye 
Ulusal Konseyi’ne dahil olan bu temsilciler 
hemen her toplantıyı terk etmişlerdir. En 
büyük tartışma Kürtlere hâlâ eşit statü veril-
memesi üzerinde cereyan ediyordu. Süreçte 

PYD ve Suriye muhalefetine destek veren 
karşı Kürt gruplar arasında ciddi çatışmalar 
da oldu. Ancak Barzani’nin devreye girdiği 
süreçte bu pürüzler şimdilik aşıldı, kendi iç 
sorunları ertelenmiş durumda. Bir oluşum 
süreci yaşanıyor. Ayrılık veya “Batı Kürdis-
tan” demek için erken ama Esed olsun olma-
sın burada özerk bir yönetim kurulabilir.

PYD’nin önünü Esed açtı

PYD bunu kendi gücüyle mi başardı?  
PYD için en örgütlü demek daha doğru olur. 
PKK ile yakınlığın da sağladığı bir avantaj 
bu. Bununla birlikte PYD dışında kalan tüm 
Kürt gruplarını aldığımızda çok daha bü-
yük bir kitle var karşısında. Esed yönetimi 
kendi sıkışmışlığını rahatlamak için burada 
bir alan yarattı. Bunda da örgütlü olması ve 
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bağları nedeniyle PYD’yi kullandı. Buradaki 
Kürt halkı üzerinde Kuzey Irak’ta Kürdistan 
Özerk Yönetimi’nin kurulmasının psikolojik 
etkisi de gözardı edilmemeli. Ama bu PYD’ 
nin kontrolü elinde tutacağı anlamına da 
gelmiyor. PYD’nin gücü, biraz çözülen Esed 
yönetiminden biraz da Suriye’deki Kürt hare-
keti içindeki boşluktan kaynaklanıyor.

PYD’nin yaptıkları Barzani’ye rağmen mi 
oluyor?
Barzani’nin zaten kendi açıklamalarından 
Suriye ordusundan firar eden Kürtleri eğit-
tiklerini biliyoruz. Gerçi bunların Suriye’ye 
girmediği yönünde Barzani’nin beyanları 
var ve PKK’nın askeri olarak Barzani’ye ya-
kın güçlerin bölgede olmasını engellemesi de 
mümkün. Ancak bu, Barzani’nin Suriye’deki 
karışıklıkların başından beri bölgede varlık 
gösterdiği gerçeğini değiştirmiyor. Nitekim 
Irak’taki Kürtlere özerklik kazandıran süre-
cin başında yer almış bir isim ve olası güç 
boşlukların Suriye Kürtleri için yaratabilece-
ği imkanları görüyordu.

Barzani ve PKK karşı karşıya 

Barzani Kuzey Irak’ta PKK’nın varlığın-
dan dolayı egemenlik sorunu yaşıyor. 
Suriye’de PYD özelinde Barzani ile PKK 
karşı karşıya gelir mi?
Şu anda fiilen o oluyor. PKK-PYD bağına 
karşı diğer Kürt gruplara Barzani destek ver-
di bu süreçte. Ancak grupların karşı karşıya 
olduğu senaryo Kürtlerin varlık göstereme-
mesi anlamına geleceğinden Barzani, en son 
9-10 Temmuz’da Erbil’deki toplantıda bu du-
ruma müdahale etti. Bu PKK ile sorunların 
aşıldığı anlamına gelmiyor. Bu Irak’taki iç 
hesaplaşmanın da bir uzantısı. Ancak bugün 
için öncelik Suriye Kürtlerine özerklik ka-
zandırılması. Ama rekabet sona ermiş değil, 
devam ediyor ve bundan sonraki süreçte de 
devam edecektir. PKK’nın bölgedeki özellik-

le askeri varlığına karşılık Barzani, muhalif-
ler içindeki Kürtlerle bağı sayesinde kuru-
lacak yönetim üzerinde etkili olma çabasını 
sürdürecektir.

Türkiye müdahalesi kolay değil 

Başbakan Erdoğan PKK-PYD işbirliğine 
sert çıktı, müdahale ederiz dedi. Mümkün 
mü bu?
Bu sert çıkışlar Kürt sorunu karşısındaki 
genel tutum düşünüldüğünde şaşırtıcı de-
ğil. Ancak bu sert söylemlere rağmen ben 
Türkiye’nin askeri müdahalesini çok muh-
temel de akılcı da bulmuyorum. Neticede 
bu PKK’nın saldırılarına cevaben sınırlı bir 
müdahalenin de ötesinde ki o bile sorunlu. 
Kandil’i bir şekilde dünyaya açıklıyorsun, 
PKK, terörist saldırı var vs. diye ama bu mü-
dahale nasıl gerekçelendirilecek? Kimseyi 
ikna edemeyecektir. Ayrıca orada PYD bu-
gün için Esed yönetiminin de desteğini alı-
yor. Sınırın bu tarafında Türkiye kendi Kürt 
sorunu nedeniyle çıkmazın içinde. Askeri 
bir müdahalenin sonuçları çok ciddi olacak-
tır. Öte yandan sonuca nasıl etki edecek diye 
de bakmak lazım.

Nasıl etki eder?
Hedef ne? Yani Türkiye’nin askeri müdahele-
si PKK-PYD işbirliğini veya oradaki bir olu-
şumu engelleyebilir mi gerçekten? Ben bu-
nun da mümkün olduğunu düşünmüyorum. 
Kuzey Irak örneğinde Türkiye o zaman aske-
ri müdahalede bulunsaydı Kürdistan yöneti-
mi kurulmaz mıydı? Başka ülkenin egemen-
lik hakları, kararları vs. bir yana bıraksak 
bile böyle bir askeri müdahalede bulunulup 
dönüp kendi içinizde Kürt sorununu nasıl 
çözeceksiniz? Siyasi bir süreç yaşanıyor. Tür-
kiye, bunu tehdit olarak görüyorsa, tanımla-
malarını yeniden yapıp ilişkilerini ona göre 
kurup aynı şekilde siyasi yollardan tehdit ol-
maktan çıkabilir de.
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Davutoğlu Barzani’den daha çok baskı 
isteyecektir 

Dışişleri Bakanı Davutoğlu bu hafta Erbil’e 
gidecek. Hedef ne?
Barzani ve PKK arasındaki rekabet ortada. 
Her ne kadar Suriye’de PYD ve diğer Kürt 
gruplar arasında sorunların aşılmasında 

arabulucu olduysa da Barzani burada varlık 
göstermek istiyor. Türkiye’nin buradaki po-
zisyonunu önemsiyor. Hatta Suriyeli Kürtlere 
yapılan toplantıda Türkiye’ye saldırılmaması, 
iyi geçinilmesi konusunda telkinde bulundu-
ğu da söyleniyor. Barzani’nin buradaki Kürt 
gruplar üzerindeki etkisi ve Türkiye’nin mu-
halefetle olan bağları, tarafları bir araya ge-
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tirmiş durumda. Türkiye’nin önceliği Kürt-
lere eşit hakların ve statülerin verilmesi ile 
Suriye’nin bir bütün halinde kalması. Bunun 
içinse muhalefet ile Kürt gruplar arasında 
Suriye’nin geleceğine dair güven inşası ge-
rekiyor. Bu konular görüşmede gündeme 
gelecek ve Davutoğlu Barzani’den Suriye’de 
daha çok etkili olmasını isteyecektir. Ancak 
özerkliğin kaçınılmaz olduğu bir senaryoda 
Türkiye bu sefer PKK-PYD gücünün kırıl-
masını isteyecektir ki bu Barzani’nin de iste-
diği bir şey.

Kürt sorunu konusunda acil adımlar atılmalı 

Suriye’deki gelişmeler gözleri içerdeki Kürt 
sorununa çevirdi. Nasıl etkiler Türkiye’yi 
bu gelişmeler?
Bu gelişmelerin Türkiye’yi etkilememesi 
mümkün değil. Özellikle kendi içinde Kürt 
sorunu kronik bir hal almışken, Suriye’nin 
kuzeyinde bir Kürt özerk yönetiminin kurul-
ması, Türkiye’yi Irak’takinden daha fazla etki-
leyecektir. Çünkü Suriye’deki bir oluşum uzun 

sınır nedeniyle her noktasından Türkiye’ye 
temas edecektir. PKK ile ilişkileri, akrabalık 
bağları nedeniyle Türkiye’deki Kürt nüfusu 
doğrudan etkileyecektir. Türkiye’deki Kürtler 
kendilerini her zaman Suriye’deki Kürtlere 
daha yakın hissetmişlerdir ve Irak’taki Kürt-
lere göre aralarındaki bağ daha güçlüdür. Ay-
rıca Suriye’deki muhtemel oluşumun Irak’ta-
kine eklemlenebilecek bir yapılanma olması 
da başka bir endişe kaynağı. Türkiye kendi 
topraklarında Kürt nüfusunun yoğun yaşa-
dığı coğrafyada İran dışarıda tutulursa bütün 
sınır kontrolünü bu anlamda kaybetmiş ola-
cak. Bunun hem PKK’ya dış desteği artıracak 
olması hem de Türkiye’deki Kürtlerin özerklik 
taleplerini yoğunlaştırıp, bölünme ile sonuç-
lanabilecek olması endişeye neden oluyor.

Türkiye Kürt sorununda ne yapmalı?
Bu çok önemli bir nokta. Türkiye’nin bugün 
Suriye politikasındaki sıkışmışlığın en büyük 
nedeni kendi Kürt sorununda içinde bulun-
duğu nokta. Türkiye kendi içinde Kürt soru-
nunu çözmüş olsaydı, bugün ne Kuzey Irak 
ne Kuzey Suriye’den endişe duyardı. Hatta bu 
oluşumlar Türkiye’nin etkisini ve bölgesel gü-
cünü bile artırabilirdi. Türkiye’nin Kürt soru-
nu açısından atması gereken çok fazla adım 
var ve pek çoğu gecikmiş adımlar üstelik. 
Hâlâ bir şeyler yapılabilir mi? Umut etmek 
lazım. Yapılacakları özetlemek zor olsa da 
Kürtleri bu ülkenin vatandaşı olarak hisset-
tirebilirseniz, kendi kimlikleri ile özgürce ya-
şayabildikleri bir ülke yaratabilirseniz sorunu 
çözebilirsiniz. O zaman bütün Kürtler de teh-
dit olmaktan çıkar. Ama dışarıdaki Kürtleri 
tehdit olarak tanımlayıp, içeridekileri mutlu 
etmek çok mümkün gözükmüyor.



KÜRT YÜKSEK KONSEYI KURULDU  |  443

Suriye’deki isyan dalgası Şam’da patlayan 
bombanın ardından yeni bir safhaya girmiş 
durumda. Esad ve Baas çetesinin ömrünü 
kalemleriyle uzatmak için olmadık denk-
lemlerin içine girenler; bir bomba ile Kürt, 
Dürzi, Alevi ve Sünni devletlerini Suriyeli-
lerden önce ilan ettiler. Benzer bir gürültü-
yü Irak işgali sırasında da görmüştük. Hatta 
daha ileri gidilerek şimdi ABD başkan yar-
dımcısı olan Biden’ın “Irak’ı üçe bölme” planı 
olarak kayda da geçmişti. 

“Irak’ta bir işgal, Suriye’de ise bir isyan ma-
rifetiyle Baas rejimleri nihayete erdi” tespi-
tini yapmaya yaklaştığımız şu günlerde; çok 
gerilere gitmeden son yirmi yıl parantezinde 
Kürt meselesini ele almakta fayda var. Körfez 
Savaşı sonrası ‘36. Paralel siyasal dünyasına’ 
hapsolan Irak Kürtleri, ülkedeki diğer grup-
lar gibi ABD işgalinin ateşli bir destekleyici-
si olarak bugünkü durumlarına kavuştular. 
Dolayısıyla, Irak’ta Baas sonrası, kendine 
özgü talepleri olsa da, Kürtlerin Irak’ın ge-
neliyle paralel hareket etmiş olmaları onların 
bir meşruiyet sorunu yaşamalarını engel-
ledi. Suriye’de ise Kürtler, Irak’taki pozisyo-

nu yekpare bir şekilde alamadılar. Sonuçta, 
PKK’nın Suriye kanadı olan PYD marife-
tiyle, Kürtlerin üzerine ‘Baas kiri’ bulaşmış 
oldu. Ciddi ve düzeyli okuma yapanların bu 
kirin ne düzeyde olduğunu anlamaları için, 
Suriye muhalefetinin bir araya geldiği bir kaç 
toplantıya şahitlik etmeleri yeterli olurdu. 

Baas ve PKK
Her şeyden önce, Suriye Kürtlerinin 
PKK’dan kaynaklanan bu yabancılaşmadan 
ve Baas kirinden kurtulmak için mücadele 
vermeleri gerekecek. Suriye Kürtlerinin bu 
girdaptan çıkması, sadece kendi kazanımla-
rını korumak anlamına gelmeyecek aynı za-
manda onları bölgenin tabii ve meşru bir un-
suru haline getirecektir. Kürtlere ‘içimizdeki 
İrlandalılar’ muamelesini yapmaya dünden 
hazır olanlarla; hemen her platformda bu-
lundukları genel siyasi atmosferi ‘ezilmişlik 
ruhsatı’ ile göz ardı ederek sadece kendi özel 
gündemini ciddiye alan Kürtler aynı siyasal 
dalga boyunu büyütmektedirler. Bu dalganın 
ana eksenini oluşturan geç kalmış ulusçuluk 
travması ve PKK gibi bir provokatif unsurun 
arasına sıkışmış bir Kürt bilincinin yukarı-

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  28 Temmuz 2012  |  Sabah Perspektif

Suriye Kürtleri PKK’ya Esir  
Olur mu?
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daki girdaptan çıkmasını beklemek de naif-
lik olacaktır. Bu kısır döngüyü kıracak ana 
aktör Türkiye’den başkası olamaz. 

Türkiye’ye dair ‘önce Kürt meselesini çöz, 
sonra müdahil ol’ şeklindeki tarihi durdur-
ma önerisini bir kenara bırakacak olursak; 
“Türkiye ne yapabilir?” ve “neler yapmalı?” 
suallerinin peşine düşmekte fayda var. Önce-
likle, Türkiye’nin bugünkü gücü ve kapasitesi 
Irak işgali sırasındaki Türkiye’den çok fark-
lıdır. Irak işgalinin ilk dönemlerinde ‘eski 
Türkiye’nin dinamikleri arasında kalmaya 
mecbur olduysa da; Türkiye işgale ortak ol-
mayarak kendi statükosuyla hesaplaşmasına 
başlamıştı. O günden bugüne Türkiye’de ya-
şananlar bizlere “eski Türkiye” analizleri yap-
ma imkânı veriyor.

Bölgenin anakronik bir unsuru haline ge-
len PKK’nın, daha sürecin tamamlanmadığı 
Suriye’de, orta ve uzun vadede, Kürtler ma-
liyetine, Kürtleri Baas’tan sonra tekrar esir 
alacak bir sürece evrilmesini engellemek en 
başta ve öncelikle Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’nin (IKBY) görevi olmalıdır. IKBY, 
1990’ların başında mahkûm olduğu ve belli 
ölçüde hala devam eden 36. Paralel siyasal 

dünyasının zincirlerini artık kırmak istiyor-
sa; dün Irak işgali sırasında, eski Türkiye’nin 
arzuladığı sığ etnik siyaset tuzağına bugün 
kendisi düşmemelidir.

Kürtlere özel bir Suriye konseyi girişimiyle za-
ten yabancılaşmanın önünü açan adımın orta 
ve uzun vadede gerilim ve belki de çatışma-
dan başka bir şey üretmesi mümkün değildir. 

Türkiye ne yapmalı?
Türkiye’nin bu noktada sürece nasıl dâhil ola-
cağı hayati bir öneme sahiptir. Türkiye kısa 
dönem güvenlik endişeleri ile uzun dönem 
istikrar beklentilerini dengeleyen bir vasat 
siyasal yol takip etmelidir. Bunun anlamı ise, 
PKK’nın Suriye devrimini esir alacak kadar 
ciddi ve düzen kurucu bir güç olmayacağını; 
Türkiye’nin ise Ortadoğu perspektifinin, eski 
Türkiye’nin Kıbrıs sendromuna benzer bir 
şekilde, PKK’ya endekslemeyecek kadar de-
rin olduğunu hatırlamaktan geçiyor. Bu ise 
Türkiye’nin asıl sorunun “bölücülük, PKK” 
vs. olmadığını; asıl meselenin Türkiye’nin 
bölgesinde derinleşmesi ve büyümesi ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Bir küçülme 
ve içine kapanma şablonu olan Türk ve son 
dönem Kürt Kemalizminin yaşananları an-
lamaması bu yönüyle normaldir! 

“Türkiye’nin bir Kürt meselesi bulunuyor.” 
Türkiye, Suriye ölçeğinde veya ağırlığında 
bir ülke olsaydı, yaşanan soruna dair önceki 
cümleyi kurup, durmak yeterli olurdu. Kürt-
lerin ana gövdesinin yaşadığı, tabii kaynak-
ları olmamasına rağmen bölgenin en güçlü 
ekonomisine ve askeri gücüne sahip, son 
on yıldır istikrarlı bir değişim ve demokrasi 
tecrübesi bulunan ülkenin ismi Türkiye. Bu 
haliyle, Türkiye’nin, “Kürt meselesini ya da 
PKK’yı” sadece kendi lokal sorunu olarak ele 
alması mümkün değildir. Demokratik açılım 
süreciyle kendi Kürt meselesinin çözümün-
de ciddi mesafe alan Türkiye’nin bir güncel-
leme yapması gerekmektedir. Türkiye bütün 

Suriye’de, orta ve uzun 
vadede, Kürtler maliyetine, 
Kürtleri Baas’tan sonra 
tekrar esir alacak bir sürece 
evrilmesini engellemek 
en başta ve öncelikle 
Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’nin (IKBY) görevi 
olmalıdır.
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Ortadoğu’yu ihata edecek bir yaklaşımla 
Kürt sorunsalına yaklaşmak durumundadır. 
Hem siyasi derinliği açısından hem de gü-
venlik kaygıları açısından bu yaklaşım kaçı-
nılmazdır. Hali hazırda, Baas rejimine Kürt-
ler adına tarihlerinde ilk kez haklarının iade 
edilmesi talebi doğrultusunda baskı yapmış 
Türkiye’nin daha farklı bir seçeneğe yönel-
mesi düşünülemez bir durumdur.

Hem Türkiye’de yaşanan hem de Ortadoğu’da 
yaşanan değişimi tam anlamıyla ıskalayan 
PKK; bundan sonra akıttığı kanın ötesinde 

Kürtler için bir yük olmaya devam edecektir. 
Kürt siyasi hareketi ise PKK yükünü taşımaya 
gönüllü olduğu sürece yaşanan ve yaşanacak 
demokratikleşmenin gecikmesinden başka 
hiçbir rolü olmayacaktır. Türkiye-Suriye sı-
nırını da; Irak hududunu da bu toprakların 
halkları çizmedi. Türkiye, Sykes-Picot’un 
100. Yılında, çizilmiş sınırları kalınlaştırmak 
değil, sınırlar yokmuş gibi bir entegrasyon 
için çaba sarf ettiği sürece; Türkiye’de Kema-
lizm bulamayınca Suriye’de Baasçılığın peşi-
ne düşerek elini tetikten çekemeyen aktörler 
anlamsızlaşmaya devam edecektir.
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Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının 
merkezini Asya’ya çevirdiğinden bu yana 
bölgede nelerin değişeceği az çok ortaya 
çıkmaya başladı. Önceleri ABD dış politika-
sında Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı son yıl-
larda sıklıkla ortaya çıkan tepkisel bir duruş 
olarak algılanan durum Amerika’nın hem 
savunma hem de dış politika enstrümanları 
ile bölgeye nüfuz etmeye başlaması ile daha 
uzun vadeli bir stratejinin başlangıcı olarak 
yorumlanmaya başlamış durumda. Bu yeni 
politika Amerika’nın bölgede ekonomik, 
diplomatik ve askerî olarak etkinliğini artır-
ması temeline dayanırken bölgedeki güçler 
dengesi de ciddi bir revizyona gebe.

Asya Pasifik stratejisinin resmen açıklanma-
sından bu yana Amerikan dış politikası ve 
uluslararası ilişkilerin algılanışında yeni bir 
dönem başlıyor. Bu yeni dönemde Amerika 
yaşadığı ekonomik zorlukların bir anlamda 
telafisini sağlayabilmek için önceliği siyase-
ten ve ekonomik olarak ihmal ettiği bölgelerle 

özellikle ticari ilişkileri yeniden onarmayı ve 
geliştirmeyi amaçlıyor. Asya Pasifik bölgesi 
de dünya ticaretinin büyük bir kısmına ev sa-
hipliği yapması bakımından bu dönemde öne 
çıkıyor. Bu stratejiyle aynı zamanda yıllardır 
kontrolsüz bir şekilde hem bölgede hem de 
küresel sistemde etkinliğini artıran Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden gelebilecek potansiyel teh-
ditlere karşı önlem almak hedefleniyor.

Bu yeni strateji dahilinde Amerika’nın ken-
dini dünyada konumlandırması ve dış politi-
ka yapış şekli de ciddi anlamda revizyondan 
geçiyor. Yeni söylemde Amerika’nın bir At-
lantik gücü olduğu kadar aynı zamanda bir 
Pasifik gücü de olduğu sık sık ifade ediliyor. 
Clinton’ın 50 sene sonra Myanmar’ı, 57 sene 
sonra Laos’u ziyaret eden ilk Amerikan dışiş-
leri bakanı olması ve son iki hafta içinde Mo-
ğolistan, Kamboçya, Japonya ve Vietnam gibi 
Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler üzerinde 
ısrarla durulan ofansif diplomasi manevrala-
rının gerçekleşmeye başladığının ipuçlarını 

30 Kasım 2011’de ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 56 yıl aradan sonra ilk kez Asya ülkelerinden Myanmar’a gitti. Clinton 11 
Temmuz 2012’de Laos’un başkenti Vientiane’a resmi ziyarette bulunarak 57 yıldan bu yana Laos’u ziyaret eden ilk ABD Dışişleri 
Bakanı oldu. Clinton ziyareti sırasında Myanmar, Laos, Vietnam, Tayland ve Kamboçya’ya 50’şer milyon dolarlık altyapı sözü verdi. 
2012 ABD başkanlık seçimleri, 6 Kasım 2012’de yapıldı. Bu seçimlerde Demokratik Parti’yi 2008 yılında ilk kez ABD başkanı seçil-
miş olan Barack Obama temsil ederken, Cumhuriyetçi Parti’yi ise eski Massachusetts eyaleti valisi ve iş adamı Mitt Romney temsil 
etti. Iran nükleer programı ve ABD-Israil ilişkileri Romney’nin seçim kampanyasında öne çıkan unsurlardan oldu.

ABD’nin Iç ve Dış Politikada Hareketli Günleri

Yorum |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  28 Temmuz 2012  |  Zaman

Asya’da Yeni Süper Güç 
Mücadelesine Doğru
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veriyor. Bu yeni diplomasi çizgisinde ABD 
bir yandan bölge ülkeleri ile ikili ilişkileri 
geliştirmeyi amaçlarken öte yandan ASEAN 
gibi çok taraflı bölgesel platformlar nezdinde 
de faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. East 
Asian Summit gibi bölgesel forumlara ilk kez 
başkan seviyesinde katılan Amerikan yöne-
timi bölgede aynı zamanda Lower Mekong 
Initiative gibi daha küçük çapta bölgesel 
gruplaşmalar sayesinde de daha fazla yumu-
şak gücünü bölgeye yansıtma şansı arıyor. 
Özellikle dış yardımlara özel önem verilen 
bölgede Amerika da dış yardım vanalarını 
daha fazla açmaya başlamış durumda. Zira 
son gezisi sırasında Clinton’ın Myanmar, 
Laos, Vietnam, Thailand ve Kamboçya’ya 
50’şer milyon dolarlık altyapı yardımı sözü 
vermesi bu yardım paketlerinin sadece baş-
langıcı olarak yorumlandı. Diplomatik ve 
yumuşak güçler haricinde Amerika sert 
gücü olan askerî kapasitesini de bu bölge-
de etkisini artırmak için kullanma peşinde. 
Clinton ve Amerikan Dışişleri’nin üst düzey 

yönetiminin bölgeye seyahat ettiği dönemde 
Savunma Bakanı Panetta da bu yeni doktri-
nin askerî yönlerini tamamlayacak bir şekil-
de, aynı bölgede, içlerinde Singapur, Hindis-
tan, Vietnam’ın da bulunduğu bir dizi ülkeyi 
ziyaret ederek askerî ve stratejik işbirliği an-
laşmaları imzaladı.

Amerika’nın Asya’ya yönelik bu yeni politi-
kalarının bölgedeki diğer büyük güçler üze-
rinde etkisi de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 
Önceleri Amerika’nın yeni politika deklaras-
yonuna itidalle yaklaşan Çin, ABD’nin önce 
Filipinler sonra da Vietnam ile yaptığı ortak 
askerî tatbikatlar ve Avustralya’daki Darwin 
Limanı’na deniz piyadesi yerleştirmeye başla-
ması sonrasında kendince yeni tedbirler uy-
gulamaya başladı. Donanma harcamalarında 
büyük bir artışa giden Çin hükümeti bölge-
deki su yollarındaki etkinliğini ve kontrolünü 
artırmak için yeni limanlar satın alma ve bu 
konudaki söylemini sertleştirme yolunu seç-
ti. Çin son haftalarda bölgedeki en tartışmalı 
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bölgelerden olan Spratly ve Parcel adalarına 
yakın bir bölgede kurduğu Sansha şehri ve 
burada oluşturduğu yeni garnizon ile Ame-
rika ve müttefiklerinin bölgedeki askerî faa-
liyetlerinin önünü almaya çalışıyor. Çin aynı 
zamanda uyguladığı diplomatik tam saha 
pres ve ekonomik araçlar ile Amerika’nın 
bölgede ilişki kurmaya çalıştığı bazı devletle-
rin fikirlerini değiştirmeye çalışıyor.

Bölge ülkelerine yansımaları
Bölgedeki tüm bu gelişmelerin Putin’in 
Orta Avrasya Birliği projesinden bahsetme-
ye başladığı ve Collective Security Treaty 
Organization’dan Özbekistan’ın ayrılması 
sırasında gerçekleşiyor olması meseleleri 
daha da ilginç kılıyor. Aynı zamanda bölge-
nin diğer devi Hindistan’ın da askerî harca-
malarında büyük bir artışa gitmesi ve artık 
Avrupa Birliği’nin de Amerika’yla birlikte de 
olsa bölgedeki gelişmelere karşı kayıtsız kal-
mama niyetinde olduğunu göstermesi böl-
genin geleceğinin çok şeylere gebe olduğunu 
gösteriyor.

Büyük güçler arasında yaşanan tüm bu müca-
delenin bölgedeki diğer ülkelere olacak siyasî 
ve stratejik yansıması şimdiden merak konu-
su. Bölgedeki birçok ülke için Amerika’nın 
yeniden dikkatini Asya Pasifik bölgesine top-
laması aslında büyük bir rahatlamayı berabe-
rinde getiriyordu. Çin’in bölgede ekonomik, 
siyasî ve askerî etkisinin sürekli olarak art-
ması ve Amerika’nın dikkatinin uzun süredir 
Ortadoğu ile ilgili gelişmelere odaklanması 
bölgedeki daha orta ve küçük ölçekteki ülke-
lere uzun süredir olası bir bölgesel Çin hege-
monyası kâbusu yaşatmaktaydı. Amerika’nın 
dikkatini yeniden bu bölgeye yönlendirmesi 
bölgedeki devletlerin endişelerini hafifletici 
bir etki yaratacak. Ancak bölgede ABD-Çin 
rekabetinin yaratacağı güvenlik problemleri 
şimdiden bölge ülkeleri için başka bir endişe 
kaynağı oluşturuyor. Çin ile Amerika arasın-
da sıkışıp kalma, özellikle iş alanında Çin ile 
var olan işbirliğini tehdit ederken bölgenin 
iki büyük güç arasındaki çatışma ve çekişme-
ler için bir savaş alanı haline gelmesi sonucu-
nu doğurma ihtimalini de içinde taşıyor. Da-

hası bölgedeki bu gibi çekişmeler 
Doğu Asya’ya Ortadoğu’nun 50 
sene boyunca yaşadığı güvenliğin 
demokrasiye tercih edildiği or-
tamı da yaratabilecek. Clinton’ın 
Asya’ya yaptığı bunca gezide 
insan hakları meselelerinde ol-
dukça temkinli ve sessiz kalması 
birçoklarına Amerika’nın aynı 
hataya Doğu Asya’da düşme ih-
timalini hatırlatmış durumda. 
Bu sebeple Myanmar’a insan 
hakları ihlalleri sebebiyle konu-
lan ticaret yasağının Amerikan 
yönetimi tarafından aniden tüm 
protestolara rağmen kaldırılma-
sı ve Arakan’da Müslümanların 
başına gelenler ve dünyanın 
tepkisizliği gelecekte bölgede 
olacakların fragmanı olmaya 
aday.
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ABD’de Kasımda yapılacak başkanlık seçim-
lerinde yarışacak Başkan Obama ve Cum-
huriyetçi aday Mitt Romney’i önümüzdeki 
aylarda her konuda olduğu gibi ulusal gü-
venlik ve dış politika konusunda da ciddi 
sorular bekliyor. Hiç şüphe yok ki 2012 ABD 
Başkanlık seçimlerinin ana gündem mad-
desi ekonomi olacak ancak kamuoyu baş-
kan adaylarının dış politika konularındaki 
pozisyonlarını da merak ediyor. Dünyada 
çok kutuplu bir düzene geçişin sancılarının 
yaşandığı bir dönemde gerçekleşecek olan 
2012 seçimleri, sadece ABD için değil dün-
ya politikası için de önemli bir potansiyel  
barındırıyor. 

Dış politika ve ulusal güvenlik konuları bu 
seçimlerin en ilginç unsurlarından biri ola-
cak. Çünkü geleneksel olarak Cumhuriyetçi-
lerin güçlü olduğu bu alanlar, bu seçimlerde 
Demokratların müstahkem mevziine dönüş-
müş durumda. Başkan Obama’nın ulusal gü-
venlik ve terörle mücadele konusunda elde 
ettiği başarılar, kamuoyu desteğini kaybeden 
Irak savaşını sonlandırması, Libya’da önem-

li bir askeri operasyona nispeten başarılı bir 
şekilde katılması, Üsame Bin Ladin ve El-
Kaide liderlerine yapılan operasyonlar ve 
en önemlisi Bush döneminde müttefiklerle 
ve uluslararası kurumlarla bozulan ilişkileri 
ve zarar gören ABD imajını düzeltmiş olma-
sı Cumhuriyetçi Başkan adayı Romney için 
dış politika konusunda pozisyon alabilme 
konusunda ciddi bir sorun yaratmış durum-
da. Cumhuriyetçi aday şu ana kadar Başkan 
Obama’nın dış politika çizgisini eleştiriyor 
olsa da bu alanda yeni bir alternatif sunabil-
miş değil.

Önümüzdeki aylarda kampanyalar hareket-
lendikten ve kamuoyu seçim atmosferine 
girdikten sonra dış politika ve ulusal güven-
lik konularında başkan adaylarını bekleyen 
önemli gündem maddeleri şunlar olacak: 
Özellikle son bir sene içinde Ortadoğu’da ya-
şanan halk hareketlerinin bölgedeki dengeleri 
değiştirmesi, İran ve İsrail meseleleri, enerji 
güvenliği, Asya’ya yönelik yeni başlatılan dış 
politika stratejisi, Avrupa’da yaşanan ekono-
mik kriz ve bu krizin olası dış politik etkileri.

Kasım 2012’de gerçekleşecek Başkanlık Seçimleri öncesinde ABD kamuoyu seçimlere fazlasıyla yoğunlaştı. Seçim kampanyası es-
nasında birçok alanda Cumhuriyetçi Mitt Romney ve Başkan Barack Obama’nın tutumları merak edilirken, ABD kamuoyu ve dünya 
Başkan adaylarının dış politika ile ilgili pozisyonlarına da ilgi gösterdi. Obama döneminde Bin Ladin’in öldürülmesi, Libya’daki ope-
rasyona sınırlı katılım, Irak’tan çekilme gibi olaylar yeniden aday olan Başkan Obama’nın hanesine pozitif puanlar olarak yazıldı. 
Romney ise seçim sürecinde Cumhuriyetçilerin savunduğu geleneksel dış politika prensiplerine sadık kalarak ve Obama’yı eleştirerek 
pozisyon almaya çalıştı. 

ABD’de Başkan Adaylarının Dış Politika Ajandaları

Yorum |  EROL ASLAN CEBECI  |  28 Temmuz 2012  |  Sabah Perspektif

ABD Seçimlerinde Dış Politika



450  |  TEMMUZ 2012

Iran nükleer programı
Bu meseleler dikkate alındığında, Romney 
için en önemli meselelerin başında, kendisi-
ni Obama’dan ayırabilecek dış politika pozis-
yonlarını öne çıkarmak geliyor. Bu noktada 
Romney’nin şimdiye kadar Başkan Obama’yı 
en çok eleştirdiği hususların başında İran’ın 
nükleer programı ve ABD ve müttefiklerin 
bu konuda attığı adımlarla ilgili tartışmalar 
geliyor. Obama’nın iktidara gelmesinden bu 
yana takip ettiği caydırıcı önlem, gizli siber 
operasyonlar ve yaptırımlardan oluşan strateji 
Romney dış politika takımı tarafından sürekli 
yetersiz olmakla suçlanıyor. Ancak buna rağ-
men şimdiye kadar Romney tarafından İran 
meselesinin ele alış biçimi konusunda sunu-
lan bir yol haritası bulunmuyor.
Özellikle Cumhuriyetçi Parti’nin aşırı sağ 
kanadında ısrarla vurgulanan engelleyici sal-
dırı fikri, Romney takımında şu an itibarı ile 
rağbet görmüyor. Afganistan ve Irak savaşla-
rından sonra yeni bir askeri müdahale konu-
sunda oldukça olumsuz görüş belirten kamu-

oyu anketleri ve böyle bir saldırının meydana 
getirebileceği bölgesel istikrarsızlıklar ve ham 
petrol fiyatlarındaki potansiyel dalgalanmalar 
Romney’i İran’a askeri müdahale konusunda 
isteksiz bir hale getirmiş durumda. Bunun ye-
rine Romney askeri güç kullanımını dile ge-
tirmeden askeri caydırıcılığın etkin bir şekilde 
kullanılarak İran’ın üzerine gidilmesi yönün-
de oldukça muğlak ifadeler kullanıyor. 

2012 ABD Başkanlık 
seçimlerinin ana gündem 
maddesi ekonomi olacak 
ancak kamuoyu başkan 
adaylarının dış politika 
konularındaki pozisyonlarını 
da merak ediyor.
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ABD-Israil ikili ilişkileri
İran meselesi dışında ABD ve İsrail arasın-
daki ilişkiler de Romney Kampanyası tara-
fından sıklıkla gündeme getirilecek unsurlar 
arasında yer alıyor. Obama yönetiminin ik-
tidara gelmesinden kısa bir süre sonra Oba-
ma ve Netanyahu arasında Beyaz Saray’da 
yaşanan gerginlik ve sonrasında tarihindeki 
en kötü dönemlerden birine giren ABD-
İsrail ikili ilişkileri konusunda Romney’nin 
dış politika takımı faturayı Obama’ya kes-
meye çalışıyor. Her ne kadar askeri yardım 
ve uluslararası platformlarda İsrail’e destek 
konusundaki geleneksel ABD dış politikası 
parametrelerinden uzaklaşmamış olsa da, 
başkan seçilmesinden bu yana Obama’nın, 
henüz İsrail’i ziyaret etmemiş olması sıklıkla 
öne çıkarılacak. Romney bu hafta yaptığı İs-
rail gezisi ile hem bu eleştiriyi söze gerek kal-
madan ifade etmiş olacak hem de ABD’deki 

İsrail’e duyarlı kesimlerden ekonomik destek 
ve özellikle Evanjelik Hıristiyan gruplarda 
seçmen mobilizasyonu yaratmaya çalışacak.

Seçimler yaklaştıkça bu konuların dışında 
beklenmedik krizler ve gelişmeler de adayla-
rı ve kampanyaları zor durumda bırakabilir. 
Özellikle Suriye ve Mısır’da yaşanabilecek ge-
lişmeler, Güney Çin Denizi’ndeki çekişme ve 
Avrupa’daki ekonomik krizdeki derinleşme 
adayların hazırlanması için farklı başlıklar 
açacaktır. Her ne kadar dış politikada devam-
lılık ve iç politika ile dış politika konusunda 
seçim dönemlerinde bir ayrışma söz konu-
su olsa da kampanya sırasında adayların dış 
politika ile ilgili yaptığı konuşmalar ve açık-
lamaların dünya çapında yansımaları seçim 
sonrası kazanan adayın imajı ve dünya ka-
muoyunda algılanması konusunda ciddi me-
selelerin ortaya çıkmasına sebep olabilecek.
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Another hot summer in the Middle East… 
Tens of thousands of Syrians continue to 
flee the violence inflicted upon them by 
Bashar Assad’s regime by seeking refuge 
in Turkey, Jordan and Lebanon. Now des-
perate, the regime is using its airplanes to 
punish the opposition in Aleppo and other 
cities of Syria, and is threatening to use its 
chemical weapons.

The events in Syria have reached a point 
where it is not hard to see the end of the 
Assad regime. The real challenge though 
for the actors of a new Syria will start after 
the downfall of the Baath regime. What will 
determine the future of Syria is whether the 
actors of change will be able to establish a 
pluralistic, representative and democratic 
regime, which is a prerequisite to satisfy its 
diverse ethnic and religious nationals.

In this issue of Insight Turkey, which deals 
with Iraqi Kurdistan, the very title of Burak 
Bilgehan Özpek’s article sums up the options 
that the ethnically and religiously diverse 
post-Arab Spring Middle Eastern states have: 
democracy or partition. As an authoritarian 
state in Baghdad alienates the Kurds in Erbil, 
an undemocratic Damascus cannot keep the 
Alawites, Christians and Kurds together with 
Sunni Arabs.

Already various scenarios are being talked 
about concerning the division of Syria into at 
least two areas. Firstly, it is expected that an 
Alawite-Christian state in the north-west of 
the country will emerge where the support-
ers of the Assad regime and those Alawites 
and Christians fearful of a Sunni-dominated 
Syria would gather. In the remaining areas, 
it is speculated that the opposition forces, 

Toward An Independent 
Kurdistan?
Insight Turkey |  Editör: IHSAN DAĞI  |  Temmuz - Eylül 2012 

Insight Turkey’in Temmuz - Eylül 2012 sayısında öne çıkan makalelerin başlıkları şöyle sıralanıyor: Egypt at a Crossroads: The Presidential 
Elections and Their Aftermath, Basheer Nafi | Egypt After Elections: Towards the Second Republic?, Ahmed Abd Rabou | Turkey’s EU Journey: 
What Next?, Amanda Paul | The “AKP Model” and Tunisia’s al-Nahda: From Convergence to Competition?, Stefano Maria Torelli | Turkey, the 
US and the KRG: Moving Parts and the Geopolitical Realities, Bill Park | Democracy or Partition: Future Scenarios for the Kurds of Iraq, Burak 
Bilgehan Özpek | The EU’s “Rhetorical Entrapment” in Enlargement Reconsidered: Why Hasn’t It Worked for Turkey?, Beken Saatçioğlu 

Insight Turkey’in Temmuz - Eylül Sayısı Yayında



INSIGHT TURKEY’IN TEMMUZ - EYLÜL SAYISI YAYINDA  |  453

mainly Sunni Arabs, will set up their own 
government. Yet there has emerged a third 
actor in north-eastern Syria: the Kurds who 
make up around 10 percent of the popula-
tion and live mainly in the northern prov-
inces and rural areas.

This development would likely complicate 
the situation in Syria even further as Turkey 
would not welcome another Kurdish entity 
on its southern borders in addition to the 
Kurdistan Regional Government in Iraq. 
Moreover, the emergence of a Kurdish di-
mension in the Syrian crisis would also have 
repercussion on Turkey’s Kurdish question 
as the PKK has great prestige and power 
among Syria’s Kurdish groups.

In addition, if the Kurdish groups take con-
trol of the north, Turkey’s recently improving 
relations with Kurdistan Regional Govern-
ment (KRH) in Iraq would be at risk. Re-
ports that the KRG is encouraging the Syrian 
Kurdish groups that took control of several 
towns in the north have caused anxiety in 
Turkey. At a time when Turkey has finally 
come to terms with the KRG’s existence, and 
has started to develop comprehensive proj-
ects of cooperation with the KRG, the “least 
hostile Middle Eastern neighbor Turkey has” 
according to Bill Park who contributes to 
this current issue of Insight Turkey, such a 
new issue would be unfortunate.

I would guess that the Iraqi Kurdish leaders 
would also regard this development as po-
tentially problematic to their continuing rap-
prochement with Turkey. For the KRG, Tur-
key’s friendship and cooperation is invaluable 
as it tries to counter ever increasing pressures 
and bullying from Iraqi Prime Minister Maliki.

Related to this is of course the presence of 
the PKK in KRG-controlled territory. It is a 
constant source of irritation in Turkey’s rela-
tions with the Iraqi Kurdish administration. 
Kurdistan Regional Government President 
Massoud Barzani seems to regard the PKK 
as a burden on the future of the Iraqi Kurds. 
For Barzani, his priority has been to enhance 
stability and peace in the Kurdish region in 
order to speed up the institutionalization 
and to enhance the legitimacy of the regional 
government. He is not expected to risk the 
Iraqi Kurds’ achievements by harboring the 
PKK.

In an official visit to Ankara in April of this 
year, Barzani called on the PKK to “lay down 
its arms,” adding that they “won’t get any-
where with weapons” and that he “will not 
let the PKK prevail in northern Iraq.”

With his influence on the Kurds, and with 
the trust of the Turkish government, Barzani 
was even expected to mediate a peace deal 
between the Turkish state and the PKK by 
persuading the latter to lay down its arms.

Currently the situation is shaky. The Kurd-
ish dimension of the Syrian crisis may harm 
the mutual trust that has been recently estab-
lished between Turkey and the Iraqi Kurd-
ish administration. It seems that the Kurd-
ish question is becoming truly transnational 
in the region. A deeper analysis of the new 
Kurdish geopolitics and other issues, such 
as the presidential election in Egypt, the rel-
evance of the Turkish model for Islamists in 
the Arab world, and the current state of EU-
Turkey relations, are all covered in this issue 
of Insight Turkey. I hope you enjoy reading 
them.

INSIGHT TURKEY’IN TEMMUZ - EYLÜL SAYISI YAYINDA
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AĞUSTOS 2012

01 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak’ın Erbil kentini ziyaret etti. Temasları çerçevesinde Kerkük’ü de ziyaret eden Davutoğlu, 75 yıl 
aradan sonra bu kente giden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu. Davutoğlu, Erbil’de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile 
görüşmesinde Suriye’deki hassas durumu gündeme getirdi.

02 El Irakiyye lideri Iyad Allavi Ankara’yı ziyaret etti.

BM ve Arap Birliği’nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, görevinden istifa etti.

03 Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin de destek verdiği ‘Suriye karar tasarısı’nı 193 ülkeden 
133’ünün evet oyu ile kabul etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Karargâhı’nda yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısında alınan kararlar 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunuldu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Kerkük ziyaretinin ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni Bakanlığa 
çağırdı. Büyükelçi adına bakanlık binasına giden Maslahatgüzar’a nota verildi.

04 Başbakanlık, Myanmar’ın Arakan bölgesi için yardım seferberliği başlattı.

Yüksek Askerî Şûra kararları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayının ardından açıklandı.

05 Çin’e ait iki savaş gemisi Türkiye’ye dört günlük bir ziyarette bulundu.

PKK’lı teröristlerin Hakkâri merkeze bağlı Geçimli Jandarma Karakolu’na düzenlediği saldırıda 6 asker ve 2 köy korucusu şehit oldu.

07 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Iran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüştü.

09 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek bir süre görüştü.

Müslüman katliamının yaşandığı Myanmar’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Başkanı Thein Sein’i ziyaret etti.

10 Suriye’nin Halep şehrine saldıran rejim yanlısı ordu birlikleri, kentin stratejik öneme sahip Selahaddin bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.

11 Türkiye’yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu ile birtakım temaslarda bulundu. 

12 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Cidde’de yapılan Körfez Işbirliği Konseyi toplantısına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Karadağ Devlet Bakanı Rafet Husoviç’in verdiği iftar yemeğine katıldı.

CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında yolunu kesen PKK’lılar tarafından kaçırıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi’yi görevden aldı.

14 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 124 sayılı Kurul Kararı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak olan Haftalık Ders Çizelgesi 
belirlendi. Seçmeli derslerin sayısı artırıldı. Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler liselerin ikinci grup seçmeli 
dersler listesine eklendi.

Merkez Bankası verilerine göre, cari açık Haziran ayında beklentilere yakın gelerek 4.247 milyar dolar olurken, Ocak-Haziran dönemin-
de ise geçen yılın aynı dönemine göre 13.685 milyar dolar azalarak 31.083 milyar dolara geriledi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’lılar tarafından kaçırılan CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, 48 saatin ardından serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mekke’de düzenlenen Islam Işbirliği Teşkilatının (IIT) 4. Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı.

15 Islam Işbirliği Teşkilatı’nın 4. Olağanüstü Zirvesi’nde, Suriye’nin üyeliği askıya alındı.

16 Afganistan’da NATO’ya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 7’si NATO askeri, 11 kişi öldü. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü, ölen 
askerlerden 3’ünün Amerikalı olduğunu açıkladı.

Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, 19 Haziran’da Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınan Wikileaks’in kurucusu Julian 
Assange’ın talebini kabul etme kararı aldıklarını belirtti.
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17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda dershanelerin kapatılmasına ilişkin çalışmanın bir an önce ta-
mamlanması talimatını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi.

18 Suriye meselesine barışçıl çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği ortak temsilcisi olarak görev yapan Kofi Annan’ın 
istifasından sonra yerine Cezayir Dışişleri eski Bakanı Lakhdar Brahimi atandı.

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine giden 9’u BDP’li 10 milletvekili, yol kesen PKK’lılarla kucaklaştı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lübnan’da kaçırılan Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’yle tele-
fonda görüştü.

19 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya’da gazetecilere yaptığı açıklamada, BDP’li milletvekillerinin Şemdinli-Derecik bölgesinde 
silahlı teröristlerle buluşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

20 PKK, Gaziantep’te Karşıyaka polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi 
de yaralandı. 

21 Şırnak’ta polis karakoluna roketatarlı saldırı düzenleyen 6 terörist öldürüldü.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 9 asker ile 1 korucu şehit oldu.

22 Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu.

23 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türk Dili Konuşan Ülkeler Işbirliği Konseyi Ikinci Zirvesi” için gittiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten 
rahatsızlığı nedeniyle, resmî ziyaretini yarıda keserek yurda döndü. Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Gül, kontrol için Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’de yumuşak inişin devam ettiğini belirtirken, ülkede cari açığın azalması ve 
enflasyonun hedefe doğru düşmesi halinde ülkenin kredi notunun ‘BB+’dan ‘BBB-’ ye yükselebileceğini açıkladı. 

26 Esed rejiminden kaçan Suriyelilerin sayısı 80 bini aştı. Gelenler için yer kalmayınca Türkiye, sınırı yeni kamplar bitirilinceye kadar 
kapattı.

27 Türkiye, Israil’in Doğu Kudüs’te yeni yerleşim birimleri için ihale açma kararını kınadı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Çankaya Köşkü’nde 
bir araya geldi.

28 BDP’li milletvekillerinin PKK’lılarla kucaklaşmasının ardından MHP, ‘dokunulmazlık’ teklifini AK Parti ve CHP’ye sundu.

Çin’in başkenti Pekin’i ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile görüştü. Görüşmede 
birçok alanda işbirliği anlaşması imzalandı.

29 Yükseköğretim öğrencilerinden alınan öğrenci katkı payını düzenleyen 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. Açıköğretim ve birinci öğretimde harçlar kaldırıldı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York’ta düzenlenecek BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD’ye hareketinden 
önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitti.

Milli Eğitim Bakanlığı, üzerinde çalıştığı öğretmen stratejisini tamamlayarak Bakanlar Kurulu’na sundu.

30 “30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü” dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi. Kulağındaki rahatsızlık sebebiyle 
törene katılamayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, TBMM Başkanı Cemil Çiçek vekâlet etti. 

AĞUSTOS 2012
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Türkiye ve Mısır Ortadoğu’nun iki kutup ül-
kesi. Stratejik konum, siyasi arka plan, nüfus, 
askeri güç ve ekonomi gibi farklı yönleriyle 
bölgede öne çıkan bu iki ülkenin, ne garip 
tesadüftür ki doğusunda benzer problemler 
yaşanıyor.  

Mısır’ın doğusundaki problem Sina Yarıma-
dası ile doğrudan orantılı. Sina’daki sorunla-
rın geçmişi, altmışlı yıllara dayanıyor. Mısır 
yönetimleri tarafından uzun yıllardır ihmal 
edilen bölge, 25 Ocak Tahrir Devrimi’nin ar-
dından oluşan güvenlik boşluğunda uyuştu-
rucu, silah ve insan tüccarlarının cirit attığı 
boş ve sahipsiz bir alana dönüştü. Sina’nın 
kalkınması için yapılan farklı projeler ara-
sındaki çelişki ve başlatılan projelerin siyasi 
çekişmelere kurban edilmesi gibi yanlış stra-
tejiler, bölgenin silahlı çatışma alanına çekil-
mesini de haliyle kolaylaştırdı.  

Uzmanlar, Camp David Antlaşması’nın za-
ruri durumlarda Sina Yarımadası’nda ve 
Mısır–İsrail sınırında güvenlik güçlerinin 

takviyesine imkan sağladığını belirtiyor. 
Ancak, bölgede alınacak askeri önlemlerin, 
demokratikleşme sürecini engellememesi 
için, askerin sadece sınırların güvenliği ile il-
gilenmesi ve şehirleri tamamen sivil inisiya-
tife terk etmesi gerektiğine de özellikle vurgu 
yapılıyor.   

Türkiye’deki Güneydoğu Anadolu Proje-
si (GAP) gibi Mısır yönetimi de yıllar önce 
Sina’yı Kalkındırma Milli Projesi (SKMP) 
başlattı. Enver Sedat döneminde başlatılan 
“Barış kanalı” ile start alan projenin, 2017 
yılında tamamlanması planlanmıştı. 

Yeni Zemzem veya Sina’yı Kalkındırma Milli Projesi
Sina’yı kalkındırma projesi fikir olarak, alt-
mışlı yıllarda ortaya atılmıştı. Ancak Arap 
ülkelerinin 1967 yılında yaşadıkları ağır 
yenilgi projeye başlama sürecini haliyle ge-
ciktirdi. Proje, Enver Sedat tarafından “Yeni 
zemzem projesi” adıyla başlatıldı. Vatan 
Partisi’nin yayın organı Oktober Dergisi’nin 
16 Ocak 1979 tarihli sayısında belirtildiği 

Türkiye ve Mısır’ın Doğusundaki 
Ortak Payda
Yorum  |  ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK  |  09 Ağustos 2012

Mısır yönetimi de yıllar önce Türkiye’deki Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi Sina’yı Kalkındırma Milli Projesi (SKMP) başlattı. 
Enver Sedat döneminde Mısır’da 16 Ocak 1979 tarihinde başlatılan “Yeni Zemzem Projesi” 2017 yılında tamamlanması planlan-
mıştı. Projenin ilk merhalesi 1986 yılında başladı. Proje 1994 yılında Başbakanlık tarafından “Sina’nın Tamamının Islahı Projesi” 
olarak onaylandı. Israil’in ciddi para akıttığı bu bölge güvenlik ve kalkınma problemi yaşıyor. Projenin akıbetinin Tahrir Devrimi 
sonrası yönetimleri tarafından kararlaştırılacağı bekleniyor.

Mısır’ın Dev Projesi Nihayete Erecek mi?
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üzere Sedat, “Barış kanalı” için start verdi. 
Nil Nehri’nin Dumyat kolundan başlayıp, 
Suveyş Kanalı’nın altından geçecek olan ka-
nalın, Sina Yarımadası’ndaki tarıma elverişli 
bölgeleri sulaması hedefleniyordu. Sedat, bu 
kanalın Kudüs’e kadar ulaştırılması ile ilgili 
uluslararası bir çalışma yapılmasını bile iste-
miş, kimileri bunu siyasi bir manevra olarak 
yorumlamıştı. 

26 Mart 1979 tarihinde Mısır ile İsrail arasın-
da imzalanan Camp David Antlaşması’ndan 
sonra çalışmaların hızlandırıldığı projenin 
ilk merhalesi 1986 yılında fiilen başladı. Zi-
raat Bakanlığının projesi olarak başlayan ça-
lışmalar 1991 yılında Sulama ve Su Kaynak-
ları Bakanlığına devredildi.  

1994 yılında Başbakanlık tarafından 
“Sina’nın tamamının ıslahı projesi” onay-
landı. Barış Kanalı Projesi “Genel kalkınma 
projesi” idaresinin sorumluluğuna devredil-
di. 2000 yılında projeye Sina’daki şehirler de 
eklendi. Bu şekilde proje 10,6’sı Kuzey Sina, 
7,7’si Güney Sina’ya olmak üzere 18,3 milyar 
dolarlık hantal bir yük haline dönüştü. 2017 

yılında bitirilmesi planlanan bu dev projede, 
büyük yolsuzlukların döndüğü iddia edil-
di. Projenin akibetinin ne olacağını, Tahrir 
Devrimi sonrası yönetimlerin kararlaştıra-
cağı tahmin ediliyor.  

Sina bedevilerinin aidiyet sorunu
Sina’da yaşayan bedevilere nerelisiniz diye 
sorduğunuzda, katiyen “Mısırlıyım” demez, 
“Arabım” der. Bunun nedeni, çölde konar-
göçer yaşayan bedevilerin, yerleşik hayat ile 
özdeşleşmiş olan, eski literatürde de “şehir” 
anlamında kullanılan “Mısırlı” yani şehirli 
olmadıklarını ifade etmek istemeleridir.  

1967-73 yılları arasındaki 6 senelik Sina Ya-
rımadası işgali esnasında bu ince çizgi üzeri-
ne yoğunlaşan İsrail, “Arap” tanımına vurgu 
yapmış ve Sina Çölü bedevilerini Mısırlı ol-
madıklarına kısmen de olsa ikna etmiştir.    

İsrail yönetimi o dönemde bölgeye ciddi mik-
tarda para akıtarak, Sina bedevilerine hayal 
edemeyecekleri kadar lüks ve rahat bir hayat 
sunmayı da ihmal etmemişti. İsrail ordusu, 
1973 Mısır yenilgisi ve Camp David Antlaşması 
mucibince bölgeyi terk ederken, haliyle yarıma-
dada onlarca yerli ajanı da görevlendirecekti.   

Mübarek rejiminin 30 yıllık uygulamaları 
da bu bölge insanını iyice bezdirmekle kal-
mamış, Sina bedevilerini İsrail yönetimine 
ve bu ülkeye yapılan uyuşturucu, silah ve 
göçmen kaçakçılığına mahkûm etmiştir. Son 
dönemde Sina, kimin tarafından yapıldığı 
tam olarak bilinmeyen terör saldırılarına 
maruz kalıyor.  

Mısır’ın doğusundaki problem Türkiye’nin 
doğusuna ne kadar benziyor değil mi?.

Ortadoğu’nun iki kutup 
ülkesinden biri olan Mısır’da, 
Sina Yarımadası’nda, 
yaşananlar; Ortadoğu’nun 
bir diğer kutbu olan 
Türkiye’de, ülkenin doğusunda 
yaşananları çağrıştırıyor.
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Analyzing the Egyptian political timeline 
through Turkey’s political calendar gives us a 
wider perspective. Egypt has experienced a 
breaking point in its recent history when Hosni 
Mubarak, whose bio-political time was up, qui-
etly stepped down. The Egyptian establishment 
did not understand this stepping down as a sys-
temic change. Regional and international focus 
points also assumed a similar stance. 

What mattered was that there was an es-
tablished order in Egypt that could reign in 
uncontrolled developments. One of those 
uncontrolled developments that needed to 
be reigned in was the Muslim Brotherhood’s 
(MB) shot at power. Clearly, the Brotherhood 
would win the elections. This was not all that 
problematic or risky. Egypt could very well 
be governed under the tutelage regime of the 
military-judiciary-police while the MB was 
in government. An incumbent Freedom and 
Justice Party would not change the tutelage 
equation all that much, anyway. The Turk-
ish model attested to that. The multi-party 
democratic political life Turkey transitioned 
into in the first half of the last century had 

in fact operated under the tutelage of direct 
appointees until the 2010 constitutional ref-
erendum. Turkey was governed by 60 dif-
ferent administrations in 60 years and the 
establishment had maintained its existence. 
Egypt could do it too! 

There are as many differences between the 
Egyptian and Turkish establishments as 
there are similarities. The most important 
difference is that the Egyptian establishment 
does not possess a similar ideology to Tur-
key, or possess any ideology at all. The life-
styles of the Muslim majority in Egypt are 
unprecedentedly homogenized. The lifestyle 
debates triggered by the self-colonization 
disease caused by Kemalism in Turkey do 
not exist in Egypt. The army is the most or-
ganic product of this homogenization. The 
homogenization of Egyptian society was a 
natural result of the army-people identifi-
cation produced ideologically by the Israel 
factor and socio-economically by the indus-
trial military complex. It was through this 
homogenized society that the Brotherhood 
walked to power. It is not possible to explain 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  17 Ağustos 2012  |  Hurriyet Daily News

Egypt, ‘Civilian Coup’ and Liberal 
Tragedy!
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a “movement” receiving 50 percent of the 
votes in a country of Egypt’s size, otherwise. 

Last year a first was experienced in Turkey. 
When the four highest ranking command-
ers of the Turkish Armed Forces could not 
get Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan to 
comply with their demands they resigned. 
For the first time in history, the military of-
ficials resigned at an impasse and not the 
elected civil incumbents. 

Mohamed Morsi, by forcing the top names 
of the SCAF to resign, squeezed decades of 

the Turkish political calendar into a single 
month. From now on, in its battle against 
the tutelage regime he will struggle not only 
to come to power but also be in power. In 
this process, the self-proclaimed liberals 
and Western observers who are already 
calling for a “civil coup” will prove to be as 
much an obstacle to Egypt as the tutelage 
regime itself. Those who rejoiced at the dis-
banding of the Parliament are now accus-
ing Morsi of carrying out a coup against 
the military. What a democracy! And a re-
minder to Egyptians: We already watched 
this movie in Turkey!.
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Arap Baharı’nın başarılı olduğu ülkelerde 
iktidarların Müslüman Kardeşler ve aynı 
akımdan etkilenen İslami hareketlerin eline 
geçmesi, petrol zengini körfez ülkeleri yö-
netimlerini ciddi şekilde endişelendirme-
ye başladı. Tunus’ta iktidara İslami Nahda 
Hareketi’nin gelmesinin ardından, Arap dün-
yasının en önemli ülkelerinden Mısır’da da 
Cumhurbaşkanlığını Müslüman Kardeşler’in 
kazanması, seçimlerin ikinci turunda Mü-
barek yanlısı Ahmed Şefik’i destekleyen 
Körfez’in kaygılarını daha da artırdı. 

Mübarek döneminde, Suudi Arabistan ve 
Körfez ülkeleriyle stratejik işbirliği gerçek-
leştirip ortak hareket ederken, İran ile ilişki-
lerini ise en alt seviyede tutan Mısır’ın, yeni 
yönetiminin bölgeye yönelik dış politikası-
nın oldukça belirleyici olması bekleniyor. 

Mısır-Iran ilişkileri
Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında-
ki “üç ada” krizinin yanı sıra, Arap Baharı 
ayaklanmalarında Suriye’de statükoyu des-
tekleyen İran, Suudi Arabistan ve Bahreyn’de 
Şiileri, Yemen’de ise Şii isyancı Husileri des-
teklemekteydi. Haliyle, son dönemde Kör-

fez-İran ilişkileri kopma noktasına gelmişti. 
1979’da gerçekleştirilen İran Devrimi’nin 
ardından yaşanan süreçte Şah Muhammed 
Rıza Pehlevi’nin Mısır’a sığınmasından bu 
yana, Mısır-İran diplomatik ilişkileri en alt 
seviyede yürütülmekteydi. Enver Sedat’ın 
Şah’ın sığınma talebini kabul etmesinin se-
bebi; Mısır’ın Suveyş Kanalı’nı ve doğusunu 
İsrail işgalinden kurtardığı, 6 Ekim 1973 
Savaşı’nda “Yom Kippur”, Enver Sedat yöne-
timindeki Mısır’a destek vermesiydi. Sedat 
da bu desteğe karşılık Şah’ı, zor gününde yal-
nız bırakmayacaktı. 

Körfez yönetimleri için Müslüman 
Kardeşler’in Mısır’da iktidara gelmesi, “İran-
Mısır yakınlaşması” ihtimalinin artmasını 
gündeme getirdi. Çünkü Müslüman Kardeş-
ler muhalefetteyken İran ile iyi ilişkiler ku-
rulması gerektiğini söylüyordu. 

Mısır’ın çiçeği burnunda cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi 
Arabistan’a yaparak, körfez ülkeleri yönetim 
ve halkları nezdinde oluşan bütün bu endişe-
leri gidermeyi hedefledi. Mursi konu ile ilgili 
yapmış olduğu açıklamada, Körfez ülkeleri 

Yorum  |  ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK  |  11 Ağustos 2012  |  Sabah Perspektif

Suud-İran Hattında İhvan İktidarı

1979’dan beri en alt seviyede yürütülen Mısır-Iran diplomasi ilişkileri, Müslüman Kardeşlerin Mısır’da iktidara gelmesi sonucu norma-
le dönme ihtimalini gündeme getirdi. Yalnız Mursi, Mısır’ın Iran ile ilişkilerinde Körfez ülkelerinin güvenliğinin kırmızıçizgi olduğunu 
ifade ederek, Mısır-Suudi Arabistan ilişkilerinin uzun bir tarihi olduğunu hatırlattı. Mursi’nin ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a 
yapması, Mısır’ın Arabistan’ın bölgedeki çıkarlarına zarar vermeyecek bir politika izleyeceği şeklinde okundu.

Mısır-Iran Ilişkilerinin Kırmızıçizgileri
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güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu ifade 
ederek, Mısır-Suudi Arabistan ilişkilerinin 
uzun bir tarihi sürece uzandığını hatırlattı. 

Ziyaret Körfez ülkeleri yönetimleri tarafın-
dan memnuniyetle karşılandı. Çünkü ziya-
ret, Yeni Mısır yönetiminin Arap ve bölge 
ülkeleri ile sıkı ilişkiler kurmak istediğinin 
göstergesi olarak algılandı. Bölge dengeleri 
ve Mısır-Suud ilişkilerinin geleceği bakımın-
dan da ziyaret önemli mesajlar içermekteydi. 

Mursi’nin Suudi Arabistan ziyareti
Körfez ülkeleri siyaset bilimcileri, Mursi’nin 
ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a ger-
çekleştirmiş olmasını, Mısır yeni yönetiminin 
bölgede uzun süreden beri devam eden “böl-
gesel ittifakları ve dengeleri devam ettirme-
me” isteği olarak yorumladı. Mursi’nin körfez 
ülkelerinin güvenliğini “kırmızıçizgi” olarak 
nitelendirmesi ise, İran ile yeni Mısır yöneti-
minin kuracağı öngörülen güçlü ilişki endişe-
sini bertaraf etme girişimi olarak algılandı. 

Suudi Arabistanlı siyaset bilimci Abdulaziz el 
Hamis, Mısır yönetiminin Körfez ülkelerine 
rağmen ekonomik, siyasi ve güvenlik sorun-
ları olan İran ile iyi ilişkiler kurmasının akılcı 
olmayacağını söylüyor. El Masri el Yevm Ga-
zetesine konuşan el Hamis, Sudi Arabistan 
ile Mısır arasındaki ilişkilerin, öngörülen ça-
tışma senaryolarına rağmen, çok daha iyi bir 

noktaya geleceğini tahmin ettiğini ifade ede-
rek, ülkeler arasındaki ilişkileri, fikri yöneliş-
lerin değil, çıkarların belirlediğini hatırlattı. 

Kral Suud Üniversitesi siyaset uzmanların-
dan Fehmi el Harici ise, Mursi’nin ziyaretini 
iki eski stratejik ortağın yeni dönemdeki iliş-
kilerinde ileri doğru atılmış bir adım olarak 
değerlendirdi ve ziyaretin hassas bir dönemde 
ve uygun bir zamanlamada yapıldığına işaret 
etti. Mısır tarafında da ziyaret olumlu karşı-
landı. Mısırlı dış politika uzmanları, ziyaretin 
son derece önemli olduğunu ve iki ülke ara-
sındaki seçimden sonra başlayan gergin endi-
şe ortamını gidereceğini tahmin ediyor. 

El Ahram Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Mer-
kezi uzmanlarından Hasan Ebu Talib, ziyareti 
Müslüman Kardeşler çerçevesinden değerlen-
dirdi. Eş Şuruk Gazetesi’ne açıklama yapan 
Ebu Talib şöyle konuştu; “Mursi bu ziyaretiyle, 
Mısır’da Müslüman Kardeşler’in yönetime gel-
mesi, Arabistan’ın bölgedeki çıkarlarına zarar 
vermeyecek, tam tersine iki ülke arasındaki 
ekonomik ve stratejik ilişkileri daha da güç-
lendirecek mesajı vermeyi hedefledi”. 

Arap Baharı ülkelerinde iktidar veya ana 
muhalefet olarak ciddi bir varlık gösterme-
ye başlayan Müslüman Kardeşler’in, İran ve 
Körfez ülkeleri hattında nasıl bir dış politika 
denklemi kuracağı merak ediliyor.
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Geçen hafta Suriye’nin Kuzey’inde yaşanan 
gelişmeler, merkez medyanın planlı olduğu 
izlenimi veren abartılı manşetleri ve Kürt-
Türk milliyetçi çevrelerinin provokatif söy-
lemleriyle, neredeyse Türkiye’nin bütün 
Ortadoğu ve Suriye politikasını, Güney sını-
rımızda sallandırılan birkaç PKK bayrağı yü-
zünden revize etmesi sonucunu doğuracaktı.

Neyse ki, kamuoyunda kısa sürede karşı-
lık bulan teyakkuz hali, siyasi aktörlerin ilk 
andaki tereddütlerinden sonra hakim olan 
sağduyuyla şimdilik sakinleşmiş görünüyor. 
Durum şimdilik sakinleşmiş gözükse de, 
önümüzdeki günler boyunca, kısa sürede 
bitmeyeceği anlaşılan Ortadoğu’daki yapısal 
dönüşüm süreci üzerinden Kürtleri ve kendi 
Kürt meselemizi konuşmaya devam edeceğiz 
gibi görünüyor.

Ortadoğu’daki gelişmeleri proaktif bir viz-
yonla doğru okuyup müdahil olan ve böy-
lece bölgesel aktörlük rolünü gün geçtikçe 

tahkim eden Türkiye, başından sonuna ken-
di inisiyatifiyle yol alan Suriye’deki geliş-
melerden nasıl bu kadar tedirgin olabildi? 
Toplumun, siyasi istikrarına ve toplumsal 
barışına kasteden silahlı bir örgütün serpile-
ceği koşulların oluşmasından rahatsız olması 
anlaşılabilir, elbette. Ancak, silahlı örgütün 
kazanımları ile Kürtlerin kazanımlarını aynı 
potada birleştirip, dışarıdaki Kürtlerin siyasi 
kazanımlarından tedirginlik duyan bir ruh 
hali, Türkiye toplumunda nasıl bu kadar yay-
gın bir karşılık buluyor?

Bu ve buna benzer soruların cevabı için, hem 
devlet aklına hem de toplumsal algıya sinen 
resmi ideolojinin tehdit algılamasına bir 
daha bakmakta yarar var.

Rejimin toplum kavgası
Cumhuriyet, resmi ideolojisini, daha sonra-
ki yıllar boyunca iç ve dış politikanın temel 
parametrelerini belirleyecek iki ilke üzerine 
inşa etti: laiklik ve milliyetçilik. Cari toplum-

Eski Türkiye’nin Korkuları ve Yeni 
Ortadoğu
Yorum  |  HATEM ETE  |  06 Ağustos 2012  |  Star Açık Görüş

Suriye’de Esed karşıtı protestolar 2011 Mart’ında başlamasına rağmen ülkenin kuzeyinde yaşayan Kürtler bir süre sessizliklerini koru-
dular. Köşeye sıkışan Esed rejimi bir çıkış yolu olarak Kürtlere, Suriye vatandaşlığı dâhil bir dizi haklar teklif etti ve ülkenin kuzeydoğu-
sunda neredeyse özerk bir şekilde yaşamalarına ses çıkarmadı. Suriyeli Kürtlerin Türkiye sınırı yakınındaki çeşitli bölgeleri kontrolleri 
altına alması Türkiye’nin askerî müdahale tehdidini de beraberinde getirdi. Suriye ordusunun bölgeyi kısmen terk ederek kışlalarına 
çekilmesiyle meydanı PKK’nın Suriye kolu olarak görülen Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD)’ne bırakması Türkiye’de çok geniş yan-
kı buldu. Kuzey Irak örneğinin Suriye’de de gerçekleşmesi olasılığı, Türk siyasetinde ve kamuoyunda yoğun tartışmalara neden oldu.

Suriye’nin Kuzeyinde Kürt Oluşumu
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sal dokuyu yadsıyarak bu iki ilke üzerinden 
yeni bir ulus inşa projesini hayata geçirmeyi 
hedefleyen siyasal rejim, tehdit algısını da bu 
iki ilkenin toplum tarafından benimsenme-
mesi ihtimali üzerinden tanımladı. Laiklik 
politikalarına yönelik direnç, ‘irtica’ ve/ya 
‘şeriat’; milliyetçilik/Türkçülük politikaları-
na yönelik direnç de ‘bölücülük’ olarak kod-
landı. Dini ve/ya etnik talepler üzerinden 
örgütlenen ülkenin dindar ve/ya Türk olma-
yan unsurları potansiyel iç düşmanlar olarak 
tanımlandı. Rejim, bu iç düşmanlardan ge-
lebilecek muhtemel tehditlere teyakkuz üze-
rinden örgütlendi.

Böylece, verili toplumsal doku, benimsenen 
siyasal rejime potansiyel tehlike olarak kod-
landı ve bu tehlikeyi ortadan kaldırmak üze-
re toplumla siyaset arasındaki geçişkenliği 
yadsıyan bir vesayet rejimi hayata geçirildi.

Soğuk savaş dönemi boyunca, siyasal rejim, 
anayasal kurumları ve toplum-devlet ayrış-
masının derinleşmesini engelleme işlevi üst-
lenen merkez sağ ve sol partiler aracılığıyla, 
irtica ve bölücülük tehditlerinin adresi olarak 
kodladığı toplumsal-siyasal kesimleri kont-
rol altında tutmayı başardı. 1990’larda, geniş 
bir toplumsal taban ve siyasal bir terminoloji 
edinen etnik ve dini talepler, siyasal rejimi 
yeni bir pozisyon almaya zorladı. Rejim, top-

lumsal gelişmelere uygun yeni bir pozisyon 
almaktansa toplumsal gerçeklikle savaşmayı 
yeğledi. 1990’lar, devletin kendi vatandaşıyla 
sürdürdüğü anlamsız savaşla geçti.

Nihayetinde, devletin öngördüğünün aksine, 
dini ve etnik taleplerde bulunan siyasal-top-
lumsal kesimler daha da güçlendiler.

Etnik ve dinsel taleplerin geniş bir toplumsal 
tabana kavuşması ve siyasal bir terminoloji 
edinmesi, bu talepleri tehdit olarak kodla-
maya devam etmenin toplumsal maliyetini 
arttırdı. Devletin etnik ve dinsel talepleri 
tehdit olarak görmeye devam etmesi, top-
lumsal barışı zedeledi. 2000’lerin başında, 
AK Parti, rejimin irtica tehdidinin muhatabı 
bir aktör olarak, devlet aklını, artık devlet ile 
toplum arasında anlamsız bir kısırdöngüye 
dönüşen bu paranoyadan kurtarmak üzere 
yoğun bir çaba gösterdi. Söylem ve politika-
larını, kendisini irtica tehdidinin somut yan-
sıması olarak gören toplumsal kesimleri ve 
siyasal aktörleri ikna etmeye ve irtica para-
noyasını boşa çıkarmaya hasretti. Nihayetin-
de, 2000’lerin sonlarına doğru, siyasal rejim, 
tedrici olarak irtica tehdidinden ve bu teh-
dide yönelik teyakkuz pozisyonundan arın-
dırıldı. Devlet aklının irtica paranoyasından 
arındırılması toplumsal barışın önündeki en 
büyük engellerden birini ortadan kaldırdı. 
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Bu arınma süreci, varlığını bu paranoya üze-
rinden anlamlandıran rejim bekçilerinin sis-
tem içindeki ağırlıklarının da kaybolmasına 
yol açarak siyasal rejimi normalleştirdi. An-
cak, doğal olarak, resmi ideolojinin omurga-
sını teşkil eden iki ilkeden yalnızca birisinin 
toplumsal dokuyla barışık bir şekilde yeni-
den içeriklendirilmiş olması, siyasal rejimin 
tamamen demokratikleşmesine yetmedi. 
İrtica tehdidinden boşalan yer, kısa sürede, 
zaten öteden beri var olan bölücülük tehdi-
diyle dolduruldu. Öyle ki, bölücülük tehdidi 
eski siyasal ideolojinin yegâne düğüm nokta-
sı haline gelmiş durumda.

AK Parti, devlet aklını bölücülük parano-
yasından arındırmak üzere, epey bir çaba 
sarf etti, aslında. Açılım süreci başlı başına 
bu amacı güdüyordu bile denilebilir. Ancak, 
bu tehdidin birincil muhatabı konumunda-
ki aktörlerin toplumu ve devleti bölücülük 
endişesinin yersizliği konusunda ikna etmek 
hususunda anlamlı bir çaba içinde olma-
yışları; etnik talepler üzerinden örgütlenen 
silahlı bir örgütün varlığının bölücülük teh-
didinin somut bir yansıması olarak algılan-
maya müsait oluşu ve silahlı örgütün silah 
bırakma konusundaki isteksizliğinin dillen-
dirilmeyen bir gizli hedef için savaştığı tezini 
dillendiren kesimleri haklı çıkarıyor oluşu, 
vb. birçok dinamik bölücülük tehdidini dev-
let aklından sökmek bir yana toplumsal bir 
karşılığa da kavuşturdu. Hatta denilebilir 
ki, bölücülük tehdidinin artık toplumsal bir 
karşılığa sahip oluşu, devlet aklından sökü-
lüp atılamamasının en önemli gerekçesini 
teşkil etmiş durumda. AK Parti, hem bölü-
cülük tehdidine muhatap olan kesimlerin bu 
tehdidi bertaraf etmek için neredeyse kılını 
kıpırdatmıyor olmaları, hem de maalesef bu 
tehdidin toplumsallaşmış olması dolayısıyla, 
irtica tehdidini devlet aklından arındırmak 
konusunda gösterdiği başarıyı, bölücülük 
tehdidi konusunda gösteremedi/göstere-
miyor. Ancak, gerekçe her ne olursa olsun, 

bölücülük tehdidinin resmi ideolojinin mer-
kezinde yer almaya devam ediyor olması ve 
üstelik de toplumsal bir karşılık elde etmiş 
olması, hem toplumsal barışın tam olarak 
sağlanamamasına hem de vesayet rejiminin 
tamamen geride bırakılarak demokratik reji-
me geçilememesine yol açıyor.

Bölücülük ve irtica paranoyası
Devlet aklının irtica tehdidinden arındırıl-
ması, Türkiye’yi içeride normalleştirirken, 
dışarıda da muazzam fırsatlara kavuşturdu. 
Yıllarca sırt çevrilen Arap-İslam coğrafya-
sı, son yılların dış politika aktivizminin en 
önemli unsuruna dönüştü. İrtica paranoya-
sından kurtulan devlet aklı, Arap Baharının 
siyasal merkeze taşıdığı İslami hareketleri/
partileri, ‘iç düşmanlarını’ güçlendirebilecek 
potansiyel bir düşman olarak ele alıp dışla-
mak yerine, İslam coğrafyasındaki siyasal 
mobilizasyonun merkezi aktörleri olarak 
görüp iyi ilişkiler kurmayı tercih etti. Dev-
let aklında yaşanan zihinsel kırılma netice-
sinde, Türkiye, Arap coğrafyasında yaşanan 
gelişmelerin nasıl yorumlanacağı, hangi ak-
törlerle ilişki kurulacağı, vb. konularda, on 

Devlet aklını irtica 
tehdidinden arındırmasına 
rağmen bölücülük tehdidini 
devlet aklından söküp 
atamayan Türkiye, 2006 
yılına kadar Kuzey Irak’taki 
gelişmeleri değerlendirmekte 
nasıl tökezlediyse, bugün de 
Suriye’deki gelişmelerden 
tedirgin oluyor.
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yıl öncesine göre, tamamen farklı bir siya-
sal pozisyon aldı. Bundan on yıl önce, irtica 
paranoyasının devlet aklını esir aldığı eski 
Türkiye’de, siyasal elitlerin, Mısır, Tunus, 
Libya ve Suriye’de bugünkü kadar aktif rol 
alacağını düşünmek hayal olurdu herhalde. 
İrtica tehdidine yönelik resmi ideolojideki 
revizyon Türkiye’nin dış politikasına nasıl 
yadsısıysa, bölücülük tehdidi ile ilgili bir 
revizyon yapmamış olması da aynı şekilde 
yansıdı. Bölücülük tehdidini devlet aklından 
söküp atamayan Türkiye, 2006 yılına kadar 
Kuzey Irak’taki gelişmeleri değerlendirmekte 
nasıl tökezlediyse, bugün de Suriye’deki ge-
lişmelerden tedirgin oluyor. İçerideki Kürt-
lerin durumunu, gerekçe her ne olursa olsun, 
hal yoluna koyamayan Türkiye, bölücülük 
tehdidiyle yaşamaya, gelişmeleri bu tehdit 
doğrultusunda yorumlamaya ve dışarıdaki 
Kürtlerin kazanımlarından tedirginlik duy-
maya devam ediyor.

Oysa Türkiye, devlet aklından irtica parano-
yasını söküp attığı için Ortadoğu’daki İslami 
oluşumlarla nasıl barıştıysa, bölücülük pa-
ranoyasından arınabildiği takdirde, komşu 
ülkelerdeki Kürtlerle de barışabilir(di). İrtica 
tehdidini geride bırakarak, Türkiye, İslami 
hareketlerin iktidara yürüyüşü üzerinden 
nasıl Ortadoğu’daki nüfuzunu derinleştir-
diyse, bölücülük tehdidini de geride bıraka-
rak, komşu ülkelerdeki Kürtlerin varlığını 

Ortadoğu’ya müdahil olmanın bir basamağı 
haline getirebilir(di). Ancak, Türkiye, bugün, 
Ortadoğu’daki İslami hareketlerin iktidara 
gelmesinden tedirginlik duymama noktası-
na gelmişken, her ne gerekçe ile olursa olsun, 
maalesef, bölücülük paranoyasını geride bı-
rakmadığı için, komşu ülkelerdeki Kürtlerin 
siyasal kazanım elde etmesinden tedirginlik 
duyuyor. Şurası açık; Ortadoğu’daki değişim, 
bu coğrafya üzerinde yaşayan bütün etnik 
ve mezhepsel yapıları derinden etkileyecek. 
Aynı coğrafya içinde olması hasebiyle, Kürt-
ler de bu değişimden pay alacaklar. Bu yeni 
rol dağılımında, kaderlerini mevcut otoriter 
rejimlere bağlamayan bütün unsurların si-
yasal konumu bugünkünden daha iyi ola-
cak. Bu çerçevede, hem siyasal aklı hem de 
toplumsal algısıyla Türkiye’nin, Kürtlerin 
konumunun her halükarda bugünkünden 
daha iyi olacağını öngörüp, pozisyonunu 
bu veri üzerinden konumlandırmaya yöne-
lik son dönemdeki çabalarını daha da güç-
lü kılmasında yarar var. PKK’nın muhtemel 
provokasyonları, bu çabayı engellemeye yol 
açmamalı. Bu çerçevede, toplumsal barışın 
ve bölgesel etkinliğin yolu, yıllar önce yanlış 
varsayımlar üzerinden belirlenmiş ulusal gü-
venlik kaygılarından vazgeçmekten geçiyor. 
Bölücülük paranoyasından kurtulan bir Tür-
kiye, bölgedeki dönüşüm sürecini daha doğ-
ru okuyacak, iç barışını ve bölgesel etkinliği-
ni daha güçlü bir şekilde tahkim edecektir.
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Suriye isyanı bölgemizdeki yüzyıllık hesap-
ların, statükonun ve ezberlerin yeniden göz-
den geçirilmesine yol açtı. Bütün bu derin 
kırılmalar olurken Türkiye medyası da na-
sibine düşeni almışa benziyor. Türkiye’nin 
siyaseti, entelektüelleri, medyası hâlâ post- 
Kemalist sürece geçmenin sancılarını yaşı-
yor. Toplum ve elitler halinde farklı tarihsel 
eşzamanlama krizleri yaşıyoruz. Başka bir 
deyişle her kesimin kendisine ait bir jet-lag 
krizi devam ediyor. 

AK Parti iktidarı, 2002’den bu yana, 
Türkiye’nin tarihsel eşzamanlama krizini 
devlet ve millet düzeyinde daraltmaya çalı-
şan bir motor işlevi gördü. Yani, 1990’ların 
kayıp yılları makasında kendisini uzun yıl-
lar 1980’lerin siyasi ve ekonomik düzeyinde 
bulma riski ortaya çıkmışken AK Parti ikti-
dar oldu. Birkaç yıl içinde eşzamanlama kri-
zini daralttı ve 2007 sonu itibariyle Türkiye’yi 
dünya ile benzer sayılabilecek bir zaman di-
liminde tutmayı başardı. Benzer bir durum 
Türkiye’nin komşularımız ve onların bu-
lundukları bölgeyi bir “Ortadoğu bataklığı” 
olarak gören muhalefet açısından geçerli 
olamadı. Ortadoğu’da tarihsel eşzamanlama 
krizi yaşayanlar değişim dalgası karşısında 

ya köşeye sıkışmış durumdalar ya da fiili 
olarak statükoyu korumak için kan dökerek 
direniyorlar. 

Tarihi yakalamak
Cari değişim dalgası içinde bir sorun ve 
onun aktörleri ise tarihsel eşzamanlama kri-
zini en ağır şekilde yaşamaktalar. Bu sorun 
elbette Kürt sorunu ve onun farklı aktörleri. 
Suriye’de yaşanan isyan dalgası ise bu aktör-
lerin pozisyonlarının bir kez daha mercek 
altına alınmasını sağladı. Türkiye, çok partili 
hayat sonrası Kürt meselesinde uzunca yıl-
lar “-50 siyaseti”ni sürdürdü. Kemalizmin en 
kaba uygulamaları ile Osmanlı parçalanma 
travmasının meczedilmiş hali olan -50 siya-
seti, yaşananları sürekli 1800’lerin sonundan 
veya 1900’lerin başından okumayı denedi. 
Sonuç bu vatanın en organik unsuru olan 
Kürtlerin zulme maruz bırakılmasıydı. -50 
siyaseti, 1980’lerin sonuna kadar devam etti.

1990’larda ise mezkûr eşzamanlama krizi 
“-30 siyaseti”ne dönüştü. En temel argüma-
nı ise geri kalmışlıktı. 2000’li yılların hemen 
başında “-20 siyaseti”ne mahkûm oluyorduk. 
Kısaca, Kürt sorunu bir bölücülük sorunuy-
du. AK Parti mezkûr tarihsel eşzamanlama 
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Ortadoğu’nun Eşzamanlama Krizi!
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krizini, Erdoğan’ın 2005 Diyarbakır konuş-
masıyla “-10 siyaseti”ne dönüştürdü. Artık 
sorunun en azından can yakıcı haline on yıl 
uzaktaydık. 2009 demokratik açılımla ise Er-
doğan, Türkiye’nin Kürt meselesiyle yaşadığı 
jet lag krizini beş yıla kadar indirdi. Genel-
likle 5 yıl öncenin imkânsızları 5 yıl sonra 
siyasete dönüşmektedir. Bu elbette büyük 
ölçüde AK Parti ve demokratik kesimlerin 
yaşadığı bir zaman göçüydü. Ancak, benzer 
bir dönüşümü bütün aktörler yaşamadılar. 

Kürt sorununun dokunulmazı: PKK
Kürt meselesinde -50 siyasetinden -20’ye ka-
dar birçok aktör bulunmaktadır. En sorunlu 
olanı ise -50 ila -20 arasındaki bölgede PKK’da 
bulunmaktadır. Ağustos 2012’de Türkiye’de 
bir ilçeyi ele geçirmeye çalışan bir örgütten 
bahsediyoruz. Tam da bundan dolayı bugün-
lerde Türkiye’nin Kürt meselesi ile eşzaman-
lama krizini yaşamasının tek sebebi haline 
dönüşmüş durumdadır. Israrla Türkiye’nin 
neler yapması gerektiğini söylemenin, “devle-
te konuşmanın” güzel uyarıların ötesine geç-
mesinin yolu PKK’nın bu güzelim teorileri pis 
bir gerçekle bozma potansiyeline dair birkaç 
cümle kurmaktan geçiyor. 

Meseleyi anlamak için, Türkiye’nin, Suriye’de 
Baas ile açık işbirliği içinde olan PYD üze-
rinden gösterdiği tepkiyi sağından solundan 
analiz etmek kadar, PKK’nın bölgesel süreç-
lerde nasıl bir aktöre dönüştüğünü görmek 
de önemli değil mi? Türkiye bir an için bütün 
bu denklemden çıksa bile PKK’nın, Kürtleri 

Suriye içinde ve Kuzey Irak’ta soktuğu pozis-
yona dair iki çift laf etmeden analiz yapmak 
mümkün müdür? Bölgede bütün Kürtleri 
yabancı birer unsur haline dönüştüren PKK 
adımlarının Kürtlere maliyeti üzerine ko-
nuşmadan Suriye ve Irak üzerine nasıl teşhis 
yapacaksınız? PYD’nin sadece yakın zaman-
da işlediği cinayetler üzerine bir tek kelime 
etmeden Barzani’nin bundan sonra neler ya-
pacağını anlamak mümkün müdür? 

PKK maliyeti
Türkiye hızla Kürt meselesinde tarihsel eşza-
manlama krizini tamamen bitirmek zorun-
dadır. Bu krizi bitirmek ile PKK’nın bitmesi 
arasındaki ünsiyet de çoktan kopmuş durum-
dadır. Bu hafta Kuzey Irak’a yapılan ziyaret, 
Türkiye’nin bu potansiyele sahip olduğunun 
bir başka göstergesidir. Benzer şekilde Bar-
zani yönetimi artık 36. Paralel dünyasında 
yaşamamaktadır. Siyasal bir abra rolü oyna-
yarak elde edebileceği kazanımları sağlamış 
durumdadır. Bundan sonrası, bedeli olan si-
yasi tercihler dünyasıdır. Dün Türkiye’yi Irak 
siyasetinde, Türkmenler üzerinden, etnik bir 
lense sahip diye eleştirirken, bugün IKBY 
“Batı Kürdistan” siyasetine yönelirse sadece 
eşzamanlama krizimize yatırım yapar. Ken-
dimizi bir anda -10 Siyasetinde, 2002’lerde 
buluruz. Hazır Kerkük ziyareti yapılmışken 
kimse de garipsemez! 

PKK elini tetikten çekmediği sürece Kürt 
meselesi üzerinden yapılan analizlerin ta-
mamı her an hükümsüz hale gelebilir. Bunu 
defalarca yaşadık, yaşamaya da devam edi-
yoruz. -20 Siyasi dünyasında yaşayan bir 
anakronik yapının yükünü daha ne kadar 
çekip çekmeyeceği Kürt legal siyasi hareketi-
nin en azından bir tercihi olmalıdır. Eğer bu 
bir tercih konusu bile değil, mecburiyet ise 
maalesef onlar da bu derin tarihsel eşzaman-
lama krizi içinde patinaja devam edecekler. 
Suriye’deki PKK varlığı Türkiye’den önce Su-
riye Kürtlerinin, sonra yeni Suriye’nin de bir 
sorunu olacaktır.

AK Parti iktidarı, 2002’den 
bu yana, Türkiye’nin tarihsel 
eşzamanlama krizini devlet ve 
millet düzeyinde daraltmaya 
çalışan bir motor işlevi gördü.
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18 Temmuz’da Şam’da patlayan bomba son-
rası Esad rejimi güçlerini büyük şehirlerde 
topladı.  Bunun sonucunda ülkenin kuze-
yinde ortaya çıkan boşluğun Kürt partileri 
tarafından doldurulması, Türkiye siyasetin-
de ve medyasında bir alarm havası yarattı.  
Suriye’deki Kürtlerin siyasal statü talepleri, 
Türkiye’de bir iç mesele olarak algılanıp ulu-
sal güvenlik parantezi içerisinde değerlen-
dirildi. Türkiye`nin komşularının siyasal 
sistemleri ile haritalarında değişikliklerin 
yaşanması, aslında yeni bir şey değil. Son 20 
yılda hem Balkanlar hem de Ortadoğu`nun 
jeopolitiği önemli değişiklikler yaşadı. Fakat 
Cumhuriyet`in topluma dayattığı Türk, Sün-
ni-Hanefi Müslüman ve seküler bileşenler-
den oluşan kimlik anlayışının bir yansıması 
olarak, Türkiye`nin batı komşuları ile güney 
ve doğu komşularında yaşanan bu sınır ve 
siyasal yapılarındaki değişikliklere verdiği 
tepkiler, tamamen farklı niteliklere sahiptir. 

Balkanlardan Ortadoğu’ya
1990’lı yıllar ile 2000`lerin başları, Balkanlar 
için parçalanma ve bölünme yıllarıydı. Bir-

biri ardına yaşanan iç savaşlar ve akabinde 
gelen bölünmeler, Balkanların jeopolitiği-
ni önemli ölçüde değiştirdi. Bu yaşananları 
Türkiye, ulusal güvenlik sendromu bağla-
mında değil de, durdurulması gereken bir in-
sani trajedi olarak değerlendirdi. Bosna`nın 
ve Kosova`nın daha önce bileşenleri olduk-
ları devletlerden kopup bağımsız birer devlet 
haline gelmeleri, ne devlet ne de kamuoyu 
bazında, hiçbir zaman, geçilmemesi gere-
ken bir kırmızıçizgi çerçevesinde ele alındı. 
Bu yeni kurulan devletlerde yaşayan halklar, 
Türkiye’de yaşayan milyonlarca vatandaşın 
soydaşıydılar. Ve üstelik bu soydaşların sa-
hip oldukları kimlikler, Kemalist ulus inşa 
sürecinin yaratmaya çalıştığı makbul vatan-
daş prototipi ile de çok uyumluydu. Sünni- 
Müslüman fakat seküler bir sosyal ve siyasal 
hayatı kucaklamaya hazır, etnik olarak fark-
lı kökenlerden gelseler de asimile olmaya 
meyyal görüldüler. Dolayısıyla da 1990`lı ve 
2000`li yılların çalkantılarının doğurduğu 
bu devletler, hem devlet hem de kamuoyu 
tarafından doğal müttefik olarak görülüp 
desteklendiler.

Yorum  |  GALIP DALAY  |  20 Ağustos 2012  |  Star Açık Görüş

Suriye Krizi ve Türkiye’nin Kimlik 
Meselesi
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Buna karşın, Türkiye`nin doğu ve güney 
sınırında yaşanan her çatışma ve kargaşa 
ve bunun sebebiyet verdiği her siyasal ye-
niden düzenlenme, Türkiye`de ulusal gü-
venlik sendromunu had safhaya çıkardı. 
İran Devrimi, Körfez savaşları ve bunların 
doğurduğu siyasal sistemler ve son olarak 
bugün Suriye`deki Kürtlerin siyasal statü 
elde etme ihtimali, medyanın önemli bir 
kesimi tarafından ulusal güvenlik paradig-
ması doğrultusunda ele alındı. İran Devrimi 
`İslam` tehlikesini, Körfez savaşları `Kürt` 
tehdidini yeniden ortaya çıkardı. Aslında 
her iki durumda da yaşanan, Kemalist ulus 
devlet anlayışının toplum mühendisliğine 
dayanan kimlik algısının krize girmesiydi. 
Ne İslam ne de Kürt kimliğini ciddiye alan-
lar, bu tasavvur edilen kimlikte kendilerine 
yer bulabiliyordu. Bu nedenle, bu kimlikler 
doğrultusunda ortaya konulan her siyasal ve 
sosyal statü talebi, ulusal güvenlik (kimlik) 
sendromunu depreştiriyordu.

Farklı kimlikler, yeni politikalar
2000’lerin ortaya çıkardığı siyasal tablo, bu 
anlayışın önemli ölçüde iflas ettiğinin açık 
göstergesiydi. İflas etmiş eski paradigmanın 
yeni bir paradigmayla ikame edilmesinin ilk 
yaşandığı yerlerin başında Türkiye’nin dış 
politikası geliyordu. Yeni bir tarih ve coğraf-
ya algısıyla bunların mirası olan farklı kim-
liklerin kucaklanmasını merkeze alan yeni 
dış politika, dört-tarafını düşmanlar ile çev-

rili gören, içine kapanık bir devleti küresel 
iddiaları olan önemli bir bölgesel güç haline 
getirdi. Yeni anlayışa dayanan Türkiye, hem 
İslam İşbirliği Teşkilatının genel sekreterliği-
ni hem ‘Medeniyetler ittifakı’nın eş başkan-
lığını yaparak bölgesel ve küresel bir vizyon 
ortaya koyuyordu.

Dış politikada yaşanan bu değişimin benzeri 
artık iç politikada da yaşanmalıdır. Kemalist 
anlayışın bütün toplumsal mühendislik pro-
jelerine rağmen, Türkiye hâlâ çok kültürlü 
yapısını korumaktadır. Nitekim Türkiye’nin 
siyasal elitleri ve çeşitli toplumsal kesimler, 
haklı olarak Türkiye’nin tarihsel derinliği 
olan imparatorluk bakiyesi bir ülke olduğu 
tezini sürekli işliyorlar. Çok dillilik ve çok 
dinlilik ise imparatorlukların en temel özel-
liklerini oluşturuyor. Ne var ki, imparator-
luktan cumhuriyete geçiş sürecinde bu haki-
kat yok sayılmış ve mevcut sosyoloji referans 
olarak kabul edilip ona göre bir siyasal sis-
tem ile kimlik anlayışı geliştirmek yerine, var 
olan toplumun gerçeklik dikkate alınmadan 
tahayyül edilmiş bir siyasal sistem ve kim-
liğe göre toplum inşa edilmeye çalışılmıştır. 
Türkiye’nin imparatorluk bakiyesi olması 
nedeniyle, sahip olduğu toplumsal çeşitliliği 
yok sayan bu ulusal kimlik ile siyasal sistem 
ise, sürekli krizlerle karşılaşmış ve ancak 
toplumu, sosyolojisini tesis ettikleri siyasal 
sisteme tehdit gören bir vesayet sistemi ile 
sürdürülebilmiştir.

Bugün de doğu ve güney sınırlarında ya-
şanan krizlerin temelinde Türkiye`nin bu 
toplumsal gerçekliğine uygun bir kimlik an-
layışının geliştiril(e)memesi yatmaktadır. Bu 
nedenle, yeni bir kimlik anlayışı sadece bir 
iç uzlaşım hadisesi olmayıp aynı zamanda 
önemli bir dış politika meselesidir.

Yeni Türkiye’de yeni kimlik
Yeni Türkiye, toplumun sosyolojisini referans 
alan yeni bir kimlik anlayışını geliştirmek 

Yeni Türkiye kimliğinin 
oluşturulmasında Kürtlüğün 
Türklük kadar, Aleviliğin 
Sünnilik kadar kendisine yer 
bulması gerekir.
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zorundadır. Bu yeni kimliğin bileşenlerinin 
oluşturulmasında da Kürtlüğün Türklük ka-
dar, Aleviliğin Sünnilik kadar kendisine yer 
bulması gerekir. Bu bağlamda Suriye`deki 
Kürtlerin siyasal statü talebinin ulusal gü-
venlik (kimlik) sendromumuzu depreştirdi-
ği bu dönemin, aynı zamanda Türkiye`nin 
yeni anayasa yazımı ile aynı döneme denk 
gelmesi büyük bir fırsattır. Anayasa yapıcıla-
rının önünde, tarihi bir fırsat bulunmaktadır. 
Türkiye`nin toplumsal farklılıklarını dikkate 
alan kapsayıcı bir vatandaşlık ve kimlik tanı-
mı ile yaşadığımız bu kriz, bu nitelikteki son 
krizimiz haline getirilebilir.

Böyle bir kimlik anlayışı, Suriye`de kuru-
lacak bir Kürt siyasal yapılanmasını tehdit 
olarak değil, Bosna, Kosova örneklerinde 
olduğu gibi doğal bir müttefik olarak görür. 
Aslında Irak Kürdistan`ına yaklaşımdaki 
kısmi değişimin ortaya çıkardığı iyileşme, 
Türkiye ile Suriye`deki müstakbel bir Kürt 

siyasal yapısı arasında yaşanabileceklerin 
potansiyelini bize gösteriyor. Irak Kürdistanı 
ile Türkiye arasındaki ticaretin hacmi Türki-
ye ile Yunanistan arasındakinden büyüktür. 
Irak Kürdistanı Türkiye ile önemli oranda 
bir ekonomik entegrasyon sağlamış durum-
da; siyasal olarak da Irak`ta Türkiye`nin en 
önemli müttefiki konumundadır. Benzer bir 
durumun Türkiye ile Suriye Kürtleri arasın-
da yaşanmaması için hiçbir neden yoktur.

Özetle, başka bir devletin iç siyasal yapı-
lanmasında ortaya çıkması muhtemel bir 
değişikliğin bizi krize sokmasının nedeni, 
içeride yaşadığımız kimlik krizinin sonuç-
larından başka bir şey değildir. Eğer yeni 
anayasa ile Türkiye toplumunun bütün fark-
lılıklarını içeren, kapsayıcı bir vatandaşlık ve 
kimlik anlayışını geliştirebilirsek; Kürtlerin 
Suriye`de elde edeceği siyasal kazanımları 
da tehdit olarak değil, birer fırsat olarak gö-
rür ve destekleriz.
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It is possible to categorize Turkey’s trial with 
the Kurdish question into four distinct peri-
ods: (1) The Republic’s initial years and the 
problems resulting from primitive nation-
building exercises undertaken throughout the 
single-party period; (2) the period of under-
development between the establishment of 
the May 27 regime and the 1980 military coup; 
(3) the period of armed struggle that began 
with the coup and ended with the bankruptcy 
of the state approach in the late 1990s. Under 
the pressures stemming from these three peri-
ods’ heavy costs, we proceeded into the fourth 
period in 1999. We entered into a new and 
complicated domain vis-à-vis the Kurdish 
question as Kurdistan Workers’ Party (PKK) 
leader Abdullah Öcalan was handed over to 
Turkey. In this new era, we frequently wit-

nessed conflicts between the normalization of 
both politics and the country entire, and “Old 
Turkey’s” provocations. In the meantime, the 
PKK itself had difficulty explaining what it 
was aiming for and why it resumed its violent 
campaign. For the past seven years, the armed 
organization has moved from being an actor 
to be addressed via political instruments to an 
anthropological subject resembling a band of 
rebels abandoned in the mountains from the 
last century! 

The PKK’s rushing back to arms following 
the democratic opening process launched 
by the Justice and Development Party (AK 
Party) represents one of the most dramatic 
examples of their existential crisis.

However hard the PKK may try to legitimize 
their existence and actions with help from 
outdated arguments of the third-world post-
colonial left and trauma analyses, it nonethe-
less fails to address the following question: 
Does the PKK, in the context of Turkey’s 
Kurdish question, intend to lay down its 
arms under any circumstance? As we are 
going through the strongest regularization 

The PKK and the Middle East
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  24 Ağustos 2012  |  Hurriyet Daily News

Does the PKK, in the context 
of Turkey’s Kurdish question, 
intend to lay down its arms 
under any circumstance?
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trend in Republican history, the PKK evolved 
from the single most important actor of the 
Kurdish question and into the “PKK prob-
lem of the Kurdish question.” This deep rup-
ture introduced Kurdish neo-nationalism 
into the PKK’s main agenda at the expense of 
the Kurdish question’s resolution dynamics. 
Not accounting for the living conditions of 
the Kurds who are ineligible for citizenship 
in Syria, subject to serial executions in Iran 
and residents of a de facto political incubator 
in Iraq, the PKK continues to resort to terror 
at the expense of Turkey’s Kurds. 

Today, as the failed government rationale 
of the 1990s gradually comes under judicial 
scrutiny, the PKK’s attempt to cling onto its 
obsolete tactics from the same decade hints at 
some political anachronism on the organiza-
tion’s behalf. As far as the PKK is concerned, 

the process only promises to get them from 
the defeat of the 1990s to a second period of 
defeat in the 2010s. The AK Party removed 
the wreckage of the 1990s to the benefit of 
both the Kurds and the Turks, and against 
the interests of anti-democratic forces. The 
undoing of any costs that may arise out of the 
2010s shall likewise contribute to domestic 
consolidation and undermine the PKK and 
other regional actors over the longer term. 

Just like the Bashar al-Assad regime, the 
PKK is fighting a losing battle against the 
Zeitgeist that carries Turkey and the entire 
region with it. We already know that nei-
ther of them is interested in the rising costs 
of their behavior. To break with this vicious 
circle, a voice from among the Kurds must 
proclaim that “the King is naked!” This no 
longer a choice but an obligation.
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In early July, Massoud Barzani, the president 
of Iraq’s Kurdistan Regional Government 
(KRG), assembled Syrian Kurdish leaders in 
Irbil, Iraq, to broker a deal to unite Kurdish 
groups against the regime of Syrian President 
Bashar al-Assad. By the end of the confer-
ence, the Supreme Kurdish National Council 
was born to represent Kurds in a post-Bashar 
al-Assad Syria. Turkey, which did not par-
ticipate in the conference, initially welcomed 
the Kurdish unity: With the fall of Assad as 
the group’s primary goal, one that Turkey 
shares, unified Kurdish opposition would 
only hasten the end of the Syrian regime.

However, Turkey’s perception of the Kurd-
ish unity deal shifted dramatically just weeks 
later, when the Kurds moved to fill the secu-
rity vacuum left in northeastern Syria after 
Assad’s forces retrenched in the aftermath 
of the assassination of several members of 
his inner circle on July 18. Ankara’s change 
of heart hardly came as a surprise. The Syr-
ian Kurds’ takeover of state institutions and 
subsequent flying of the flags of the KRG 

and the Kurdistan Worker’s Party (PKK) 
in northeastern cities evacuated by Syrian 
forces unsettled Turkey, creating a sense of 
alarm and drawing stern responses from 
Turkish political leaders.

Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdo-
gan, on his way to London for the opening 
ceremony of the Olympics, issued threats, 
saying that Turkey would not remain silent 
in the event of a new state emerging on Tur-
key’s borders. In particular, Erdogan left all 
options on the table to prevent the emer-
gence of a “terrorist entity,” alluding to the 
opposition Syrian Democratic Union Party 
(PYD) and its supposed links to the PKK, 
a Kurdish group engaged in armed strug-
gle against Turkey since 1984. Meanwhile, 
Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu 
visited Irbil, the KRG capital, to convey Tur-
key’s concern and displeasure with the Syr-
ian Kurds’ moves.

Turkey’s combative response is understand-
able but counterproductive. A more prudent 

Yorum  |  GALIP DALAY  |  15 Ağustos 2012  |  World Politics Review

Turkey’s Approach to Syria’s Kurds 
Ignores Potential Gains
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strategy would involve supporting the Syrian 
Kurds’ push for a decentralized Syrian politi-
cal system. Syria’s political realities, the limited 
nature of the Syrian Kurds’ demands and their 
conception of the role of Islam in a secular 
state -- compatible with that of Turkey -- indi-
cate that Ankara would be wise to shift course.

Though Turkey might prefer a centralized 
post-Assad state, Syria’s political fragmen-
tation makes this increasingly implausible. 
When the Syrian government inevitably 
collapses, the country’s Kurds, Allawites and 
Christians will look for safeguards against a 
government dominated by the Sunni-Arab 
majority. Syria’s diverse political factions are 
likely to find greater stability in a territorial-
ly unified but politically decentralized coun-
try, unlike the Damascus-dominated gov-
ernment that exists today. If Turkey expects 
otherwise, it is likely to be disappointed. 
There is little reason, then, to further strain 
Ankara’s relations with Syria’s Kurds by re-
jecting their political demands in pursuit of 
an unattainable goal.

Furthermore, Syrian Kurds have never de-
manded the independent state that Turkey 
purportedly fears. Turkey has stated that the 
breakup of Syria is its so-called red line, but 
the Syrian Kurds have never contested the 
notion of Syrian territorial integrity. In an 
interview with the BBC, PYD co-chairman 
Saleh Mohammed Muslim explicitly stated 
that his party respects Syria’s integrity and 
demands neither an independent Kurdish 
state nor a federal one. The PYD merely 
seeks constitutional recognition of Kurds 
alongside Arabs as a pillar of Syrian nation-
ality, with all attendant rights, including 
some form of political self-rule within the 
country. For an ethnic minority caught up in 
a bloody civil war, these demands are mod-
est -- making Turkey’s sense of alarm seem 
out of proportion.

Moreover, the Kurdish view of democracy 
does not reject liberal secularism -- a nov-
elty in a region that can hardly be described 
as socially liberal. In this context, the Kurds 
stand out for their secular political institu-
tions and the absence of strong, religiously 
tinged demands. Turkey should welcome 
the alignment of Kurdish demands with val-
ues liberal internationalist actors -- Turkey 
among them -- have been advocating since 
the start of the Arab uprisings.

In fact, the Kurds’ political demands and in-
stitutions establish them as the best candidate 
to embrace the so-called Turkish model: a 
Muslim-majority democracy with a secular 
political system and a growing economy. This 
apparent affinity gives Turkey a reason to es-
tablish strong channels of communication 
with Syria’s Kurds, thereby forging ties with a 
key neighboring ally that shares its values.

The transformation in relations between 
Turkey and the KRG over the past decade 
is instructive here. After the U.S. invasion 
of Iraq, Turkey responded to Iraqi Kurdish 
political demands with alarm. Relations be-
tween the two sides were largely securitized, 
with Ankara and Irbil engaging in hostile ex-
changes and threats. However, recent years 
have brought a dramatic improvement in 
Turkey-KRG relations. As the government 
of Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki in 
Baghdad draws closer to Iran and adopts a 

Turkey should recognize that 
the neighbors with which it 
will likely share its longest 
borders are not Syria and Iraq, 
but Kurdish political entities.
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more hostile approach toward Turkey, the 
Iraqi Kurds have become Turkey’s best ally 
in the country. Iraqi Kurdish and Turk-
ish officials visit each other frequently, and 
Turkey’s trade volume with the KRG topped 
$4.5 billion in the first half of 2012. Political 
will is the only thing standing in the way of 
Turkey realizing a similarly productive rela-
tionship with Syria’s Kurds.

Turkey should recognize that the neighbors 
with which it will likely share its longest 
borders are not Syria and Iraq, but Kurdish 
political entities. For Turkey, then, formu-
lating a sound Middle East policy requires 

thoughtful attention to Kurdish issues. If 
Davutoglu’s once-vaunted “Zero Problems 
with Neighbors” policy is to remain central 
to Turkey’s foreign policy, establishing a 
dialogue and improved relations with Kurds 
throughout the region is essential.

The emerging fruitful relationship with the 
KRG has helped debunk the notion that 
any Kurdish gain in the region is a loss for 
Turkey. To the contrary, improved relations 
with the region’s Kurds, including those in 
Syria, will only strengthen Turkey’s hand 
vis-a-vis other regional powers and help 
Turkey achieve its regional goals.
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ABSTRACT  |  It has been almost four years 
since the global financial crisis started in 
2008 and it has become an inherently Euro-
pean affair. One after another, weaker Euro-
pean economies seeing their growth plum-
meting have become unable to recover on 
their own and are resorting to loans from the 
International Monetary Fund (IMF), Euro-
pean Central Bank (ECB) and the European 
Union (EU). Already, Ireland, Greece and 
Portugal have requested full bailouts with 
Southern Cyprus  as the newcomer, still un-
der negotiation, while Spain has requested 
only partial assistance not acknowledging it 
may soon need full support. Many experts 
predict that Italy will follow suit as it is quite 
possible that it will be the next which with-
out any access to credit markets to finance 

its needs. This policy analysis sheds some 
light on the current status of these countries: 
how the crisis was brought about, what mea-
sures they took, how have they performed 
thus far and what are the prospects for them. 
The role of the European Union is also be-
ing discussed in reference to the hesitant way 
it has addressed the problem and the cracks 
that appeared in the European establishment 
due to lack of mutual understanding and 
cooperation. In contrast to the weaker Eu-
ropean economies, neighboring Turkey has 
managed to recover fast and exhibit positive 
signs that the economy is moving towards 
more sustainable growth rates while dealing 
with domestic vulnerabilities. This compari-
son serves as a reminder to reconsider both 
the usefulness of the single currency as well 

The Euro Area Crisis 
and Turkey in the First 
Half of 2012
Policy Brief  |  ERDAL TANAS KARAGÖL, EVRYDIKI FOTOPOULOU  |  Ağustos 2012 

2008 küresel ekonomik krizinin etkileri 2011 yılında başta Yunanistan olmak üzere Euro Bölgesi ülkelerinde sürdürülemez borç yükü 
olarak kendini gösterdi. Hükümetlerin geniş para politikaları ve savurgan kamu harcamaları nedeniyle Euro Birliği ülkeleri 2011 
yılında borç krizine girdi. Bu süreçte Yunanistan’ın iflasın eşiğine gelmesinin ardından AB’nin 3. büyük ekonomisi olan Italya’nın 
kamu borçlarının GSYH içindeki yüksek oranları Euro Bölgesi’nde kamu borçlarının sürdürülebilirliğini gündeme getirdi. Almanya ve 
Fransa’nın zamanında krizden etkilenen ülkelere yardım etmemesi krizin derinleşmesine ve piyasadaki güvensizlik ortamının artma-
sına neden oldu. Düşük oranlarda gerçekleşen büyüme oranları ve borçlanma maliyetlerindeki yükselişle bu endişeler daha da arttı. 

Euro Bölgesi’nde Borç Yükü Problemi
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as whether Turkey’s economy would benefit 
from closer ties with it, given that Europe fac-
es a continued slowdown at least until 2014.

CONCLUSION  |  Turkey seems that it has 
learnt from past mistakes. The country still 
has some way to go, but it does so with big 
strides; traps exist in the path, such as over-
heating the economy, or tapping credit, both 
of which would make immediately the econ-
omy vulnerable. So far, it compares favorably 
with many European economies, although 
living standards are still lower than those of 
its European neighbors. Under such circum-
stances the fact that Turkey can change the 
value of its currency to manipulate economic 
performance is a key advantage compared to 
the Eurozone but this measure should be 
used with extra caution. Turkey was partly 
affected by the crisis, and to some extend 
is still being affected, notably via trade and 
capital flows. It has to stabilize its growth 
rate before securing its position as a leading 

emerging economy and face domestic chal-
lenges that may pose obstacles in the me-
dium and long run. In this respect, the cur-
rent financial crisis in Europe has two simple 
lessons for Turkey: first, Turkey should be 
able to reduce dependency on the EU and 

In contrast to the weaker 
European economies, 
neighboring Turkey has 
managed to recover fast and 
exhibit positive signs that the 
economy is moving towards 
more sustainable growth rates 
while dealing with domestic 
vulnerabilities.
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turn to new markets for foreign exchange-
generating exports; second, reforms with a 
long term perspective bring rewards. It has 
become obvious that the weaknesses of the 
EU due to fragmentation often make it un-
able to offer viable solutions for structural 
economic problems to its members. It would 
be an interesting mental exercise to try and 
imagine how the Turkish economy would 
have dealt with the crisis had it been a mem-
ber of the EU.

Europe finds itself in the middle of an exis-
tential crisis, whirling around the viability 
of the single currency. Years of efforts have 
not been enough to make south and north 
economies converge and the lack of any po-
litical will from the European authorities to 
address the situation decisively only serves 
to deteriorate the situation. After all, each 
case has its own characteristics and chal-

lenges- it would be a chimera, on the part of 
the rescue planners to believe that with the 
same measures all problems will be solved. 
For instance, Southern Cyprus’ and Ireland’s 
problems started from their banks, as op-
posed to Portugal and Greece which suffer 
from productivity failure. More flexibility 
from lenders would be a solution, as well as 
political agreement on the fact that it is not 
only some member states that do suffer, but 
the whole union. Obviously the crisis is po-
litical too, since it is precisely due to political 
inaction that the crisis spreads. In such mo-
ments leaders have the opportunity to make 
history, and in the past Europe had indeed 
many inspirational politicians to consolidate 
the European vision. This time it seems that 
there only strong individualistic tendencies 
in the European establishment. In the ab-
sence of such political response it is highly 
possible that more Eurozone countries may 

find themselves in need of res-
cue- speculators place their bets 
on Spain and Italy for the next full 
bailout, and Greece as the first to 
wave the Euro good-bye.
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SETA “AB’nin Geleceği ve Türkiye-AB İlişkileri” 
başlıklı önemli bir panele ev sahipliği yaptı.

Konuşmacı olarak İngiltere Başbakanlık Ofisin-
den Angus Lapsley’nin katıldığı etkinlikte, Euro 
bölgesindeki kriz başta olmak üzere AB’deki te-
mel tartışma konularına ve AB-Türkiye ilişkileri-
ne değinildi.

AB’nin içinde bulunduğu borç krizinin birliğin 
uzun vadedeki planlarını olumsuz etkileyece-
ğine ve önümüzdeki 20 yıl zarfında AB’nin içe 
dönük bir yapı sergileyeceğini söyleyen Lapsley, 
güçlü yapısına rağmen AB kurumlarının Euro 
bölgesinde yaşanan son krizle başa çıkacak ye-
terliliğe sahip olmadığını ve kurumların güçlen-
dirilmesi gerektiğinin altını çizdi.  

“EURO ISTIKRARA KAVUŞTURULMALI”
Lapsley, AB’nin kısa vadede aşılması gereken 
en önemli sorununun finansal kriz olduğunu 
dile getirdi ve bununla bağlantılı olarak AB’nin 
karşılaştığı ikinci önemli problemin ekonomik 
büyümedeki belirsizlik olduğunu söyledi. Gele-
cek 10 yılda AB gündeminin finansal kriz tara- fından şekilleneceğini savunan Lapsley, öncelik-

le Euro’nun istikrara kavuşturulması gerektiğini 
belirtti. Lapsley, her ne kadar ekonomik büyü-
menin AB ülkelerini içinde bulunduğu krize kar-
şı güçlendireceğine inansa da, ülkelerin eko-
nomi politikalarında büyümeden ziyade korku 
odaklı hareket ettikleriniifade etti.

Angus Lapsley, İngiltere ve Türkiye’nin ticari ve 
siyasi olarak güçlü ikili ilişkilere sahip olduğu-
nu kaydederek AB-Türkiye ilişkilerine yönelik 
İngiltere’nin tarihsel olarak Türkiye’nin AB üyeli-
ğini desteklediğini ve süreç sonunda Türkiye’nin 
birliğe üye olacağına inandığını belirtti.

AB’nin Geleceği ve Türkiye-AB 
İlişkileri
Panel |  ANGUS LAPSLEY, TALIP KÜÇÜKCAN  | 13  Eylül 2012 
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The waves of revolt in Syria have entered a 
new phase with the recent bomb explosion in 
Damascus. Those who are putting their pens 
to devising schemes to increase the number 
of days Bashar al-Assad and the Baath gang 
have left, have, with this one bomb, recog-
nized the Kurdish, Druze, Alawi and Sunni 
states before the Syrians. We had seen a simi-
lar flurry during the occupation of Iraq.  

It will not be long before the claim “The 
Baath regime ceased to exist with the occu-
pation in Iraq and the revolts in Syria” can 
be justified. The Kurds in Syria did not join 
the opposition full force. Unfortunately the 
Kurdistan Workers’ Party’s (PKK) Syrian-
wing, the Democratic Union Party (PYD), 
had its hand in staining the Kurds with the 
‘Baathist dirt.’ 

First and foremost, the Syrian Kurds will have 
to struggle to get rid of the Baathist dirt and to 
overcome the alienation caused by the PKK. 
For Syrian Kurds, coming out of this mael-
strom will not only mean protecting their in-
terests, but will also mean being transformed 

into the natural and legitimate people of the 
region. Those who readily consider the Kurds 
“the Irish among us” and those who disregard 
the tensions in every political platform with 
an imagined “superiority of oppressed” only 
serve to alienate the Kurds from our region 
for their own interests. 

It is necessary to shelf the attempt to stop his-
tory from happening in the form of suggest-
ing “Turkey should resolve its own Kurdish 
problem before getting involved” in Syria. 

The Kurds and the Syrian Revolts
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  03 Ağustos 2012  |  Hurriyet Daily News

Suriye halkı modern Suriye tarihi içerisinde tercih hakları olmadan yaşama mecburiyeti içerisindeydi. Suriyelilerin 1982 Hama 
katliamıyla sonuçlanan mücadelesinden sonra Beşşar Esed’in göreve gelmesiyle yabancı bir bahar oluşturuldu. Suriyelilerin ter-
cih hakkı 2005 Şam Deklarasyonu ile kısmen tekrar gündeme getirildi ama 2011 Mart ayına kadar Suriyeliler tercihlerini geniş 
ölçekte dile getiremediler.

Suriye’de Haklar Sorunu 

The PKK, which missed by a 
long shot the transformation 
both Turkey and the Middle 
East undertook as evidence by 
the more blood it continues 
to shed, will continue to be a 
burden to the Kurds.
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Turkey should understand the Syrian prob-
lem not as a threat to the resolution of its own 
problem but as an instrument. First of all, 
Turkey’s power and capacity today is very dif-
ferent than it was during the Iraq occupation. 
Its refusal to become an active party to the oc-
cupation jump-started Turkey’s own process 
of confronting its past. In the “new Turkey,” 
born out of this confrontation, it would not 
be fair to cast Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan, who urged al-Assad to help Syrian 
Kurds claim their rights, as an enemy of the 
Kurds. For Turkey, the only issue is the infil-
tration of this region by the PKK and its ac-
tions that pose a threat to Turkey’s security. 

Turkey must follow a moderate path that bal-
ances its short term security concerns with 
the long term stability expectations. The 
moderate path in this case must also serve to 
remind ourselves that the PKK will never be-
come as determinative and constitutive a fac-
tor as taking the Syrian revolution prisoner. 

We must also remember that new Turkey’s 
Middle Eastern perspective is broader and 
deeper than indexing it to the PKK, which is 
reminiscent of old Turkey’s Cyprus syndrome. 

The PKK, which missed by a long shot the 
transformation both Turkey and the Middle 
East undertook as evidence by the more 
blood it continues to shed, will continue 
to be a burden to the Kurds. As long as the 
Kurdish political movement volunteers to 
carry the PKK burden, it will not be able to 
a play a role in the democratization of the 
region other than to delay the process. The 
people of this land neither determined the 
Turkish-Syrian border nor the Iraqi borders. 
As long as Turkey makes an effort for inte-
gration beyond these borders instead of rein-
forcing them after a century of Sykes-Picot, 
it will continue to render those actors who 
keep their fingers on the trigger by pursing 
Baathism in Syria when they could no longer 
find Kemalism in Turkey, meaningless.



486  |  AĞUSTOS 2012

Modern Suriye tarihi, Suriye halkı için ter-
cihlerden çok zorunluluklarla geçmiştir. 
Birinci Dünya Savaş’nın akabinde, Bilad-ı 
Şam’ın Fransız mandasına bırakılması Suriye 
halkının bir tercihi olmadığı gibi, 1949’dan 
1970’e kadarki süreçte yapılan birçok darbe 
de Suriye halkının tahammül etmek zorun-
da olduğu bir realiteydi. 1963 Baas Devri-
mi sonrasında Hafız Esed 1970’te Tashih 
Devrimi’ni yapıp ülkenin sosyal dokusuna 
mugayyir bir otokrasi kurduğunda da, göz 
doktoru Beşar Esed babasının saltanatını 
devam ettirdiğinde de halk sessiz bir seyirci 
rolündeydi. 

Suriye’de Mart 2011’de başlayan devrim süre-
ci ile birlikte Suriye halkı, yine zorunluluklar 
arasında kalsa da ilk defa geniş ölçekli bir 
şekilde en birincil tercihlerini dile getirmeye 
başladı: halkın meşruiyetinin şekillendirdiği 
bir siyasal sistem. 1982 Hama katliamıyla so-
nuçlanan mücadelede, Beşar Esed’in göreve 
gelmesinden sonra oluşan “yalancı bahar” 
havasında ve 2005 Şam Deklarasyonu’nda da 
kısmen dile getirilen bu tercih, 2011 Martı 
ile birlikte ülke çapına yayıldı ve önceki giri-
şimlerin aksine sed vurulması güç bir dalga 
haline dönüştü. 

Suriye devrimine ilişkin birçok analiz maa-
lesef kronolojik dayanaktan uzak ve bir va-
kum içinde yapılmaktadır. Bu sebeple dev-
rimin tabiatı ve gelişimi ve halkın tercihleri 
ve kendisine dayatılan zorunluluklar açıkça 
anlaşılmamakta ve bu durum zaten bir en-
formasyon savaşına dönüşen Suriye krizinde 
Esed otokrasisine mühimmat sağlamaktadır. 
Bu noktada devrim sürecinde Suriye halkı-
nın maruz bırakıldığı zorunlulukları ortaya 
koymakta fayda vardır. 

Esed’in meşruiyeti zaten yoktu!
Baştan başlamak gerekirse Esed ve şüreka-
sının ülke yönetimini ele geçirmesi, Suriye 
halkının tercihi eliyle meydana gelmiş bir 
hadise değildir. Bu durum, Esed rejimine 
karşı girişilen devrim hareketinin meşruiye-
tinin sorgulanmasını da absürt kılmaktadır. 
Çünkü Esed rejiminin kendisi halk meşrui-
yetine dayanmayan ve zorunlulukların ha-
yatta tuttuğu bir siyasi yapıdır. Bu sebepten 
halkın daha önce Esed rejimine vermediği 
meşruiyeti kendi uhdesi altına almak iste-
mesi çok doğaldır.

15 Mart’ta Deralı çocukların duvara yazılar 
yazması ne kadar tercih ürünüyse, işkence 

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  18 Ağustos 2012  |  Sabah Perspektif

Suriyeli’nin Tercih Hakkı Var mı?
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gören çocukların ailelerinin çocuklarının 
serbest bırakılması için karakolun önünde 
toplanması da o kadar zorunluluk gereğidir. 
Karakolun önündeki kalabalığa ateş açan 
güvenlik güçlerine karşı olayların akabinde 
gelişen protestolar da benzer şekilde bir ter-
cihten çok zorunluluk ürünüdür.

Protestoların yayılması ile artan rejim şid-
detinin, barışçıl protestocuları barışçıl dev-
rimcilere dönüştürmesi de Suriye halkının 
maruz bırakıldığı bir zorunluluktur. Reform 
isteyen halkın rejimin yıkılmasını isteyen hal-
ka dönüşümü, rejimin şiddeti ile senkronize 
gelişmiş ve reform isteğine katl ile cevap ve-
ren rejimin varoluşunu tehlikeye sokabilecek 
reformları hayata geçirmeyeceği anlaşılmış-
tır. Bu noktada onurlu bir şekilde yaşamak 
isteyen Suriye halkı için rejimin yıkılması bir 
zorunluluk haline dönüşmüştür. Diğer bir ifa-
deyle, Esed rejimi, kullandığı şiddetle, protes-
tocuları devrimcilere dönüştürmüştür.

İlerleyen dönemlerde barışçıl devrimciler-
den silahlı devrimcilerin çıkması da Su-
riye halkına dayatılan bir zorunluluktur. 
Hums’ta, İdlib’te, Hama’da başlayan, ülke ge-
neline yayılan ve bu satırların yazıldığı anda 
özellikle Halep’te devam eden katliamlar, 
savunmasız sivillerin korunması için silahlı 
grupların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Yine bir diğer ifadeyle Esed rejimi zorla ba-

rışçıl devrimcilerin bir kısmını silahlı grup-
lara dönüştürmüştür. 

Iran düşmanlığı sebep mi, sonuç mu?
Bu süreçte devrimcilerin bölge ülkelerine 
ilişkin görüşlerini de tercihleri değil zorunlu-
luklar şekillendirmiştir. Örneğin Türkiye ve 
Katar gibi ülkelerin muhalefete sahip çıkma-
sı, devrimcileri bu ülkelere meyilli kılmıştır. 
Diğer taraftan İran’ın Suriye’ye önce protes-
toların bastırmak için yardım etmesi ardın-
dan bilfiil Suriye’de devrimci avına katılması, 
Suriyeli devrimcilerin İran’ı Esed ile birlikte 
hareket eden düşman pozisyonunda görme-
sine sebep olmuştur. Yani Suriye muhalefe-
tindeki İran antipatisinin sebebi siyasi görüş 
veya mezhep farklılıkları değil, İran’ın Suriye 
rejimine verdiği açık ve kanlı destektir.

Son günlerde çok tartışılan Suriye’deki yaban-
cı savaşçılar da Suriye muhalefetinin davetiyle 
Suriye topraklarına gelmemiştir. Suriye re-
jiminin İran ve bölgesel uzantıları ile Suriye 
muhalefetine karşı topyekün saldırması, daha 
önce Irak ve Afganistan’dan alışık olduğumuz 
“Selefi” savaşçıları, sayıları her ne kadar çok az 
olsa da, Suriye’de görünür kılmıştır.

Zorunlulukların içinde yaşayan Suriye dev-
rimcilerinin az da olsa tercih lüksü olduğu-
nu da söylemek gerekir. Örneğin kendilerine 
dayatılan silahlı mücadelenin etik sınırlarını 
çizmek tercih edebilcekleri bir şeydir. Ulusla-
rarası desteğe duydukları büyük ihtiyaca rağ-
men “yerli” kalmayı da tercih edebilirler. Esed 
sonrası Suriye’sini cadı avı ile değil adalet ile 
şekillendirmek de tercih sınırları içerisindedir. 

Suriye devrimi zorunluluklarla başlamış ve zo-
runluluklarla devam etmektedir; yine de Suri-
ye halkı tercih hakkını değişimden yana kul-
lanmıştır. Tunuslu şair Ebulkasım ElŞabi’nin 
de dediği gibi “Halk bir gün yaşamak istedi-
ğinde, şüphesiz kader ona icabet edecektir”.
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Almost a year ago, we raised the question of 
what would have happened had Iran not sup-
ported the Baathist regime in Syria. Answers 
to this question then indicated that positive 
winds would blow into our region from the 
political, cultural, and geopolitical direc-
tions. Yes, had Iran not supported al-Assad, 
all issues, from sectarianism to the blood-
shed in Syria, from Israel to the Saudi ad-
ministration’s stance, from the “Arab Spring” 
to American attitudes in the region would 
have yielded more positive consequences 
for the peoples of the region. Unfortunately, 
it was not so. Iran has forsaken becoming a 
determinative or order-making actor in the 
region to support the ideological cousin of 
the Baathist regime with which it fought the 
longest war of the 20th century. This trade-
off has resulted in a difficult situation to re-
solve, both for Iran and for the region.

Iran, just like Russia, is facing a bigger prob-
lem than a Syria with al-Assad: What will they 
do in a Syria without al-Assad? The quality of 
the answer Russia gives to this question will 
not change the exaggerated geopolitical posi-
tion Russia held while al-Assad was in power 
in Syria. In the final analysis, Russia will be 

as great a determining factor in Middle East 
and eastern Mediterranean geopolitics in a 
scenario without al-Assad as it has been for 
the last forty years. No big deal for Russia!

The situation is different for Iran. The Is-
lamic Republic of Iran, which came to power 
via the people’s revolution, has lost a lot of 
ground due to its stance on the Syrian move-
ment. It is now time to raise a new question: 
What can Iran do to bind its wounds post 
al-Assad? Unfortunately there is no good 
answer Iran can give to this question in the 
short term. However, Iran still has the op-
portunity to make a sharp U-turn during the 
post-al-Assad period, and become a strong 
and determinative actor in the region. 

Iran has to change its 
perspective on the region 
if it really wants to become 
a determining factor in the 
region post-al-Assad.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN |  10 Ağustos 2012  |  Hurriyet Daily News

Iran and Post-al-Assad
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Just four days ago high-level Iranian decision 
makers visited the Baathist regime, which 
even Russia is hesitant to visit at this stage 
in the game. It is clear that the Iranian politi-
cal actors cannot read developments in the 
region accurately, because they did not hesi-
tate to pose for pictures alongside members 
of the Baathist regime, which has no friends 
left other than Russia since it has caused the 
deaths of tens of thousands of Syrians. 

Iran has to change its perspective on the 
region if it really wants to become a deter-
mining factor in the region post-al-Assad. 
It will not be enough for it to take a stance 
against Israel’s comfortable enemy, the Syr-
ian Baathist regime. Iran must understand 
that it still has a great opportunity in front 
of it, even this late in the game. The Iranian 

administration must immediately change 
the difficult or impossible relationships it 
forged over Syria. A Syria without al-Assad 
presents a way out for Iran— which wants to 
forge healthy relationships with Egypt, Tuni-
sia and Libya, and to become a determining 
factor in Lebanese and Iraqi politics, and to 
develop a strategic relationship with Turkey 
— from being ironically labeled a sectarian 
Baathist supporter. A step away from this la-
bel benefits not only Iran but also the region. 
It is only then that the legitimacy of and 
popular support for the Islamic Revolution 
of Iran will not be questioned. The Islamic 
Revolution of Iran, which mobilized the big-
gest revolution of the 20th century against 
the Shah, in the shadow of the U.S. and Is-
rael, shall not be lost in the bloodshed com-
mitted by the Syrian Baathist regime.
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Libya’da 17 Şubat 2011’de başlayan Kaddafi 
karşıtı gösteriler kısa zaman içinde ülke gene-
linde bir isyana dönüşmüş, Kaddafi ise isya-
nı kanlı bir şekilde bastırmayı tercih etmişti. 
Kaddafi güçlerinin muhalefete karşı kullan-
dığı şiddetin boyutu uluslararası toplumu ha-
rekete geçirmiş ve 17 Mart 2011’de Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi Kaddafi güçlerinin 
saldırılarının önüne geçmek için Libya hava 
sahası üzerinde uçuşa yasak bölge uygula-
masına başlamıştı. Ancak NATO tarafından 
yürütülen bu operasyon sadece hava sahası 
uygulaması ile kalmamış, Kaddafi güçlerine 
karşı bir operasyona da dönüşmüştü. Ağustos 
2011’de Trablus’un isyancıların eline geçme-
sinin ardından Libya’da 42 yıl hüküm süren 
Kaddafi rejimi son buldu. 20 Ekim 2011’de 
Kaddafi’nin yakalanıp öldürülmesi ile de bir 
dönem tamamen kapanmış oldu.
Kaddafi’nin devrilmesinin ardından başlayan 
yeni dönemde Libya çeşitli zorluklarla karşı 

karşıya kaldı. Eski isyancıların silah bırak-
maması, yer yer devam eden etnik ve aşirete 
dayalı çatışmalar, ekonomik problemler, böl-
gesel ayrılık talepleri ve geçiş dönemi hükü-
metinin ülke genelinde bir türlü tam olarak 
otorite kuramaması yeni dönemde Libya hal-
kının en zorlu sınavları oldu. Bununla birlikte 
7 Temmuz’da gerçekleştirilen genel seçimler 
Libya’nın istikrar arayışında önemli bir kilo-
metre taşı oldu. Sorunsuz atlatılan bu önemli 
dönemeç sonrasında halkın iradesiyle göreve 
başlayan Ulusal Kongre, başkan olarak Ulu-
sal Cephe Partisi lideri Muhammed Megarif ’i 
seçti.
Hükümet kurma sürecinin halen devam et-
tiği Libya’yı nasıl bir süreç bekliyor, yeni yö-
netimin karşılaşacağı zorluklar neler olacak, 
yeni Libya’da ekonomi, insan hakları, dış po-
litika ve Türkiye ile ilişkiler konuları üzerine 
Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Ali Kemal Ay-
dın ile görüştük.

Libya Büyükelçisi Ali Kemal 
Aydın: “Libyalılar Devrime Sahip 
Çıktıklarını Gösterdiler”
Yorum  |  SALIHA ZIYA  |  31 Ağustos 2012

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) 19 Mart 2011’de Kaddafi güçlerinin sivillere yönelik saldırılarının önüne geçmek 
için Libya hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etti. Ağustos 2011’de Trablus’un muhaliflere geçmesiyle ve 20 Ekim 2011’de de 
Kaddafi’nin ölümüyle 42 yıllık rejim son buldu. Temmuz 2012’de uluslararası toplumun tahmin ettiğinin ötesinde başarılı bir 
seçim yapıldı. Seçimi Bingazi bölgesinden Muhammed Magarif kazandı ve başkan seçildi. 8 Temmuz’da toplanan Meclis’in 8 
Ağustos’a kadar hükümeti kurması zorunlu. Sonrasında ise anayasa yapım sürecinin başlayacağı ifade edildi. 

Libya’da Normalleşme Belirtileri
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Sayın Büyükelçimiz, öncelikle bize bu rö-
portaj imkanını verdiğiniz için çok teşek-
kür ederiz. İsterseniz bu röportajımıza 
önce sizi tanıyarak başlayalım, çünkü bu 
bize cevap aradığımız sorular için neden 
sizinle konuştuğumuza da açıklık getire-
cektir. Bu nedenle, röportajımıza ‘Ali Ke-
mal Aydın kimdir?’ diye sorarak başlamak 
istiyoruz.
1986 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduk-
tan sonra Dışişleri Bakanlığı’na katıldım. 
Çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra 2 Eylül 
2011’de Trablus’ta Büyükelçi olarak göreve 
başladım. Trablus’un Kaddafi güçlerinden 
kurtarılmasının ardından göreve başlayan 
ilk yabancı büyükelçi oldum. Yeni Libya yö-
netimi bizi büyük bir teveccühle karşıladı, 
büyük misafirperverlik gösterdi. İsyandan 
sonra Büyükelçiliğimiz maalesef yağmalan-
mış ve 4 ay boş kalmıştı. Büyükelçiliğimizin 
tekrar süratle faaliyete geçmesi konusunda 
da büyük destekleri oldu. Yaklaşık 1 yıldır 
Libya’da büyükelçi olarak görev yapıyorum. 

“Suriye’de rejim son dönemini yaşıyor”

Libya sizin Arap ülkelerinde ilk tecrübeniz 
değil. Suriye’de Halep Başkonsolosu olarak 
görev yaptınız. Hem Suriye’yi hem Libya’yı 
yakından bilen birisi olarak Arap coğraf-
yasında meydana gelen olayları nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
2005-2009 yılları arasında Halep’te görev 
yaptım. Daha sonra iki yıl boyunca Ortado-
ğu bölgesiyle ekonomik-ticari ilişkileri iliş-
kilerimizi yürüten genel müdür yardımcısı 
olarak bakanlıkta görev yaptım. Dolayısıyla 
Ortadoğu bölgesini bir süredir yakından ta-
kip ediyorum. Suriye Arap Baharı’nın biraz 
gecikmeyle uğradığı bir ülke durumunda. 
Maalesef orada Arap Baharı’nın maliyeti ol-
dukça ağır oldu. Tabii bir an önce yaşanan 
bu olayların sonlanmasını temenni ediyoruz. 
Halkın iradesi, halkın meşru talepleri, öz-
gürlük, adalet ve demokrasi talebi karşısın-
da rejimlerin dayanma gücü, daha doğrusu 
o iradeyi yenme gücü olamayacaktır. Er geç 
Suriye’de de inşallah halkın seçeceği hükü-
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metler iktidara geçecektir. Demokrasiye ge-
çilecektir. Suriye’de rejim son dönemini yaşı-
yor. Burada önemli olan, daha fazla bölünme 
olmadan bir an önce bu işin sonlanmasıdır.

Hepimizin bildiği gibi Suriye’nin toplumsal 
yapısı Libya’dan daha farklıdır. Bu iş uza-
dıkça maalesef bölünme riski, mezhepsel iç 
savaş riski daha da artıyor. Ama orada yöne-
timdeki çete her şeyi göze almış durumda. 
Kendileri giderken, Suriye halkına da, bölge 
ülkelerine de en fazla zararı verecek şekilde 
hareket ediyor. Ama artık son aşamaya geldi-
ği görünüyor. Burada önemli olan ülkemizin 
Suriye halkının çıkarlarını ve taleplerini de 
dikkate alarak uluslararası toplumla ve bölge 
ülkeleriyle birlikte Suriye’deki kanayan ya-
ranın durması için elinden geleni yapması. 
Zaten bu yönde de büyük gayretler var. Bir 
an önce Suriye halkının özgürlük ve istikra-
ra kavuşmasını diliyoruz. Ancak bu istikrar, 
Libya örneğinden de hareket edersek zaman 
alacaktır. Burada bölge ülkelerine de büyük 
sorumluluklar ve roller düşecektir. Türkiye 
de buna hazırlıklı. Bu süreçte de Suriye hal-
kına her türlü desteği verdi, veriyor. Daha 
fazla kan dökülmeden, ülke daha fazla tahrip 
olmadan bu rejimin bir an önce gitmesi her-
kesin lehine olacaktır.

“Libya’da önemli ölçüde istikrar sağlandı”

Uluslararası toplum Kaddafi sonrası 
Libya’yı hep bir çatışma ve kaos perspekti-
finden okudu. 7 Temmuz seçimlerinin barış 
içinde geçmesi ise istikrar umutlarını artır-
dı. Kaddafi sonrası Libya’daki gelişmeleri 
alanda izleyen birisi olarak Libya’nın gele-
ceğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
7 Temmuz seçimleri uluslararası toplumun 
tahmininden daha barışçıl bir ortamda, 
büyük katılımla huzurlu bir şekilde yapıldı. 
Libyalılar devrime sahip çıktıklarını göster-
diler. Aynı zamanda Libyalılar demokrasiye 
sahip çıktıklarını gösterdiler. İnsanlar sabah 
erken saatlerde seçim merkezlerinin önünde 

uzun kuyruklar oluşturdular. Sıcağa ve gü-
neşe rağmen sabırla beklediler ve oylarını 
kullandılar. Ülke çapında iki yerde ufak çaplı 
olaylar dışında genel olarak seçimler barış 
ve huzur içerisinde yapıldı. Sonuçları bütün 
kesimlerce kabul edildi. Bu önemliydi. Yeni 
anayasayı yapacak kurucu meclis, Ulusal 
Kongre 8 Ağustos tarihinde ilk toplantısını 
yaptı. Başkanını da gayet demokratik bir or-
tamda seçti. Şu anda meclis başkanı ve geçiş 
döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini de 
üstlenecek Muhammed Megarif seçildi.

Seçimler ve demokrasi anlamında belli bir 
istikrar sağlandı ülkede. Fakat seçimlerden 
sonra maalesef dikkati çeken iki gelişme ya-
şandı. Seçimlerle birlikte büyük bir psikolojik 
yenilgiye uğrayan Kaddafi yanlılarının, ki on-
lar kaos ve kargaşa peşindeydiler, Trablus’ta 
bombalı araç eylemleri gerçekleştirdiklerini 
gördük. Son günlerde ise maalesef Selefi de-
nilen grupların Sufi türbelerini de barındı-
ran çeşitli camilere saldırılarını artırdıklarını 
gözlemliyoruz. Aslında Aralık-Ocak gibi de 
bu tür eylemler yaşanmıştı ancak o dönem-
de bastırılmıştı. Bu defa daha saldırgan, daha 
güçlü bir şekilde eylem yaptıklarını görüyo-
ruz. Bu iki eylem, uluslararası toplum nez-
dinde seçimler sonrasında Libya’ya yönelik 
ülkede kaos ve karmaşanın olduğu yönünde 
bir algı yarattı. Umarız yanlış bir resimdir. Biz 
iyimser ve umutlu olarak bakıyoruz.

Sufi türbelerine yönelik saldırıları yapan 
aşırı unsurlar Libya’da belli bir toplumsal 
tabana sahip mi? Bu eylemler Libya’da var 
olduğu söylenen El Kaide yanlılarının ey-
lemleri midir?
Libya’da eylem yapan Selefileri El Kaide ile 
aynı kefeye koymak ne kadar doğrudur bi-
lemiyorum. Derne’de Bingazi’de El Kaide 
unsurlarının olduğu söyleniyor. Geçmiş-
te Afganistan’da, Irak’taki savaşlara katılan 
gruplar var. Fakat bu camilere saldırıları 
yapanların aynı unsurlar olup olmadığını 
henüz bilmiyoruz. Aralarında ideolojik ben-
zerlikler, bağlar olabilir. Libya toplumunda 
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Selefiliğin de büyük bir karşılığının oldu-
ğunu düşünmüyoruz. Nitekim seçimlerde 
de Selefi harekete verilen destek oldukça 
sınırlı kaldı. Libya toplumunun ezici çoğun-
luğu Sünni’dir ve ibadetlerini yapan dindar, 
muhafazakar kişilerden oluşur. Bununla bir-
likte toplum, aşırılık yanlısı değildir. Libya 
toplumunun büyük çoğunluğunun da bu 
eylemleri desteklediğini sanmıyoruz. Zaten 
bu eylemlere tepki gösterdiklerini de görü-
yoruz. Selefilerin dış bağlantılarının olduğu 
da iddia ediliyor.

Seçimler sonrasında Libya’da görece bir 
istikrar ortamının doğduğundan söz et-
tiniz. Seçimlerden üçüncü parti olarak 
çıkan Ulusal Cephe lideri Megarif ’in bir 
uzlaşma ile Meclis Başkanı olarak seçilme-
si, demokrasi tecrübesi olmayan Libya’nın 
demokrasiye kolay entegre olacağının bir 
göstergesi midir?
Aslında bunu seçim öncesi hazırlıklar ve se-
çim sürecinin belli bir istikrar ve barış orta-
mında yapılması ile birlikte değerlendirebili-
riz. Bu doğrultuda bu durumu, Libyalıların 
aslında demokrasiyi uygulamada başarılı 
oldukları ve gelecekte de başarılı olacakları 
yönünde bir işaret olarak değerlendirebiliriz. 
Orada yaptığım gözlemler ve tespitler sonu-
cunda Libya’ya hep umutlu olarak baktım 
ve bu umutlu bakışımı dillendirirken çoğu 
zaman yalnız ya da azınlıkta kaldım. Libya-
lıların seçim hazırlıklarında başarılı olacak-
larını, sonuçta hepimizi şaşırtacak şekilde 
seçimleri yapacaklarını söylediğimde yalnız 
kaldım, ama sağ olsunlar Libyalılar beni ya-
nıltmadılar. Demokrasi tecrübesi eksikliğine 
rağmen seçim öncesinde koalisyon çalışma-
ları oldu, çeşitli partiler bir araya geldiler. 
Mahmud Cibril başkanlığında bir blok oluş-
turuldu örneğin. Orada da belli bir uzlaşma-
nın olduğu görüldü.

Bunun ötesinde,Libya’da herkesin ülkenin 
yönetimi ve temel değerler ve ilkeler konu-
sunda anlaşmış vaziyette olduğunu söylemek 
mümkün. Bu durum, ülkede yeni anayasa 

yapım sürecini de kolaylaştıracaktır. Siyasi 
uzlaşma ve demokrasi içerisinde yerine göre 
koalisyonlar oluşturma, birlikte hareket etme 
konularında toplumda keskin kutuplaşmalar 
olmadığından ve ülke yönetiminin temel 
ilkeleri konusunda da genel bir mutabakat 
bulunmasından dolayı Libya’nın demokrasi 
yolunda kısa sürede önemli mesafeler kay-
detmesi şaşırtıcı olmayacaktır.
 
Meclis Başkanı seçiminin sorunsuz ta-
mamlanmasının ardından hükümet kur-
ma süreci nasıl ilerliyor?  
Öncelikle 8 Eylül’e kadar bir hükümetin ku-
rulması beklentisi var. Çünkü 8 Ağustos’ta 
toplanan meclisin 1 ay içerisinde bir hü-
kümet kurması gerekiyor. Hükümetin ku-
rulması için müzakereler devam ediyor. 
Libya’da öteden beri çeşitli dengeler var. 
Meclis Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaş-
kanı Megarif doğudan, Bingazi bölgesinden 
seçildi. Cumhurbaşkanı iki yardımcı atadı, 
bir tanesi güneyden, diğeri Misrata’dan ol-
mak üzere. Başbakanın büyük bir ihtimalle 
Trablus bölgesinden bir isim olacağı söyleni-
yor. Bu tarz bölgesel dengeler de gözetiliyor. 
Başbakan adayı olarak ismi geçenlerden bi-
risi şu anda Başbakan Yardımcılığı görevini 
yürüten Mustafa Ebu Şagur. Başka adaylar 
da var, ama dediğim gibi birkaç hafta içinde 
her şey zaten netleşecektir.

Peki sizce anayasa yapım sürecinde nasıl 
bir yol izlenecek?
Son günlerdeki terör eylemleri ve camile-
re yapılan saldırılar şu an biraz gündemi ve 
Ulusal Kongre’nin çalışmalarını bu alanlara 
kaydırması gereğini doğurmuş görünüyor. 
Hükümet çalışmaları sanki biraz daha arka 
planda kaldı. Ama önümüzdeki günlerde 
bu sürecin de hızlanacağını tahmin ediyo-
ruz. Hükümet de kurulduktan sonra Ulusal 
Kongre’nin iç tüzük çalışmaları olacak. Onla-
rı tamamlamasının ardından Anayasa yapım 
sürecine geçilmesi bekleniyor. Burada 200 ki-
şilik kurucu meclis anayasayı yapacak. Bun-
lar 60 kişilik bir Anayasa Komitesi atayacak. 
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Seçimlerden 2 gün önce 5 Temmuz’da, Doğu 
bölgesinin federal yapı talebine ve seçimleri 
boykot kararına ve sabote tehditlerine karşı 
Ulusal Geçiş Konseyi bir karar almıştı. Bu ka-
rarda anayasayı yapacak komitede, doğu-batı 
ve güney bölgelerden 20’şer kişi olmak üzere 
60 kişinin seçimle iş başına gelmesi öngö-
rülmüştü. Seçimlerden önce Megarif ’le yap-
tığım görüşmede, o da diğer liderler gibi bu 
kararın gerçekçi olmayacağını, çünkü Ulu-
sal Kongre’nin bizzat kendisinin bu işi yap-
ma amacıyla seçileceğini, ikinci bir seçimle 
oluşturulacak bir komite ile Ulusal Kongre 
arasındaki rol ve yetki ayrımının belirlenme-
sinin çok zor olacağını belirtmişti. Dolayı-
sıyla Ulusal Geçiş Konseyi’nin 5 Temmuz’da 
almış olduğu kararın iptalinin güçlü bir ihti-
mal olduğunu düşünüyorum ve evvel emirde 
alınan karar uyarınca Ulusal Kongre’nin her 
üç bölgeden 20’şer kişi olmak üzere ataya-
cağı 60 kişilik Anayasa Komitesinin anayasa 
yazımını üstleneceğini ön görüyorum. Bu 
durumda yine bazı gerginliklerin yaşanması 
ihtimal dahilinde. Bingazi tarafından itirazlar 
yükselebilir. Ama inşallah büyük bir bunalı-
ma sebep olmadan aşılır. Anayasa yazımının 
tamamlanmasının ardından taslak Ulusal 
Kongre’de onaylanacak ve ardından referan-
duma sunulacak. Referandumda halk red-
dederse tekrar yazılıp ikinci defa sunulacak. 
Böylece anayasa yapım süreci sonlandırılacak 
ve ülke genel seçimlere gidecek.

Yeni yönetim milislerin silah bırakmasın-
da ne kadar etkin olabilir?
Milis gruplarının devlet otoritesi kurulunca-
ya kadar silahlarını bırakmamaları ve ken-
di milis gruplarını dağıtmamaları yönünde 
kararlar aldıklarını öteden beri biliyoruz. 
Ancak Libya’da 7 Temmuz seçimleri ile 
birlikte aslında geriye dönülemez bir nok-
taya gelinmiştir. Herkes bunun farkındadır. 
Libya halkı demokrasinin hazzını tatmıştır. 
Seçimler bu anlamda da bir dönüm nok-
tasıdır. Milislerin silahlarının toplanması 
ve milis gruplarının dağıtılması gerçekten 
önümüzdeki dönemin en önemli, en zorlu 

alanlarından birisidir. Bunlar zaman içeri-
sinde olacak tabii. Bir yandan polis teşki-
latının yeniden organize edilmesi ve güç-
lendirilmesi, bir yandan ordunun yeniden 
teşkilatlandırılması zaman alacak bir süreç-
tir. Buna paralel olarak milislerin bir şekil-
de topluma entegre edilmeleri, isteyenlerin 
polis teşkilatı ya da orduda görev alması, 
isteyenlerin mesleki eğitime tabi tutularak 
meslek sahibi olmaları planlanıyor. Büyük 
bir kısmı da kendi işlerine dönme niyetin-
deler ve dönmüş durumdadırlar da esasen. 
Milis denilen kişiler, çatışmalar döneminde 
kendi ailesini, mahallesini, bölgesini koru-
mak için silaha sarılmış insanlar. Bunların 
büyük bir kısmı zaten isyan öncesinde işi 
olan mesleği olan kişilerdi. Bunların arasın-
da tamircisi de var, çiftçisi de var, memuru 
da var, avukatı da var, öğrencisi, öğretmeni 
var. Her türlü insan vardı aralarında. Bun-
lar büyük oranda sivil hayatlarına döndüler. 
Ancak silahların sivillerin elinde bulunması 
potansiyel olarak arzu edilen bir durum de-
ğil. Süratle bunların toplanması gerekir.

“Irak benzeri bir durum yok”

Eski rejimin kalıntıları olarak gördükleri 
herkesin devlet kademelerinden temizlen-
mesini isteyen bir kesim var Libya’da. Bu 
talep Irak’ın yeni yönetimini felce uğratan 
de-Baasifikasyon sürecine benzer bir du-
rumu ortaya çıkarır mı?
Irak örneğini biz başından beri Libyalı kar-
deşlerimize, yetkililere devrim sırasındaki 
temaslarımızda en üst düzeyde anlattık. 
Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl 
Mayıs ayında Ulusal Geçiş Konseyi lideri 
Abdülcelil’i kabul ettiğinde bu mesajları açık 
bir şekilde vermişti. Daha sonra Temmuz 
ayında Mahmud Cibril’in ziyareti sırasında 
sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbaka-
nımız aynı mesajları Ulusal Geçiş Konseyi 
yetkililerine, yani devrimi yapan grubun 
liderlerine ta o dönemde iletmişti. Irak’tan 
gerekli derslerin çıkarılmasını ve eli kana 
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bulaşmamış, Kaddafi’nin çok yakınlarında 
yer almayıp ülkenin insanlarına zarar ver-
memiş kadroların korunmasının Libya’nın 
geleceği bakımından önemli olduğunu, hiç-
bir şekilde öç ve intikam duygusu ile hare-
ket edilmemesi gerektiğini, ulusal uzlaşının 
önemini vurgulamışlardı. Libyalılar da bu 
mesajları gayet iyi şekilde aldılar ve aslında 
uygulandı da bu.

Hiçbir zaman Libya’da tüm kurumlardan, 
bakanlıklardan bir temizlik hareketi olma-
dı. Şuandaki bir çok bakan, yetkili Kaddafi 
döneminde de devlette, kamuda görev almış 
insanlardan oluşuyor. Zaten Kaddafi’nin 
çok yakınında yer alan, halka kötü muame-
le eden, devrim sırasında çatışmaları bizzat 
yöneten insanların büyük bir çoğunluğu ya 
yurt dışına çıktılar ya tutuklandılar, ya da o 
süreç içerisinde bir şekilde bertaraf edildi-
ler. Dolayısıyla Irak benzeri bir durum yok. 
Ancak bu demek değildir ki ülkede Kaddafi 
yanlısı unsurlar bulunmuyor. Kaddafi yan-
daşlarının potansiyel olarak problem yara-
tabilecek kapasiteleri olduğu hep söyleniyor. 
Buna karşı da devletin güçlü olması lazım.

UGK üyelerinden bazılarının ulusal uzla-
şının sağlanması için Kaddafi rejiminin 
ileri gelenleri ile Mayıs ayında Kahire’de 
gizli görüşmeler yaptığı basına yansımıştı. 
Bu görüşmeler nasıl değerlendirilmeli?
Bu tarz görüşmeler hem ülke dışında hem 
de Libya içinde de olabilir. Burada önemli 
olan yeni dönemde ulusal uzlaşı ve barışın 
tam olarak sağlanmasıdır. Libya’da bir çatış-
ma süreci ve devrim yaşandı. Bunun tarafları 
vardı. Devrimi yapmaya çalışanlar ve karşı 
çıkanlar. Sonuçta halk güçlü çıktı. Rejimi de-
virdi. Ama bu arada rejimin yanında duran 
bölgeler ve aşiretler oldu. Yenilgiye uğrayan-
larla tam olarak bir barış yapılmış değil. Gö-
rüşmeler devam ediyor. Çeşitli temaslar var. 
Bu gruplar kazanılmaya çalışılıyor. Ülkedeki 
istikrarın sağlanması bakımından bunun bir 
an önce yapılması lazım. Sayıları az olmakla 
beraber hala tatmin olmayan, yeni dönemi 

benimsemeyen, kendini yeni dönemin bir 
parçası olarak görmeyen bölgeler, şehirler, 
aşiretler var. Bu barış ve uzlaşmanın sağlana-
bilmesi için gözden kaçırılmaması gereken 
bir şey var, o da adalet. “Adalet olmadan ba-
rış ve uzlaşma olamaz. Geçmişte haksızlıklar 
yapan, zulümler yapan, suça karışan, elini 
kana bulayan insanlarla uzlaşma adına ba-
rış yapılmaz, bu kişilerin bir hesap vermesi 
lazım. Adaletin sağlanması lazım, ancak on-
dan sonra uzlaşma olur” diyenler de var. Do-
layısıyla bu süreç de zorlu bir süreç. Olaylar 
hala çok sıcak, ancak zaman içerisinde, belli 
ilkeler etrafında bu uzlaşmanın sağlanması 
mümkün. Bu gizli görüşmeleri bu açıdan de-
ğerlendirmek gerekiyor.

Devrim sonrasında Libya’daki in-
san hakları ihlalleri konusunu nasıl   
değerlendiriyorsunuz?
Devrim sonrasında yeni Libya kurulduğunda 
geçmişten gelen devlet otoritesi, güvenlik ku-
rumları büyük ölçüde işleyemez hale gelmişti. 
Buna adalet sistemi, hapishane yönetimleri de 
dahildi. Dolayısıyla bir kısım eski rejim yanlı-
ları –ki olaylara da karışmış kişilerdi bunlar– 
milisler tarafından alıkonularak belli merkez-
lerde tutulmaya başladılar. Aslında başlangıçta 
bundan farklı bir şey de beklenemezdi. Zaman 
içerisinde Adalet Bakanlığı’nın kendi idari ka-
pasitesinin gelişmesine paralel olarak bu mer-
kezlerinin, milislere ait bu tutukevlerinin bir 
kısmı tekrar Adalet Bakanlığı’nın kontrolüne 
geçti. Fakat hala bazı yerlerde milislerin bu tür 
tutuklama merkezlerini denetimleri altında 
bulundurduklarını  biliyoruz.

Burada da milislerin bu kişileri kendi elle-
rinde tutma isteklerinden çok, yeterince ha-
pishanenin oluşturulup oraları koruyacak 
gardiyanların ya da teknik ekipmanların 
yeterli olmadığından da kaynaklandığını 
görüyoruz. Zaman içerisinde bunların aşı-
lacağını düşünüyoruz. Tabii bu sırada bazı 
ihlallerin ve kötü muamelelerin olduğu yö-
nünde de haberler ortaya çıkıyor. Uluslara-
rası Kızıl Haç Örgütü’nün ziyaretleri var bu 
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tür yerlere. Onlar da bazı saldırılara maruz 
kaldılar maalesef. Şüphesiz binlerce insanın 
öldüğü 8-9 ay süren bir çatışma sonrasında, 
onun da öncesinde 40 yıllık bir diktatörlük 
döneminin yaşandığı bir ülkede kısa sürede 
adaletin ve uzlaşının sağlanması kolay de-
ğil. Bunlar insan hakları ihlallerinin yapıl-
masını meşru da göstermez elbette. Zaman 
içerisinde devletin güçlenmesi, güvenlik 
güçlerinin oluşturulup bütün ülke çapında 
hizmet vermeye başlamasıyla, adalet siste-
minin işlemeye başlamasıyla bu tür sorun-
lar ortadan kalkacaktır.

“Ekonomide yapısal reformlara ihtiyaçları var”

Libya ekonomisi genel olarak ne durumda? 
Yurt dışında dondurulan fonların tamamı 
serbest bırakıldı mı?
Libya ekonomisi aslında bu sene toparlan-
mış durumda. Petrol üretimi çatışma öncesi 
seviyelere yaklaşmış durumda. Petrol fiyat-
ları da yüksek seviyelerde seyrettiğinden 
önemli bir gelir kaynağı Libya’ya sürekli 
akıyor. Yurt dışında dondurulan mal varlık-
larının büyük bir bölümü serbest bırakılmış 
vaziyette. Libya makamları bunlar üzerinde 
her türlü tasarruf yetkisine sahip şu anda. 
Dolayısıyla ekonomik anlamda Libya’da şu 
anda acil bir durum gözükmüyor. Ama ya-
pısal anlamda ekonominin büyük reform-
lara ihtiyacı olduğu kesin. Onu da ancak 
halktan vekalet almış, meşruiyeti olan güçlü 
bir hükümet gerçekleştirebilir.

Maalesef ekonomi öteden beri çarpık bir 
şekilde yapılandırılmış Libya’da. Sübvansi-
yonlara dayalı, devlet ağırlıklı, özel sektö-
rün girişimciliğini engelleyen ve daha çok 
devletin verdiği maaşlar, sağladığı destekler, 
vergi muafiyetleri ile yönetilen ve bütçenin 
önemli bir bölümünün –yarıdan fazlasının– 
sübvansiyonlara gittiği bir yapılanma söz 
konusu. Libyalı yöneticiler de bu durumun 
farkında. Reform için çalışmalara şimdi-

den de başlamış durumdalar. Önümüzdeki 
dönemde köklü yapısal reformlarla serbest 
piyasa ekonomisinin gerektirdiği çerçeveyi 
kurmaya çalışacaklar, bu kolay olmayacak. 
Sübvansiyonların tedrici olarak kaldırılması 
sürecinde halkın tepkileri olabilir. Vergiler 
konusunda tepkiler olabilir. Kamu çalışan-
larının sayısının azaltılması –ki Libya’da 6 
milyon nüfusun 1 milyondan fazlası kamu 
çalışanı– sorunlara neden olabilir. Dolayı-
sıyla önlerinde her alanda önemli zorluklar 
var. Ama dediğim gibi zaman içerisinde aşı-
lacak zorluklar bunlar. Ancak genel seçimler 
sonrasında iş başına gelecek hükümetlerin 
yapabileceği reformlarla gerçekleştirilecek 
ilerlemeler olacak.

Yeni Libya ve dış politika

Yeni Libya’nın dış politikası nasıl şekille-
necek? Yeni yönetim kimlere daha yakın 
olacak?
Yeni hükümet, Libya halkının çıkarları nere-
deyse içeride de dışarıda da onu takip ede-
cektir. Bundan doğal bir şey de zaten olamaz. 
Yeni dönemde Libya, demokrasiyi benimse-
miş, serbest piyasa ekonomisini uygulamaya 
çalışan, dış ilişkilerinde ise başta komşuları 
olmak üzere bütün ülkelerle karşılıklı dostluk 
ve anlayışa dayalı iyi ilişkiler geliştirmeye ça-
lışan, diğer ülkelerin iç işlerine karışmadan ve 
diğer ülkelerin de kendi iç işlerine karışması-
na izin vermeden dengeli, karşılıklı çıkarlara 
dayalı dış politika geliştirmeye çalışacaktır. 
Bunu zaten kendi liderleri de açıklıyorlar. 
Yine eski dönemden çıkardıkları dersler var.

Kaddafi döneminin özellikle son yıllarında 
Libya’nın Afrika politikası vardı. Libya’nın 
güçlü Afrika yönünü yeni yönetim de ih-
mal etmeyecektir. Ancak Batılı ülkelerle de 
ilişkilerini artırmaya çalışacaklardır. NATO 
müdahalesi sırasında Batılı ülkelerin sağla-
dıkları destekler devrimin başarısında rol 
oynamıştır. Bunu kendileri de söylüyorlar. 
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Bundan müteşekkir olduklarını da her vesile 
ile dile getiriyorlar. Fakat bu durum, dış po-
litikada sadece bu ülkelere öncelik verecek-
leri anlamına da gelmiyor. Bir diğer değişle, 
yeni dönemde Libya halkının ve halkın seç-
tiği yönetimin müdahale eden ülkelere bir 
borç duygusu ile hareket edeceği sonucuna 
varamayız. Bazı durumlarda tercihlerini bu 
ülkelerden yana kullanabilirler. Ancak Libya 
artık demokratik bir ülke. Demokratik de-
ğerler geçerli olacaktır. Uluslararası kurallar, 
standartlar neyse onları uygulamaya çalışa-
caklardır.  Şeffaflık içerisinde, rekabet içe-
risinde bu kurallar uygulanacaktır. Bunları 
şu yüzden söylüyorum, çeşitli söylentiler çı-
kıyor. Şu ülkeler şu ihaleleri alıyor şeklinde. 
Bunlar her zaman doğru olmayabilir. Çün-
kü güçlü bir iç kamuoyu olacaktır. Güçlü bir 
medya olacaktır. Dolayısıyla ihale süreçleri 
de belli şeffaflık içerisinde yürüyecektir. Za-
ten bu tür varsayımlara yönelik eleştirilere 
Libya medyasında ya da konuşmalarımızda 
şimdiden rastlıyoruz.  Libyalılar böyle bir 
varsayımı kabul etmiyorlar. Kendi çıkarlarını 
maksimize etmeye çalışan ülkeler olacaktır. 
Ancak burada önemli olan Libya’nın kendi 
çıkarlarıdır. Özetle yeni dönemde Libya geç-
mişte Batı ile inişli çıkışlı ama genelde gergin 
olan ilişkilerini daha yumuşak şekilde sür-
dürmeye çalışacaktır.

“Libya halkı Türkiye’ye müteşekkir”

Libya Türkiye’den neler bekliyor? Türkiye 
bu beklentilerin ne kadarına cevap veriyor?
Devrim sürecinde Libya halkına gerekli 
desteği bütün gücümüzü kullanarak sağ-
ladık. Bunun için de Libya halkı ülkemize, 
halkımıza müteşekkir. Bunu geçen yıl Ey-
lül ayında sayın Başbakanımızın altı baka-
nımızla birlikte Libya’ya yaptıkları ve dört 
farklı şehirde yürüttükleri ziyaretlerde Lib-
ya halkının gösterdiği teveccühte açık şe-
kilde gördük. Çeşitli kamuoyu yoklamaları 
da Libya’da Türkiye’ye yönelik algının çok 

olumlu olduğu, hatta olumlu algının Arap 
ülkeleri arasında en yüksek olduğu ülkeler-
den birinin Libya olduğunu gösteriyor. Lib-
yalı yetkililer de her vesilede bizim devrim 
sırasında kendilerine sağladığımız destekten 
duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. 
Biz Libya’nın yeni döneminde de her alanda 
Libya’ya destek sağladık. Libya’nın istikrara 
kavuşması için devlet olarak dostluğumuzu 
şu anda da sürdürüyoruz.

Maalesef Kaddafi döneminden kalan güçlü 
kurumsal yapılar yok Libya’da. Bunların ku-
rulması için tecrübelerimizi aktarmaya çalışı-
yoruz. Libyalıların talepleri ölçüsünde destek 
olmaya çalışıyoruz. Yeni dönemde kurumla-
rın yapılanması anlamında destek veriyoruz. 
Örneğin polis teşkilatının yapılandırılması 
sürecinde desteğimiz bulunuyor. Şu anda 
Libya Polis Akademisi mensubu 817 öğrenci 
7 aylık eğitim için Türkiye’de. Aynı şekilde or-
dunun yeniden kurulması konusunda çalış-
malarımız var, bu konuda karşılıklı ziyaretler 
sözkonusu. Bunun dışında çeşitli alanlarda 
uzmanlarımızın Libya’nın kurumsal kapasi-
tesinin geliştirilmesi anlamında sağladıkları 
destekler var. Aslında yeni hükümetin kurul-
ması ile birlikte yeni projeleri de hayata geçir-
meyi öngörüyoruz. Burada şunu da eklemem 
lazım. Libya’da her kesimden yaptığımız gö-
rüşmelerde hemen hemen herkesin dile ge-
tirdiği husus şu: “Türkiye’yi kendimize örnek 
alıyoruz.” Zaten biz Libya ile tarihsel olarak 
sorun yaşamadan birlikte yaşamışız. Hatta 
1911 yılında ayrılmak zorunda kaldığımızda 
Libyalılar bizi neden terk edip bıraktınız de-
mişlerdir. Hala da diyorlar. Dolayısıyla yeni 
dönemde, geçmişteki birliğimizin etkisi ve 
ortak değerlerimizin katkısı ile bizim Libya 
ile her alanda, başta siyasi ilişkilerimiz olmak 
üzere, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel 
alanda –ki bu çok önemli– ilişkilerimizin ar-
tarak yaygınlaşacağından hiç şüphemiz yok. 
Zaten Arap halkları eğer yönetimlerini ken-
dileri seçerse, bu ülkelerle hiçbir sorun yaşa-
yacağımızı düşünmüyorum.
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01 Başbakan Erdoğan, Şemdinli’de PKK’lılarla kucaklaşan 9’ u BDP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağının sinyali verdi.

MHP lideri Bahçeli, “Birçok arkadaşımız genel başkanlığa adaylığı düşünebilir.” Diyerek, parti içindeki genel başkanlık yarışına yeşil 
ışık yaktı.

Koray Aydın, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

02 CIA başkanı David Petreaus, Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Masum Türker, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

03 Insan Hakları Izleme Örgütü, “Adalet Vakti-Türkiye’de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar için Cezasızlığın 
Sona Erdirilmesi” başlıklı raporu kamuoyuna açıkladı.

Mısır’ın Müslüman Kardeşler üyesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hükümetinin Savunma Bakanı Abdül Fattah el-Sisi ve 70 
generalin emekliye sevk edildiğini açıkladı.

04 Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının Fransa’da ders kitaplarına girmesi dolayısıyla Fransız 
Dışişleri Bakanlığı’na nota verdi.

05 Demokrat Parti eski Genel Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti’ye katıldı.

Başbakan, BDP’li milletvekillerinin PKK’lılarla kucaklaşmasının ardından milletvekili dokunulmazlıklarını gündeme getirerek, 
“Parlamentoda gereği yapılacak.” dedi.

Afyonkarahisar’ın Kanlıca Mahallesi’nde bulunan askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 25 asker şehit oldu. 

06 Izmir’de kaçak göçmenleri taşıyan “Salior” isimli teknenin batması sonucu Suriye uyruklu 61 kişi öldü, 46 kişi kurtuldu.

08 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin açılış törenine katıldı. 
BDP’lilere seslenen Başbakan Erdoğan, teröristlerle kucaklaşanların, Parlamento’da mücadele veremeyeceklerini söyleyerek, “Iki tercih 
var; ya Kandil ya TBMM. Meclis diyorsan gel mücadeleni ver. O zaman seninle müzakere masasına oturacak iktidarı bulursun.” dedi. 

09 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada dershanelerin kapatılacağını tekrarladı. 

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, “Güvenlik güçleri ve Şiilere karşı suikast timleri kurmakla” suçlanan Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Tarık el-Haşimi hakkında “gıyabında idam kararı” verdi.

10 Tam bağımsızlığa kavuşan Kosova ile Türkiye arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalandı.

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK) tarafından, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdüğü açıklandı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 10-13 Eylül tarihlerinde 40 bin öğretmen kadrosu için atama yaptı. 

11 Çalışmaları hızlandırmak için Anayasa Yazımı Komisyonu’nun sayısı ikiye çıkarıldı.

Lübnan’da Mikdat aşireti tarafından kaçırılan Türk işadamı Aydın Tufan Tekin’in serbest bırakıldığı bildirildi.

ABD’de yaşayan bir grup Kıpti tarafından çekilen ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren sinema filmi protesto edildi. Filme tepki gös-
termek için ABD’nin Kahire Büyükelçiliği önünde toplanan eylemcilerden biri elçilik binasına tırmanarak Amerikan bayrağını indirdi. 
Kıptiler aleyhine slogan atan eylemciler, ABD bayrağını da yaktı.

12 Cezaevlerindeki PKK, PJAK ve KCK’lı tutuklular Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kalkması, anadilde savunma ve anadilde eğitim ile 
ilgili adımlar atılması talepleriyle açlık grevine başladılar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitapları ile eğitim araçlarının belirlenmesini düzenleyen yönetmeliği yenilendi. Böylece, daimi 
personel tarafından yapılan incelemelere son verilmiş ve panel değerlendirmesi sistemi getirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda okutulacak Kürtçe ders müfredatını tamamladı.

Irak Ticaret Bakanlığı, Türk şirketlerin ruhsatlarını durdurduğunu açıkladı.

Libya’nın Bingazi kentinde, Islam karşıtı ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren Amerikan yapımı bir filmi protesto eden silahlı gösteri-
ciler ABD Konsolosluğu’nu bastılar. Baskın sırasında konsoloslukta olan ABD’nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens ile 3 konsolos-
luk çalışanı hayatını kaybetti.

Başbakan Erdoğan ve bazı bakanlar 12-14 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’e resmi ziyaret gerçekleştirdiler.
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15 Seyfi Şahin, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. 

16 CHP Milletvekili Şafak Pavey, BM Insan Hakları Komitesi Üyeliği’ne seçildi. BM’de yapılan seçimde en çok oyu alan iki adaydan biri 
olan Pavey, bu göreve seçilen ilk Türk parlamenter oldu. Türkiye, Pavey ile birlikte ilk defa komitede temsil edilecek.

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Kilis Öncüpınar’da Suriyeli sığınmacıların 
yaşadığı konteynır kenti ziyaret etti.

Hollanda’daki erken seçimi Liberal Parti kazandı. 14 Türk adaydan 4’ü de Hollanda Meclisi’ne girmeyi başardı. 

Bingöl-Karlıova yolu Hacılar köyündeki menfezin altına konulan bomba, polisleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında patlatıldı. Aracın 
ikiye bölündüğü saldırıda 8 polis memuru şehit oldu, 7 polis memuru ile bir kız çocuğu yaralandı.

Iran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi, Suriye’ye dış müdahale olması durumunda Esed rejimine askeri 
destek sağlayacaklarını söyledi.

17 Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Martin E. Dempsey, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından 
kabul edildi. Ziyaret çerçevesinde, terörle mücadelede işbirliği ve istihbarat paylaşımı, bölgesel güvenlik gibi konular görüşüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili yürüttüğü 
soruşturmada, Özal’ın mezarının açılarak inceleme yapılmasına karar verdi.

18 CHP Parti sözcüsü Haluk Koç, ‘AKP-PKK mutabakat metni’ olarak tanımladığı 2008 Oslo görüşmeleri kayıtlarını kamuoyuna açıkladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde 
sabitlendi. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutulurken; borç verme faiz oranı yüzde 11,5’ten yüzde 
10’a, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkânı faiz oranı yüzde 
11’den yüzde 9,5’e düşürüldü.

19 AK Parti’yle bütünleşme kararı alan HAS Parti kendisini feshetti. 

Genelkurmay Askerî Savcılığı, 22 Haziran’da Suriye karasularında düşen Türk jetiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Jetin, uluslararası 
hava sahasında uçarken yakınında patlayan füzenin etkisiyle düştüğünü açıklayan savcılık, teknik bir arıza bulunduğuna ve bu 
sebeple düştüğüne yönelik bir bulgu tespit edilmediğini belirtti

21 Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Istanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 2010 yılından beri devam eden Balyoz davasında kararını açıkladı. “Balyoz Güvenlik Harekat Pla-
nı” davası kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs iddiasıyla yargılanan 250’si tutuklu 
365 sanıktan 325’i hapis cezalarına çarptırıldı. 1 Albay ile 36 astsubay beraat etti. Tutuksuz yargılanan 75 sanık hakkında tutuklama 
kararı çıkarken, tutuklu hiçbir sanık hakkında tahliye kararı verilmedi.

22 Feshedilen HAS Parti’nin eski Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti’ye katıldı. 

24 MHP lideri Devlet Bahçeli Balyoz Davası’nda 18 yıl ceza alan MHP Istanbul Milletvekili Engin Alan’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

25 Adalet Bakanı Sadullah Ergin, NTV’ye yaptığı açıklamada, Balyoz darbe planı davasında mahkeme heyetinin verdiği kararı değer-
lendirerek, “Söylenenlerin yüzde 90’ı konuya vakıf olmayanların hissi eleştirileridir. Türkiye’de ilk kez sivil mahkemede darbe girişimi 
yargılanıyor. Demokrasiye doğru evrildiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş, Izmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29 Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Türkiye ziyareti gerçekleştirdi.

30 AK Parti, 4. Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleşti. 

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Mursi ve Tunus’taki koalisyon hükümetinin büyük ortağı 
Nahda Hareketi Partisi’nin lideri Raşid Gannuşi davetlisi oldukları AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’nde birer konuşma yaptılar.

EYLÜL 2012
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Mısır’ın yeni Cumhurbaşkanı son bir ay için-
de en az Mübarek yönetimine son verilmesi 
kadar önemli siyasi adımları atmayı başladı. 
Mısır askeri vesayetini geriletecek adımları 
atan Muhammed Mursi, kendisinden bek-
lendiği üzere Suriye konusunda da çıkışını 
yaptı. Bu çıkışın Mısır açısından anlamı ne 
kadar büyükse İran ve Suudi Arabistan açı-
sından da anlamı o kadar büyüktür. Mursi, 
Suriye krizine bir çözüm bulmak üzere İran, 
Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye’nin ortak 
bir girişim başlatmasını önerdi.

Bu öneri, İran açısından, Suriye krizinde oy-
nadığı tahripkâr rolden kurtulması için son 
şansı temsil ediyor. Suudi Krallığı açısından 

ise Suriye’de, Suriyelilerin kanı üzerinden 
vekâlet savaşı sürdürmekten vazgeçip, ger-
çekten Suriye’yi konuşması için bir fırsat ve-
riyor. Türkiye için Suriye isyanının başladığı 
ilk aylarda sıkça dile getirdiği ve arzuladığı 
bölgesel bir girişim üzerinden Suriye krizi-
ne müdahil olma imkânı anlamına geliyor. 
Mısır açısından ise 1958’te kurulan ve ömrü 
sadece üç yıl süren Mısır-Suriye birliğinden 
bu yana ayrı düştüğü Suriye ile yeniden mu-
hatap olma anlamına geliyor.

Önerilen Suriye dörtlüsünün Suriye krizine 
pozitif katkı yapıp yapamayacağı, İran ve Su-
udi Arabistan’ın nasıl bir cevap vereceği kadar 
Mursi’nin önerisinin ne olduğuyla da ala-
kalıdır. Mursi, bölgesel aktörlerle bir girişim 
başlatmasının ön şartı olarak Esatsız bir çö-
züm ön şartını koymalıdır. Başka bir ifade ile 
Mursi’nin önerisi Cenevre mutabakatının ge-
risinde kalmamalıdır. Bugün geldiğimiz nok-
ta itibariyle Suriye’yi ciddi bir şekilde konuş-
manın tek yolu Esad’ın olmadığı bir Suriye’dir.

Esatsız bir Suriye sadece şu an akmakta olan 
kanın durması için değil Esad sonrası dö-

Yeni Mısır ve Suriye
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  01 Eylül 2012  |  Sabah Perspektif

2012 yılında Türkiye-Irak ilişkilerinde gerilimler yaşandı. Irak’ta aylar süren hükümet kurma dönemi, hükümetin kurulmasına zemin 
hazırlayan mutabakatların gerçekleştirilememesinden dolayı, sonrasında da Irak’taki çatışmaları durduramadı. Irak’ın Sünni Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi’nin Türkiye’ye sığınması, Maliki yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden 
oldu. Bu gerginlik Suriye krizinden de bağımsız değildi. Maliki hükümetinin Suriye’de tarafsız olduğunu duyurmasına rağmen Esed 
lehine yorumlanabilecek tavırlar geliştirmesi, gerek Türkiye’de gerekse de uluslararası toplumda soru işaretlerine yol açtı. Suriye’nin 
kuzeydoğusundaki Kürtlerin durumu, Irak-Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğinde önemli bir yer işgal edeceğinin sinyallerini verdi. 

Suriye’nin Komşularıyla Problemleri

Mursi, bölgesel aktörlerle bir 
girişim başlatmasının ön şartı 
olarak Esatsız bir çözüm ön 
şartını koymalıdır.
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nemde paramparça olan toplumsal dokuyu 
daha hızlı tamir etme imkânı verebileceği 
için gereklidir. Esatsız bir Suriye modeli, 
Arap isyanlarının Suriye’ye ulaşana kadar 
uğradığı bütün duraklarda da hayata geçmiş-
tir. Oldukça kanlı bir şekilde devam devam 
eden Suriye isyanı, Mısır’daki “yumuşak ge-
çişin” bile kaldıramadığı “Mübarekli, Ömer 
Süleymanlı veya Ahmet Şefikli” modellerin 
denenebileceği bir ülke olmaktan çıkalı ne-
redeyse bir buçuk sene oldu. Esatlı bir çözüm 
iç savaş yaşanan bir Suriye’de en azından ko-
nuşulabilirdi. Lakin Suriye’de bir iç savaş ya-
şanmamaktadır. Suriye etnik ve sekter yapısı 
itibariyle iç savaş yaşanma ya da uzun süreli 
olma ihtimali zayıf bir ülkedir. Suriye, ülkeyi 
ele geçirmiş olan mezhebi ve ekonomi-poli-
tik karma bir sınıfın istihbarat kamu düzeni 
altında, on yıllardır olağanüstü hal marifetiy-
le yönettiği ülkenin ismidir. Suriye’de eli kan-
lı bir rejim ve ondan kurtulmak isteyen hal-
kın ezici çoğunluğu bulunmaktadır. Halkın 
bu talebini sonuçlarıyla beraber arzulayan 
Mısır ve Türkiye dışında neredeyse bölgeden 
veya bölge dışından aktör bulunmamaktadır. 
İran, işte bu şartlar altında, Mursi’nin öneri-
sini değerlendirmek durumundadır.

Suud ve Iran yeni sayfa açabilir mi?
İran müzakere etmeyi seven bir siyasal akla 
sahip. Lakin Suriye, bugün on binlerce sivilin 
katledildiği, yüz binlercesinin mülteci konu-
muna düştüğü, şehirlerin yok edildiği yerin 
ismidir. İran, Suriye meselesini, uluslararası 
sahnede var olmak için kullandığı nükleer 
müzakereler ile karıştırmamalıdır. İran’ın 
ciddiyetini göstermesi, Suriye üzerinden 
bölgede dibe vuran imajını kısmen tamir et-
mesi ve mezhep gerilimlerini bir nebze olsun 
sakinleştirmesinin yolu Esatsız bir çözümü 
hiç bir şarta bağlamaksızın kabul etmesin-
den geçmektedir. Mursi, on yıllardır, Mısır’ın 
diplomatik bir ilişkisi bile olmayan İran’a bü-
yük bir kredi açmıştır. İran, Suriye Baas reji-

mine destek vererek kaybettiği kredilerin bir 
kısmını yeni bir pozisyonla kazanabilir.

İran’dan gelen ilk işaretler neredeyse tamamen 
olumsuzdur. Bağlantısızlar Hareketinin 16. 
toplantısına Tahran’da katılan Mursi, sadece 
toplantının prestijini yukarı çekmedi Suriye 
konusunda bölgesel denklemi derinden etkile-
yen bir çıkış yaptı. İranlı resmi ağızlar ve medya 
neredeyse saldırgan bir şekilde Mursi’nin açık-
lamalarına tepki gösterdiler. Mısır’da ve Batılı 
odaklarda tıpkı beş altı yıl önce Erdoğan’a yö-
neltilen “eksen kayması” suçlamalarının gölge-
sinde İran’a gelen Mursi’yi “ABD adına hareket 
etmekle” suçlayan aklın Suriye meselesini ne 
kadar olgun ele alabileceği ortadadır.

İran Baas rejimine destek vermeseydi, muh-
temelen bugün İran’ın pozisyonunda sessiz 
bir şekilde bulunma ihtimali olan, bölgenin 
Esad gibi bir başka aile devleti olan Suudi 
krallığının, Suriye’de halkın özgür tercihle-
riyle seçtiği ve Camp David Düzen’inden ra-
hatsız olan yeni Suriye yönetiminin en fazla 
arzuladığı gelişme olmayacaktı. Olmayaca-
ğının en temel göstergesi, bir devletçik olan 
Bahreyn isyanına gösterdiği panik tepkidir. 
Suudi yönetimi Mursi’nin önerisine destek 
vererek kendi içindeki demokratikleşmeye 
isterse kapı da açabilir. 

Arap isyanları bugüne kadar en temel demok-
ratik süreç olan “seçimleri” işletmeyen rejim-
leri vurdu. Suud, bu yönüyle devrilen rejim-
lerle en temel düzeyde benzeşmektedir. Tunus 
isyan ateşi Mısır’a ulaştığında, Mısır Tunus 
değil demişlerdi. Mısır’ın ateşi Libya’ya ulaştı-
ğında Libya Mısır değil demişlerdi. Libya’nın 
ateşi Suriye’ye ulaştığında Suriye Libya değil 
demişlerdi. Suudi yönetimi muhtemelen Tu-
nus, Mısır, Libya veya Suriye olmadığını dü-
şünüyordur. Mursi’nin önerisine pozitif katkı 
yapan Suudi yönetimi cılız da olsa kendi ge-
leceğine de katkı yapma şansı yakalayabilir.
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Bir haftadır, Türkiye’nin Suriye politikası, Ha-
tay’daki sığınmacılar üzerinden tartışılıyor. 
Her gün farklı bir ulusal medya organı, Ha-
tay’daki sığınmacıların maruz kaldığı ya da yol 
açtığı sorunlar üzerinden, hem Türkiye’nin 
Suriye politikasını hem de Suriyeli sığınmacı-
lara yönelik uygulamalarını sorunsallaştıran 
yayınlar yapıyor. Yayınlar, aslında kategorik 
olarak birbirinden farklı ve resmin doğru an-
laşılması için mutlaka birbirinden ayrıştırıl-
ması gereken birçok meseleyi aynı anda konu 
ediniyor. Hatay’da gerçekten neler olduğunu 
veya Hatay üzerinden aslında ne yapılmak is-
tendiğini daha açık bir şekilde anlamak için, 
özensiz veya maksatlı olarak, aynı havuza dol-
durularak verilen haberleri, en az üç kategori 
üzerinden ayrıştırmakta yarar var.

Bu haberleri üç kategori üzerinden ayrış-
tırmadan önce, Türkiye’nin Suriyeli sığın-
macılara kendi topraklarını açmasının, 
Türkiye’nin Suriye politikasından bağımsız 
bir şekilde, Suriye ile sınır komşusu olması 
hasebiyle, insani ve vicdani bir yükümlü-
lük taşıdığını vurgulamak gerekir. Türkiye, 
1991’de Saddam zulmünden kaçan beş yüz 
bin peşmergeye açtığı sınırlarını bugün de 
Esat zulmünden kaçan Suriye halkına aç-

maktadır. Haberlere konu olan sığınmacıla-
rın çoğu, arkalarında ölü, yaralı veya kayıp 
aile fertlerini ve bütün mal varlıklarını bıra-
karak vatanlarını terk etmek zorunda kalan 
ve çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların 
oluşturduğu kişilerden oluşuyor. Daha düne 
kadar hali vakti yerinde olan insanlar, onur-
ları pahasına çadır kentlerde karavanaya ta-
lim etmek zorunda kalıyorlar.

Hatay, 30 bin civarında sığınmacının başka 
yere nakledilmeden önce bir süre durakladığı, 

Yorum  |  HATEM ETE  |  01 Eylül 2012  |  Sabah Perspektif

Hatay Operasyonu

Medyanın sadece Hatay’a 
odaklanarak, Suriyeli 
sığınmacılara ev sahipliği 
yapan Kilis, Şanlıurfa, 
Gaziantep gibi illeri konu 
edinmemesi, hedefin 
doğrudan Hatay sosyolojisi 
olduğunu göstermektedir.
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10 bin civarında sığınmacının çadır kentlerde 
barındırıldığı, 3 bin civarında Suriye vatanda-
şının da pasaportla giriş yapıp turist statüsün-
den yararlanarak il-ilçe merkezi ve köylerde 
ikamet ettiği bir şehir. Kampta kalmak yerine 
kiraladığı konutlarda ikamet eden Suriyelile-
rin görece fazlalığı, savaş öncesi dönemde Ha-
tay ile Suriye arasında yoğun olarak sürdürü-
len ailevi ve ticari ilişkilerin, Hatay’ı Suriyeliler 
açısından tanıdık kılmasından kaynaklanıyor. 
Hatay’daki sığınmacılara ilişkin haberleri de-
ğerlendirirken, bu bilgiyi, trajediyi ve vicdani 
sorumluluğu unutmamakta yarar var. 

Hatay gerçeği
Hatay’daki sığınmacıların yaşadığı veya yol 
açtığı sorunlarla ilgili haberlerin önemli bir 
kısmını, kültürel farklılığın yol açtığı toplum-
sal uyuşmazlıklar başlığı altında değerlendir-
mek mümkün. Gündelik yaşam içinde, sağlık, 
ulaşım, alışveriş, vb. ihtiyaçlar esnasında, Su-
riyeli sığınmacıların maruz kaldığı veya yol 
açtığı birçok sorunun, esasında giyim-kuşam-
dan yeme-içme kültürüne, hayatın birçok ala-
nında ortaya çıkan kültürel farklılığın yol açtı-
ğı rahatsızlıklarla ilgili olduğunu vurgulamak 
gerekir. Bu rahatsızlıklar bazen yerel kamu 
görevlileriyle kamptaki sığınmacılar, bazen de 
yerli halkla Hatay’da ikamet izni verilen Suri-
yeliler arasında yaşanıyor.

Hatay’da yaşanan somut olayları konu etti-
ği ölçüde bu haberlerin anlamlı bir kamusal 
sorumluluk örneği sergilediğini söylemek 
gerekir. Bu haberler hükümeti ve yerel kamu 
görevlilerini, toplumsal uyuşmazlığın sonuç-
larını minimalize edecek tedbirler almaya 
sevk ettiği ölçüde, hem sığınmacıların hem de 
yerli halkın huzurunu arttıran bir işlev görür. 

Hatay kurgusu
Hatay’ı konu alan ikinci kategorideki haber-
ler, toplumda karşılığı olan ideolojik ve siyasi 
ön yargılara hitap eden ve farkında olarak 
veya olmayarak toplumsal barışı bozma riski 
doğuran iddiaları konu alıyor. Geniş bir yel-

pazeye yayılan bu haberlerin ortak noktası ve 
dili, yaşadıkları trajedi dolayısıyla Türkiye’ye 
sığındıklarını görmezden gelerek, sığınmacı-
lara özsel bir kötülük, art niyet ve bozgun-
culuk atfetmeleridir. Bu haberler, sığınmacı-
ları bazen Hataylıların huzur ve emniyetini 
tehdit eden holiganlar olarak (sipariş verip 
hesap ödemeyen, hırsızlık yapan, vs), bazen 
de 28 Şubat sürecinde gına gelecek şekilde 
örneklerini yaşadığımız ve çok şükür ki artık 
geride bıraktığımız şeriat tehlikesini tekrar 
hortlatan fundamentalistler (uzun sakal-kısa 
bıyık, çarşaf, vs.) olarak tasvir ediyor.

Bu son örneğin toplumu yeterince tedirgin 
etmediğini varsayan bazı haberler ise, el-
Kaide militanlarının Hatay sokaklarında bir 
tehdit unsuru olarak serbestçe dolaştıklarına 
dair iddiaları (örneğin ‘Hatay Peşaver olacak’ 
ve ‘küresel cihatçılar Hatay’da’ başlıklı ha-
berler), yine bazı söylentilere dayandırarak 
dillendiriyorlar. Bu arada bu tür haberlerin 
neredeyse tamamının, ilgili kesimlerle gö-
rüşülmeden, ‘ileri sürülüyor’, ‘iddia ediliyor’, 
‘dillendiriliyor’ gibi yüklemlerle yazıldığının 
ve dolaşımda tutulan bir kaç fotoğrafın bü-
tün gazeteler tarafından paylaşılarak verildi-
ğinin altını çizmek gerekir.

Bu kategori altındaki haberlerin en vahimi 
ise, Baas rejimi ile Suriyeli muhalifler ara-
sında savaşın başlarında tedavülde olmayan 
ama Esat’ın usta politikalarıyla artık maale-
sef daha fazla kendine yer bulan mezhepsel 
ayrışma zeminine yaslanarak, Sunni sığın-
macıların Nusayri Esat’la kapatamadıkları 
hesapları Hatay’daki Nusayri/Alevi vatan-
daşlarımızdan çıkarmayı ciddi ciddi kafaya 
koydukları ve Hatay’daki Nusayrilerin de 
bu durumdan tedirgin oldukları yönünde-
ki söylenti/iddialarla ilgilidir. Muhaberat’la 
içli dışlı bazı yerel radikal sol örgütler ma-
rifetiyle aylar önce sosyal medyada ve Hatay 
sokaklarında dillendirilen birkaç söylentinin 
doğrulatılma ihtiyacı hissedilmeden ve yol 
açabileceği muhtemel tahripkâr sonuçlar 
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gözetilmeden ulusal medyada da bu-
günlerde rahatlıkla yer buluyor olması 
vahimdir. İçinde bulunduğu zor du-
rumdan sorumlu tuttuğu Türkiye’ye 
bedel ödetme amacıyla Baas rejiminin 
ihraç ettiği bu söylentilerin kaygısızca 
dolaşımda tutulması toplumsal barışı 
zedelemektedir. Bu söylentiler, Ha-
tay’daki bir kısım vatandaşımızı hem 
tedirgin etmeyi hem de ötekileştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Bu ikinci tür haberlerin, sadece Hatay’a 
odaklanarak, Suriyeli sığınmacılara ev 
sahipliği yapan Kilis, Şanlıurfa, Gazian-
tep gibi illeri konu edinmemesi, hedefin 
doğrudan Hatay sosyolojisi olduğunu 
göstermektedir. Sığınmacıların mezhep-
sel kimliği üzerinden, Hatay’daki mezhepsel 
farklılık bir ayrışma unsuru haline getirilmek 
istenmektedir. Bugüne kadar, Hatay’a hoşgö-
rü kenti sıfatı kazandıran farklılıkların, ay-
rımcılık üzerinden Hatay’ı kaosa sürüklemesi 
planıdır bu. Ulusal medyada yer alan haberler, 
kamplaştırıcı iddia ve söylentilere çanak tut-
tuğu ölçüde, maalesef ayrımcılığı tetikleyici 
bir işlev görmektedirler.

Medyaya kamusal sorumluluk hatırlatmasın-
da bulunmak amacıyla, Hatay sosyolojisinin 
özgünlüğüne ve kırılganlığına örnek olmak 
üzere, Hatay’daki Alevi ve Sünni vatandaşla-
rımızın varlığına verilen referanslar da ma-
alesef aynı kalemler tarafından ayrımcılıkla 
suçlanabilmektedir. Ayrımcılığı tetikleme 
tehlikesine karşı yapılan uyarıların da ayrım-
cılıkla suçlanabiliyor olması, Hatay’daki du-
rumun nazikliğini ve ciddiyetini de, Hatay 
üzerine kurgulanan operasyonun profesyo-
nelliğini de ortaya koyuyor. Hatay’daki sığın-
macılarla ilgili üçüncü kategorideki haberler 
ise,Türkiye’yi uluslararası kamuoyu nezdinde 
zora sokmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin 
Hatay’daki kamplarda Suriyeli muhalif-
lere askeri eğitim verdiği, ambulanslarla 
Suriye’ye silah taşındığı, Türkiye’nin Suriye’ye  

 
savaşmaya giden el-Kaide üyelerine izin ver-
diği, vb. haberleri bu başlık altında toplamak 
mümkün. Herhangi bir kanıta dayanmadan 
yapılan bu haberler de, Suriye’de dökülen 
kandan Türkiye’yi sorumlu tutmaya yönelik 
Baas iddialarına ‘yerli muhbir’ statüsünde 
destek sunma işlevi görüyor. 

Haberlerin yansımaları
Yukarıda ayrıştırmaya çalışılan bu üç ka-
tegorideki haberler içinde, sadece ilkinin 
Hatay’da gerçekten yaşanan durumu yansıt-
tığını söylemek mümkün. Yerel resmi mer-
cilere yansıyan 150 civarındaki şikâyet de bu 
ilk kategorideki haberlerle ilgili. Orta ölçekli 
bir yerleşim biriminde, yoğun bir yabancı 
nüfusun yerli nüfusla temas etmesi sonu-
cunda bu sorunların yaşanması da normal. 
Hatta mevcut akrabalık bağlarının ve savaş 
öncesi koşullardaki ticari ilişkilerin müm-
kün kıldığı tanışıklığın, bu yoğun nüfus akı-
şının yol açabileceği muhtemel daha ciddi 
problemlerin yaşanmasını engellediği bile 
söylenebilir. 1991’de Saddam zulmünden ka-
çan Kürtlerin, Türkiye’de yaşadığı ve yaşattı-
ğı sıkıntılar hatırlanırsa, birtakım uyuşmaz-
lıkların yaşanmasının ne kadar doğal olduğu 
daha iyi anlaşılır. Ancak, bu, hükümetin ve 
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yerel idarenin yaşanan sıkıntıları minimuma 
düşürmeye yönelik çabalarını sürdürmesi 
gerekliliğini ortadan kaldırmıyor. Medyada 
yer alan haberler bu amaca hizmet ettiği öl-
çüde, her türlü takdiri hak ediyor.

Yine de, Türkiye’nin ve Hatay’ın dayanışma 
seferberliğinin örneklerini ve sığınmacıla-
rın trajedilerini es geçerek, sorunları mercek 
altına almayla sınırlı medya tutumunu so-
runsallaştırmak gerekir. Birçok araştırma-
da ortaya çıktığı üzere, farklılıklara yönelik 
hoşgörü eşiğimizin zaten yeterince düşük 
olduğu ortada iken, Hatay’daki gurur verici 
dayanışma örneklerini görmezden gelmek 
kamusal sorumlulukla bağdaşmıyor. İki 
farklı tutumdan sadece birini görmek gaze-
tecilik refleksiyle değil ancak siyasi tutumla 
açıklanabilir. Sadece sorunları dillendirmeye 
hasredilen habercilik, gazetecilik dürtüsüyle 
değil siyasi tutumuyla bir tercihte bulunuyor. 
Bu tercih, birinci kategorideki habercilik tar-
zında, olumlu gelişmelere gözünü kapatarak 
sadece eksiklikleri görmeyi sağlarken, ikinci 
ve üçüncü kategorideki haberlerde, birden 
çok aktörün birlikte tezgâhladığı bir operas-
yonun merkezinde yer almasını sağlıyor.

İkinci ve üçüncü kategorideki haberler ise, Ha-
tay’daki durumu yansıtmak yerine Hatay için 
ve Hatay üzerinden Türkiye için yazılan profes-
yonel bir senaryoya dayanıyor. Senaryo, gerçek 
durumu yansıtan sosyal uyuşmazlığı elverişli 
bir zemin olarak değerlendirip uyuşmazlıktan 
komplo üretmeyi, mevcut siyasal ihtilaflar ve 

toplumsal fay hatları üzerinden de bu komplo-
yu hayata geçirmeyi hedefliyor.

Sağduyu ihtiyacı
Bağlamları, doğaları, amaçları ve yol açtıkları 
sonuçlar itibariyle farklı oldukları halde bu üç 
kategorideki haberlerin birleştirilmesi; doğru-
nun yanlıştan, kamusal sorumluluğun beşinci 
kol faaliyetinden ayrışmasını da engelliyor. 
Aynı bağlam içinde yer verilerek oluşturulan 
kampanya, Baas rejiminin uyuyan hücreleri 
ile savaş karşıtları, Türkiye’nin Suriye politika-
sını eleştiren aydınlarla Ergenekoncular, CHP 
ile İşçi Partisi, Türkiye’yi korumak isteyenlerle 
terbiye etmeyi amaçlayanlar arasındaki ayırı-
mın flulaşmasına yol açıyor.

Bu fluluk ortadan kaldırılmadıkça, Türkiye’nin 
son yıllarda karşılaştığı en geniş, en dinamik, 
en tahripkâr kampanya ile mücadele etmek 
zor görünüyor. Bu kampanya, varsayıldığı 
gibi, ne sadece Türkiye’nin Suriye politika-
sındaki kararlılığını tökezletmeyi, ne sadece 
bölgesine müdahil olmaya başlayan Türkiye’yi 
terbiye etmeyi, ne sadece AK Parti’nin iktidar 
iradesini ve toplumsal desteğini zayıflatmayı, 
ne de sadece Türkiye’nin toplumsal barışını 
bozmayı hedef alıyor. Maalesef, aynı anda 
bunların tamamını hedef alıyor.

Dolayısıyla, bu kampanya, son zamanlarda 
AK Parti karşıtlığını varlık sebepleri haline ge-
tirenlerin varsaydığı gibi AK Parti’yi zayıflatıp 
diğer bütün riskleri elimine etmekle sonuç-
lanmayabilir. Türkiye’nin CHP’yi Baascı bir 
pozisyona sürüklemekten bir çıkarı olmadığı 
gibi, AK Parti Hükümetini Suriye’deki savaşın 
muharip bir tarafı olarak konumlandırmak-
tan da çıkarı yok. Bu nedenle, AK Parti’nin de, 
son bir-iki haftadır Türkiye’nin Suriye politi-
kasına yönelik dile getirdiği iddialarla merkez 
parti olma vasfından uzaklaşan CHP’nin de, 
sorumluluk sahibi ve sağduyulu bütün çevre-
lerin de, henüz yol yakınken, Türkiye’nin hu-
zur ve istikrarını hedef alan bu kampanyanın 
etki gücünü ciddiye alıp kendisini yeniden 
konumlandırmasında yarar var.
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Suriye krizine Türkiye müdahil olmasaydı 
veya cari politikasından farklı bir tutum ta-
kınsaydı, Türkiye’nin kazanımları neler olur-
du? Bu soru, aslında, sırf senaryo çalışması 
yapılması adına bile sorulmaya değer bir 
sualdir. Mezkur sorunun Suriye isyanının 
hemen başlangıcında sorulduğunu farz edi-
yoruz. Türkiye’nin cari siyasetini kategorik 
olarak eleştirenlerin en azından böylesi bir 
soruya verdikleri cevapların ciddi anlamda 
pozitif olduğunu düşünmek durumdayız. 
Öncelikle, hangi Türkiye’den bahsediyoruz? 
Türkiye ya da Türk dış politikası deyince; 
özellikle Irak işgali sonrası ve Arap isyanları 
bağlamının akıllardan çıkarılmaması gere-
kiyor. Irak işgali sırasında iktidara gelen AK 
Parti; Türkiye’nin cumhuriyet döneminin 
Batılılaşma hikayesi, yükü ve mesafesiyle 
beraber “Doğuyla” muhatap olmak zorun-
da kaldı. Irak üzerinden yüzleşilen sorunlar, 
aktörler ve süreçlerden Arap isyanları döne-
mine giren Türkiye belli ölçüde yolda kervan 
düzmeyi de başardı. Buradan hareketle, Tür-
kiye, Arap isyanları öncesi, bölgesel jeopoli-
tik açısından oldukça riskli adımlar şeklinde 
okunması da mümkün olan demokratikleş-

me çağrılarını hiç gecikmeden sahiplenmeyi 
başardı.

Eksen kayması diyenler nerde?
Dolayısıyla Suriye krizine karşı pozisyon 
alan Türkiye, son on yıl boyunca en sıradan 
tespit ile bölgeye dair perspektifinin diba-
cesini inşa etmiş haldeydi. İşte bu Türkiye, 
Suriye isyanı karşısında, Baas rejiminin değil 
ona isyan eden Suriye halkının yanında yer 
aldı. Şimdi sorumuza geri dönelim: Türkiye 
Baas rejimine karşı tavır takınmasaydı veya 
Suriye isyanının yanında yer almasaydı neler 
olabilirdi?

Böylesi bir dış politika öncelikle Türkiye’nin 
karşısına Tunus, Libya ve hepsinden önemli-
si bir Mısır sorunu çıkarırdı. Türkiye ‘Suriye 
sorunundan uzak durayım’ derken, bütün 
bölgeyi sarsan bir dalganın ortasına düşer, 
kendisini Tunus, Mısır ve Libya’da hem halk-
lara hem de iktidarlara anlatamaz hale gelir-
di. Türk dış politikası Batıda üretilen ‘eksen 
kayması’ kurgusunu tekrar telafide zorlana-
cak bir maliyet ile fiili olarak yaşardı. Hatta 
yaşanan kırılma, eksen kaymasının ötesine 
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geçer, Türk dış politikasının bütün odağı 
darmadağın olurdu.

Türkiye Baas rejimine destek verseydi ve 
katliamları ahlaksız bir soğukkanlılıkla gör-
mezden gelerek jeopolitik bir dile tercüme 
etseydi, sadece bölge halklarıyla konuşma 
kabiliyetini yitirmez, Türkiye içerisinde de 
açıklanamaz bir pozisyona düşerdi. Bugün, 
mesele Suriye olunca, sol jargondan ödünç 
almakta hiçbir tutarsızlık hissetmeden, 
‘Türkiye’nin emperyal politikalar’ güttüğü-
nü söyleyen apolitik ve naif liberaller; bu 
sefer de Türkiye’nin ‘Baasçılığından’ dem 
vurmakta hiçbir sıkıntı görmezlerdi. Tür-
kiye, Suriye halkının isyanının yanında yer 
almasaydı, bugün Türkiye’nin ‘Müslüman 
kanı akıttığını’ söyleyen İslamcı Kemalistler 
aynı şeyi söylemeye devam ederlerdi. Bugün 
Türkiye’yi ‘Batının taşeronu’ olmakla suçla-
yan anakronik sol ve Kemalistler de ‘Arap 
Baharı İsrail’e zarar vermesin’ diye, “ABD 
Türkiye’ye, İsrail’in ‘konforlu düşmanı’ Suri-
ye Baas rejimini korumayı ihale etti” derler-
di. Bugün ‘Erdoğan-Davutoğlu bizi bataklığa 
sürükledi’ diyenler, bir anda AK Parti’nin Su-
riye halkını yıllarca kandırıp Baas rejimi ile 
iş tuttuğunu söylerlerdi. Bugün Ortadoğu’yu 
bir bataklık; dolayısıyla bölge halkını da si-
nek gibi gören neo-28 Şubat zihniyet, Su-
riyeli mazlum mültecilere ettiği hakaretler 
yerine, Irak işgalinde olduğunu gibi bir anda 
Suriye’deki Türkmen varlığını keşfedecek ve 
Türkmen katliamından dem vuracaktı. Tür-

kiye, Suriye krizinde rejimin karşısında yer 
almasaydı, bugünlerde Kuzey Suriye’de Kürt-
lere rağmen ‘PKK devleti ilan edenler’, “Tür-
kiye, kimlikleri bile olmayan Suriye Kürtle-
rini yalnız bırakarak PKK’nın kucağına itti” 
diyeceklerdi. Türkiye, Suriye isyanının karşı-
sında yer alsaydı, bugün Türkiye’ye ‘yaptırılı-
yor-ettiriliyor’ ferasetinde cümleler kuranlar 
hiçbir şey değişmemiş gibi aynı cümleleri 
kurmaya devam edeceklerdi.

Bölge cahili analizler
Türkiye Esed rejiminin yanında dursaydı, 
bugün “Türkiye BM’de yanlız bırakıldı” diye 
neredeyse BM’ye ve ABD’ye şükran sunma-
ya kadar işi götürenler, meydanlarda ABD 
bayraklarını yakarak, BM’nin katliamlara 
seyirci kalmasını lanetleyeceklerdi. Türkiye 
Suriye halkının taleplerine kulak tıkasaydı, 
bugün Türkiye’yi ‘Suriyeli teröristlere des-
tek vermekle’ suçlayanlar, Suriye’ye girerek 
‘Erdoğan’ın dostu Esed’e karşı direnen ‘öz-
gürlük savaşçılarını’ ziyaret ediyor olacak-
lardı. Türkiye Suriye rejimine destek ver-
seydi, bugün ‘terörü dış politikamız azdırdı’ 
diyenler, ‘Türkiye Baas rejimine, dolayısıyla 
‘direniş hattına’, destek verince İsrail PKK’yı 
kullanıyor’ diyeceklerdi. Türkiye, komşu-
muzdaki diktatörün yanında yer alsaydı, 
bugün ‘yıllarca Esed’le sarmaş dolaştınız, ne 
oldu?’ diye hesap sormaya kalkanlar, “Er-
doğan zaten diktatör dostuydu” diyecekler-
di. Türkiye yanıbaşımızdaki aile devletini 
destekleseydi bugün ‘kahve zeka düzeyinde’ 
yazılar yazdığını söyleyip Suriye’den ‘bize 
ne’ diyenler, Türkiye Baas rejiminin yanında 
durarak Batıya ve İsrail’e arkasını döndü diye 
feryat edeceklerdi. Türkiye, Nusayri bir azın-
lığın, Sünni sermaye ve dini sınıfıyla işbirliği 
marifetiyle hüküm süren Esed rejiminin kat-
liamlarına duyarsız olsaydı; bugün Türkiye’yi 
‘Suud-Katar ekseninde Sünni siyaset’ güt-
mekle suçlayanlar, Türk dış politikasının ‘Şii 
jeopolitiği tarafından esir alındığını’ iddia 
edeceklerdi.

Türkiye’nin Suriye 
imtihanından uzak 
durması ahlaki ve jeopolitik 
iddialarından vazgeçmesi 
anlamına gelir.
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Diyeceklerdi, diyeceklerdi... Bu cümleler 
sayfalar dolusu devam edebilir. Çünkü bu 
cümlelerin hiçbir analiz değeri olmadığı gibi 
Suriye kriziyle de bir alakası yoktur. Olma-
sının iki açıdan imkanı yoktur: Birincisi, bu 
cümlelerin müellifleri bölgemize dair derin 
ve kategorik bir cehalet içerisindedir.

Bunun kökleri ise modernleşme tarihimizin 
vücuda getirdiği marazlarda aranmalıdır ve 
bunun Suriye krizi üzerinden tedavi olma-
sını beklemek naifliktir. Tam da bundan do-
layı, Türkiye’nin Suriye krizinde nasıl bir yol 
izleyeceği bu güruh için anlamsızdır. İkin-
cisi, yukarıdaki cümlelerin ekseriyeti ‘Suri-
ye-krizini-konuşmak’ üzere kurulmamıştır. 
Aksine Suriye krizi, akan kan vb. başlıklar 
oldukça pespaye bir siyasal araçsallaştırma-
nın sıradan kurbanlarıdır. Ahlakını ‘bize 
ne’ refleksi, kriterlerini komplo teorileri, je-
opolitiğini başka başkentler, bilgisini tercü-
me faaliyeti ve zekasını ‘taktik hamlelerden’ 
devşiren bir dünyadır karşımızdaki. Buna 
dair atılacak en anlamsız adım ise ikna ça-
basıdır. AK Parti Baas rejimine destek verse 
ve katliamları ahlaksız bir soğukkanlılıkla 
görmezden gelip jeopolitik bir dile tercüme 
etseydi sadece bölge halklarıyla konuşma 
kabiliyetini yitirmez, içeride de açıklanamaz 
bir pozisyona düşerdi. Türkiye Esed yöne-
timini Suriye halkına tercih etseydi, sadece 
bölgesel meşruiyeti ve örnek olma iddiasını 
kaybetmekle kalmayacak; aynı zamanda on 
yıllarca içinden çıkamayacağı derin bir jeo-
politik girdaba girecekti. Ortaya çıkan mali-
yet sadece Türk dış politikasını darmadağın 
etmekle kalmaz; Türkiye içindeki normalleş-
me ve demokratikleşme sürecini de büyük 
ölçüde sekteye uğratırdı.

Mübarek’e, Kaddafiye ‘git’ diyen Erdoğan’ın 
Esed’e siyaseten ‘kal’ demesi hem bölgesel 
hem de ulusal anlamda Erdoğan’ın intiharı 
olurdu. Yüzlerce karakter suikastından, ha-
pishane sürecinden, partisinin kapatılması 

girişiminden ve darbe süreçlerinden daha 
fazla demokrasi talep ederek güçlü bir şekil-
de çıkmış Erdoğan’ın, Baas diktasının peşine 
takılması elbette düşünülemezdi. Muhale-
fetin talep ettiği gibi, Erdoğan, Baas yöne-
timine destek olsaydı ya da sessiz kalsaydı 
on yıllardır muarızlarının ve düşmanlarının 
yapamadığını bir-iki ayda kendi kendisine 
yapardı.

Türkiye’nin çok uzun bir aradan sonra aktif 
hale getirdiği dış politikası büyük bir imti-
handan geçmektedir. Aslında Türkiye’nin bir 
imtihandan geçiyor oluşu bile bugünlerde 
‘dış politika analizi’ olduğu farz edilen eleş-
tirilerin ekseriyetinin anlamsızlığını ortaya 
koymaktadır. Çünkü dile getirilen eleştirile-
rin tamamının hangi somut sonucu var der-
seniz, alacağınız stratejik cevap “(bu kadar)
bulaşmayacaktık!” olacaktır. Hal bu ise Arap 
isyanları karşısında aldığı tavırla  imtihana 
girmeye hak kazanmış Türkiye’nin, Suriye 
sınavına dahil olması sadece bir tercih değil 
bir mecburiyettir. Türkiye’nin Suriye imti-
hanından uzak durması ahlaki ve jeopolitik 
iddialarından vazgeçmesi anlamına gelirdi.

Peki Türkiye’nin Suriye krizine müdahalesi-
ne dair eleştiriler nereden kaynaklanmakta-
dır? Türkiye’nin Suriye krizine müdahil oluş 
şekliyle ilgili dile getirilen eleştirileri, hata 
ve eksiklerin büyük bir kısmı Türkiye’nin 
devam etmekte olan politikasını yapısal bir 
değişime uğratacak cinsten değildir. Aksine 
Türkiye ile beraber onlarca dinamiğin hare-
ket halinde olduğu bir meselede, her adımın 
ortaya çıkarabileceği fırsat maliyeti veya bazı 
taktik hatalardan ibarettir. Sözün özü, Tür-
kiye, dış politikada genelde rastlanması zor 
olan, ahlaki tercihlerle stratejik çıkarlarının 
örtüştüğü bir kriz alanıyla karşı karşıyadır. 
Türkiye’nin aldığı pozisyon, Suriye’de geli-
nen nokta itibariyle rejimin akıbeti ne olursa 
olsun, öncelikle meşru bir zemine oturmuş 
durumdadır. Siyasi sonuçları itibariyle ise 
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Türkiye, yeni Ortadoğu’da bir ilk olarak yük-
selmeye başlayan, iktidar ve halkların aynı 
dili konuşma sürecinde, zaman ve siyaset 
dışı kalma hatasına düşmemiştir. Türkiye, 
ayakta kalsa bile, yıkılmamış bir Baas reji-
miyle konuşmayı bütün Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika halkları ve kısmen iktidarlarıyla 
konuşamaz hale gelmeye tercih etmemiştir. 
Esed destekçileri, İsrail ve Batının arzuladığı 

tuzaktan uzak durmayı başarmış Türkiye, 
sadece bölgeye değil kendi normalleşmesine 
de yatırım yapmıştır. Batı, İsrail, Rusya ve 
bölgesel aktörlerin Esed yönetiminden çok 
Türkiye’nin Suriye krizine müdahil oluşuna 
verdikleri tepki büyük ölçüde Suriye kriziy-
le kurdukları ilişkiyi belirlemiştir. Baas re-
jiminin arkasında fiilen duranlarla, rejimin 
yıkılması için retoriğin ötesine geçen hiçbir 

adım atmayan aktörler, son 
tahlilde Baas rejiminden çok 
Türkiye’yi hesaplamaktadır. 
Türkiye ise karşıt görünen bu 
aktörlerin benzer pozisyon-
ları ile Suriye rejimi arasına 
sıkışmış halkın yanındaki 
bölgesel aktörü temsil et-
mektedir. Suriye krizinde 
Türkiye’nin vahim hatalar 
yaptığını, taşeronluk yaptı-
ğını veya emperyal hedefler 
güttüğünü dillerine dolayan-
ları ciddiye almamız ancak 
‘Suriye konuşurken Suriye 
konuşmalarıyla’ mümkün 
olabilir. Bunun yolu ise kar-
şı çıktıkları cari politikanın 
aksi hayata geçirilseydi, 
Türkiye’nin ahlaken meşru, 
jeopolitik olarak nasıl üstün 
kalacağına dair en azından 
bir tek cümle kurmaların-
dan geçmektedir. O cüm-
leyi duymadığımız sürece, 
“Suriye konuşurken Su-
riye konuştuğu” farz edi-
lenlere şüphe ile bakmak  
hakkımızdır!.
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The sentencing to death of Iraqi Vice Presi-
dent Tariq al-Hashemi sends a clear signal 
to the region from the Nouri al-Malik-i go-
vernment. That this sentence is politically 
motivated is easy to infer from the content of 
the accusations directed at al-Hashemi. Dis-
cussing the legal dimensions of this decision 
is meaningless.

When Iraqi Prime Minister Maliki came to 
power once again, following months of ne-
gotiations to form a Cabinet after the 2010 
elections, he became the prime minister, the 
minister of the interior and the minister of 
security all at once, not because he headed 
the incumbent party, but because he used the 
political balances of the time well.

The Al-Iraqiya List, which included represen-
tatives of diverse ethnicities, sects and religio-
us and political tendencies had not only made 
the impossible possible by winning the electi-
ons but also had shown both the Iraqis and the 
peoples of the region that ethnic and sectarian 
political maps could prove to be meaningless.

Unfortunately, the Al-Iraqiya was not able to 
transfer its inherent richness of political diver-
sity to its incumbency. In the end, Iraq is faced 

with a politics whose bounds are determined 
not by the incumbents but by the sectarian 
political map shaped by U.S support, Iran’s 
wishes and al-Maliki’s provocative attitude. At 
the root of most problems in Iraq today lies 
this ethnic and sectarian political map, appli-
ed in the aftermath of the elections.

Today we are at a point where the Baathist 
spirit is flowing freely. The al-Maliki go-
vernment, particularly in the past year, has 
employed the most ordinary Baathist strate-
gies. The proclivities of the current regime to 
spread the use of pressure and violence are 
becoming more apparent. The human rights 
organizations voice their dismay about the 
scarcity of information relating to the iden-
tities and alleged crimes of those executed by 
the al-Maliki government. Iraq’s Ministry of 
Justice has announced that in the first eight 
months of 2012, 96 people were executed and 
that an additional 196 people will be execu-
ted before the year ends. Many Iraqis claim 
that the numbers are actually much higher 
than those given in the official statements.

Calling al-Maliki’s totalitarian regime sec-
tarian names would be just as wrong as al-
Maliki’s governing strategies. In fact, the 
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Sunni Arabs, the Shiites, Kurds and Turk-
mens are all equally voicing their discontent 
with the al-Maliki government. The al-Maliki 
forces come close to violently attacking Tariq 
al-Hashemi one day, and turn from the edge 
of a violent clash with the Sadr groups the 
next day. We can infer only one thing from 
all this: that the Baathist spirit is once again 
flowing freely within the al-Maliki regime.

The other tragic side to this story is Iran’s role 
in this crisis in our region. Iran had an effec-
tive role in what is taking place both in Iraq 
and in Syria. How tragic it is that Iran, which 
fought the longest war of the 20th century 
with the Iraqi Baath regime, is now serving 
the political reincarnation of that same regi-
me in Iraq while standing behind the Baathist 
regime in Syria with no hesitation. It is ironic 
that it is supporting a regime that practices 
Baathism in Iraq with the U.S.’s sanction, whi-
le supporting a Baathist regime in Syria with 
Russia’s support. It is reason enough for ad-
ditional concern in our region that the Irani-
an geopolitical strategies are only producing 
more Baathism in the 21st century. This could 
prevent any intervention in Syria or Iraq from 
actually establishing order.

The al-Maliki government, 
particularly in the past year, 
has employed the most 
ordinary Baathist strategies.
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Insight Turkey dergisinin düzenlediği panelde, 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak mer-
kezi hükümeti arasındaki sorunlar ve ilişkilerin 
geleceği ele alındı.

SETA’da düzenlenen ve Insight Turkey dergisi 
editörü İhsan Dağı’nın yönettiği “Varolma Müca-
delesi ve Bağımsızlık Arasında Irak Kürdistanının 
Geleceği” başlıklı panele konuşmacı olarak, İngil-
tere’deki Kings College’dan William Park, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Burak Bilgehan 
Özpek ve enerji politikaları uzmanı Şıvan Zulal 
katıldı.

“SURIYE’DE KÜRT KIMLIĞINI BAAS ŞEKILLENDIRDI”
Park, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Tür-
kiye arasında son dönemde gözle görülür bir 
yakınlaşma yaşandığına dikkati çekti. Enerji 
kaynakları meselesinin bu ilişkinin sadece bir 
boyutunu oluşturduğunu belirten Park, taraflar 
arasındaki uyumda mezhepsel kimliğin de etkili 
olduğunu savundu.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Park, bu ül-
kedeki Kürt kimliğinin Baas rejimi tarafından 
şekillendirildiğini ve Türkiye’yi rahatsız edecek 
bir doğrultuda teşvik edildiğini, Türkiye’nin 
Suriye’de olası bir otonom Kürt bölgesinin varlı-
ğından oldukça rahatsız olacağını ifade etti.

Park, Kürt meselesinin bölgesel nitelikli bir sorun 
olduğunu vurgulayarak, bu sorunun stratejilerle 
ya da planlarla çözümlenemeyeceğini, durumun 
bir kaos niteliği aldığını savundu. 

Varolma Mücadelesi ve Bağımsızlık 
Arasında Irak Kürdistanının Geleceği
Panel  |  WILLIAM PARK, BURAK BILGEHAN ÖZPEK, ŞIVAN ZULAL, IHSAN DAĞI  | 25 Eylül 2012 
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“MALIKI SERT BIR MERKEZILEŞTIRME POLITIKASI IZLIYOR”
Burak Bilgehan Özpek ise Irak Başbakanı Nuri 
el-Maliki’nin “sert bir merkezileştirme politikası 
izlediğine” ve attığı her adımın kuzeydeki Kürt 
yönetiminin geleceğine etki ettiğine işaret etti.

Gerek siyasi gerek hukuki boyutlarıyla IKBY’nin 
statüsünün uluslararası alanda tartışılmaya de-
vam ettiğini kaydeden Özpek, kendisinin Kürt 
yönetiminin durumunu de facto devlet olarak 
tanımladığını söyledi.

Özpek, Irak’ta merkezi yönetim ile Kürt yöneti-
mi arasındaki anlaşmazlığın geleceğine ilişkin 
akademik tartışmalarda üç seçeneğin ön plana 
çıktığını aktararak, bunları, “barış içinde ayrılma, 
barış içinde yaşama ve sivil çatışma” olarak ifade 
etti. 

“IRAK’TA TÜRKIYE KILIT ÖNEME SAHIP”
Siyasi analist ve enerji uzmanı Şıvan Zulal da, 
Türkiye’nin ve Türk müteşebbislerin Kuzey 
Irak’taki ekonomik potansiyeli etkin biçimde 
değerlendirdiğini ifade etti. Bağdat yönetiminin 
ülkenin kuzeyindeki doğal kaynakları da sıkı bir 
merkeziyetçilikle kontrol etmeye çalıştığına de-
ğinen Zulal, Türkiye’nin Irak’ta Kürt yönetimi ile 
merkezi yönetim arasındaki gerginlikte kilit ülke 
olduğunu savundu. Zulal, “Kürtler merkezi yö-

netime karşı ancak enerji gelirleriyle ayakta du-
rabilir ve bu kaynakları ancak Türkiye üzerinden 
dünyaya ulaştırabilir” görüşünü dile getirdi.
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Osmanlı son döneminden başlayarak, Türk 
dış politikasının sol, sağ ve İslamcı eleştirile-
rinin başında “taşeron” tartışması gelmekte-
dir. Bu yaklaşım tarzının baştan aşağı yanlış 
olduğunu söylemek elbette mümkün değildir. 
“Taşeron” suçlaması bütün hükümetler döne-
minde muhalefetin en vazgeçilmez kavramsal 
çerçevesini, iktidarların ise endişe kaynağını 
oluşturmuştur. Taşeron suçlamasının tutar-
lılığını test etmenin oldukça basit bir usulü 
olabilir. Eğer taşerondan kasıt, yabancı bir güç 
adına adımlar atmaksa, bakmamız gereken 
dört şey var demektir. Birincisi, taşeron ol-
makla suçlananlarla “işin sahibi” olduğu farz 
edilenler arasında ideolojik ve vizyon uyumu 
var mıdır? İkincisi, böylesi bir uyum olmama-
sına rağmen, ülküler bir kenara bırakılıp çı-
kar ortaklığı yapılacak bir durum söz konusu 
mudur? Üçüncüsü, “işin sahibi” olduğu farz 
edilen işin sahibi midir? Son olarak, taşeron 
suçlamasını yapanlar, nasıl bir siyasi ve top-
lumsal gelenekten gelmektedirler?

Yukarıdaki siyasi testimizi Suriye üzerinden 
cevaplamaya çalışalım. Birincisi, geçmiş on 
yıl boyunca Türk dış politikasına şeklini ve-
ren AK Parti ile taşeronluğunu yaptığı iddia 
edilen ABD ve Avrupa arasında tartışmaya 

yer olmayacak şekilde farklı dünya tasavvur-
ları bulunmaktadır. Erdoğan hükümetleri, 
ABD’de bir buçuk dönem devam eden neocon 
yönetime, Avrupa’da ise AB’yi büyük ölçüde 
esir alan ulusalcı veya sağcı rüzgâra şahitlik 
etmiştir. Neocon ve sağcı dalganın frekans 
uyumları göz önüne alınırsa, 11 Eylül sonrası 
zuhur eden batı siyasal atmosferinde, batının, 
AK Parti hükümetlerine değil iş ortağı olarak 
bakmak, bir an önce sahneden çekilmesini 
beklediklerini not etmek gerekmektedir. Baş-
ka bir ifade ile ABD ve Avrupalı birçok resmi 
ve gayri resmi aktörün, AK Parti iktidarını ka-
bullenme süreci ancak 2010 referandum süre-
ci ile başlamış, 2011 seçimleri sonrası dokuz 
yıl gecikmeyle Erdoğan’ın iktidar olduğu itiraf  
edilebilmiştir.

İkinci olarak, ideolojik farkların iyice de-
rinleştiği son on yılda, Türkiye oportünist 
bir tutum takınarak hangi meselede “taşe-
ron” suçlamasını hak edecek bir tavır ser-
gilemiştir? Tezkerenin reddinden Hamas 
ziyaretine, Suriye’nin izolasyonuna karşı çık-
maktan İsrail’e tavır almasına, İran’a nükleer 
sorun üzerinden ambargoya hayır demekten 
Irak’ta ABD destekli yönetime tavır almasına 
kadar tartışmaya değecek ve yeni bir duru-

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  08 Eylül 2012  |  Sabah Perspektif

Taşeron!



518  |  EYLÜL 2012

ma tekabül eden olayların kahir ekseriyetin-
de, Türkiye, batıdan bağımsız veya farklı bir 
pozisyon almıştır.

Batı fetişizmi
Üçüncü olarak “işin sahibi” ve yarı-tanrı 
muamelesi yapılan Batı, gerçekten işin sa-
hibi midir? I. Dünya Savaşı sonrası bölge-
mizi dizayn eden Batı gücünün düzeyi ile 
bugünkü Batı arasında en azından ciddiye 
alınması gereken farklar bulunmaktadır. Ka-
tegorik bir Batı algısı ve atfedilen güç mik-
tarı büyük ölçüde üçüncü dünyacı anti-Batı 
diskurunun ürettiği bir bakış açısıdır. Bütün 
bunların ötesinde, dünyayı dizayn edebilen, 
karmaşık üretim ve paylaşım süreçlerinin 
vücuda getirdiği modern dünya sistemi ile 
on yıldır Afganistan ve Irak’ı dizayn etmekle 
meşgul olan ABD’nin en azından birbirine 
karıştırılmadığını farz ediyoruz.

Bu anlamda 21. yüzyıl, düzenlerin oldukça 
hızlı yıkıldığı ve bozulduğu, oldukça yavaş 
ve zor bir şekilde kurulduğu bir yüzyıl ol-
maya adaydır. Bu kadar hızlı bozulan ve geç 
kurulan düzen “bir tek sahibi” olamayacak 
kadar girift bir yapıdır artık. Başka bir de-
yişle, yaşadığımız asır, hegemonyadan yeni 
güçler dengesine geçiş çağı olmaya adaydır. 
Aynı anda hem Mübarek rejiminin hem de 
Mübarek’i sahneden silen aktörün aynı mer-
kezden kontrol edildiği söylemek, sadece 

ciddiyetsiz bir iddia değil aynı zamanda da 
on yıllardır mücadele veren aktörlere ve ge-
leneklerine yapılacak büyük bir saygısızlıktır.

Suriye krizinde ‘işin sahibi’ tartışmasını yap-
mak bile bir buçuk yıldır korku eşiğini aşa-
rak canları pahasına sokaklardan çekilmeyen 
mazlum Suriye halkına haksızlık olacaktır. 
Batının veya ABD’nin bırakın Suriye isya-
nının sahibi olmasını, Suriye’de statükonun 
değişmesini büyük ölçüde arzulamadıklarını 
artık herkesin kabullenmesi gerekmektedir. 
Zayıflamış bir Esed ile Suriye yönetimi he-
sapları yaparken; Türkiye’nin her senaryoda 
oturacağı yer hissedildiği anda ya da Esed’in 
gitmesini arzulayan Türkiye fark edildiği anda 
ABD bütün fiili müdahalelerini retorik düze-
yine indirgeyip kenara çekilmiş durumdadır.

Kemalist taşeronluk, entelektüel yalnızlık!
Taşeron meselesindeki son husus ise suç-
lamayı yapanların gelenekleri ve ideolojik 
arka planlarıdır. Bugün Suriye meselesinde, 
en fazla ‘taşeron’ kavramsallaştırmasını en 
dramatik şekilde kullananların başında CHP 
gelmektedir. CHP ile beraber neredeyse bü-
tün sol fraksiyonlar, MHP ve BDP çevreleri, 
liberaller ve yeni bir fenomen olarak yükselen 
Kemalist İslamcı unsurlar. Bütün bu unsur ve 
aktörlerin bir ortak özelliğinden bahsetmek 
gerekse, tamamının yaşadığı yerlilik sorunu 
dile getirilebilir. Benzer şekilde bu aktörle-
rin neredeyse tamamı ödünç lügat ile sokma 
akıl arasına sıkışmış bir metafizik içinden 
kurdukları cümlelerle memleketi anlamaya 
çalıştılar. Maalesef bu beyhude çabaları ya-
bancılaşmalarını derinleştirmekten başka bir 
işe yaramadı. Türkiye’de bir taşeron tartışması 
yapılacaksa en anlamsız tartışma, Suriye krizi 
üzerinden AK Parti’ye ya da Türk dış politika-
sına dair yapılacak bir tartışma olabilir.

Zira Suriye krizinde uluslararası bir payda 
ile hareket etmek üzere girişimde bulunan 
politikayı ‘taşeron’ olmakla mahkûm eden 

Türkiye’de bir taşeron 
tartışması yapılacaksa en 
anlamsız tartışma, Suriye 
krizi üzerinden AK Parti’ye ya 
da Türk dış politikasına dair 
yapılacak bir tartışma olabilir.
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akıl; BM’de arzulanan destek çıkmayınca da 
‘yalnız kaldınız’ sevinci içinde ‘taşeron’ suç-
lamasına devam ediyorsa, ciddiye alacağımız 
bir suçlama yok demektir. Dün darbe tehdit-
leri, sermaye, müesses nizam, başka başkent-
lerden Türkiye’ye nizam vermeye çalışanlar 
ve medya terörü karşısında; AK Parti sadece 
millet desteğiyle, “herkesle çatışarak” nasıl 
“yalnız kaldıysa”, bugün de bezer bir denklem 
Türkiye’nin karşısındadır. Dünkü “yalnızlığa” 
demokrasi mücadelesi diyen liberallerin, bu-
gün “herkesle çatışan Türkiye” Kemalist tezine 
sarılmasını ne ile telif etmeliyiz? Osmanlı’nın 
çöküş travması ile kendi varoluşunu batılı-
laşma projesi üzerinden ‘taşeron olacağını’ 
tüm dünyaya ilan ederek sağlamış olanların; 
bugün Cumhuriyetin en yerli dönemine ‘ta-
şeron’, en aktif haline ise “yalnız” suçlaması 
yapmaları ancak trajik bir durum olabilir.

Dilinden dinine, kıyafetinden aklına, tari-
hinden kurumlarına, felsefesinden serma-
yesine kadar her şeye derinden darbe vu-
racak kadar ‘taşeronlaşan’ bir aklın; bugün 
Türk dış politikasına dair benzer suçlamayı 
yapması ciddiye alınamaz. Neticede batı-
lılaşma serüveni, Türk entelijansiyasının 
elinde kendine ait olmayan bir kavramsal 
dünya, Türk kapitalistlerinin fabrikaların-
da montaj bantları, medyanın sayfalarında 
tercüme faaliyeti ve seküler Türk siyaseti-
nin ağzında halkın anlamadığı dilden baş-
ka hiç bir şey bırakmamıştır. 20. yüzyılın 
Japonlardan sonra Batı ihaleli en derin ve 
en izansız taşeronlaşma projesini hayata ge-
çirmiş olanların, bugün takınabilecekleri en 
erdemli tutum, dilimize Fransızcadan taşı-
dıkları, ‘taşeron’ kelimesini bile hatırlama-
mak olmalıdır.
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It was expected that one of the main issues 
to be addressed at the United Nations Gen-
eral Assembly session of 2012 would be 
Syria. When U.S. President Barack Obama 
addressed, for the majority of his speech, the 
provocations caused by the motion picture 
insulting Islam released in recent weeks, the 
Muslim world was set as the focal point of this 
year’s assembly. Obama’s speech contained 
rhetorically satisfying sentences on both is-
sues. However, he did not give any indication 
of a tangible next move. Obama’s lack of com-
mitment to a tangible solution undermines 
the seriousness of both issues. Islamophobia 
and the Syrian issue have long exceeded be-
ing simply regional or global problems. They 
have turned into serious tests.

In terms of the Syrian crisis, Obama’s speech 
was trapped between rhetoric and tangible 
plans. This position, which acknowledges 
the Syrian peoples’ pain but stops short of 
taking any tangible action, is generally un-
derstood to be due to the upcoming presi-
dential elections in the U.S. This analytical 
approach is not at all convincing. Certainly, 
the 2012 elections have played some role in 
the U.S. stance on the Syrian crisis, however 

American foreign policy on Syria is not de-
termined solely by the upcoming elections. 
The most considerable effect of the upcom-
ing elections on the Syrian crisis is its func-
tion of legitimizing the lack of action on 
America’s part, but the U.S. policy on Syria 
would not have changed even if there were 
no presidential elections this year. 

The U.S. is forced to display the same hesita-
tion and lack of tangible policy on many issues 
in the Middle East for as long as it maintains 
its distorted relationship with Israel. A weak-
ened al-Assad, heightened regional tensions, 

The only way the U.S. can 
take a constructive role in the 
Middle East in the aftermath 
of the Arab uprisings is to 
follow a foreign policy that is 
realistic and geared towards 
restoring justice.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  28 Eylül 2012  |  Hurriyet Daily News

Syria, the UN and the US
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and increased regional rivalry have now been 
realized. However, those who believe these 
negative trends will be the main influence 
shaping the future of the Middle East do not 
really understand the ongoing transforma-
tion in the region. It can be claimed that the 
current negative geopolitical climate is com-
pletely conjectural, because neither the peo-
ples nor the new incumbent political actors 
share a similar wave of tensions. 

Obama’s only geopolitically tangible sen-
tence about the Syrian crisis was his criti-
cism of “Iran’s support of the Syrian Baathist 
regime.” In fact, this reaction is accurate but 
incomplete. As far as we know, what has pre-
vented Obama and the international com-
munity from taking tangible steps in the 
Syrian crisis has not been Iran. Iran is an in-
dicator of a wider problem in the region that 
is in the throes of the Syrian crisis. In fact, if 
we are going to talk about Iran, is it possible 

to simply ignore Iraq or the al-Maliki admin-
istration? Before Iran, Obama should have 
questioned the support Russia andChina 
afforded to the massacres in Syria by using 
their veto power. Had Obama done that we 
could have said “The U.S. has taken a differ-
ent position to Israel in the Syrian crisis”. In 
fact, we could even claim that the U.S. had a 
foreign policy on Syria. 

The only way the U.S. can take a construc-
tive role in the Middle East in the aftermath 
of the Arab uprisings is to follow a foreign 
policy that is realistic and geared towards 
restoring justice. This, in turn, depends on 
the U.S. developing and executing an actual 
“foreign policy on Israel.” Seeing that the U.S. 
cannot determine its own foreign policy on 
Israel without Israel’s input, even at a time 
when the U.S. president can blatantly express 
his dismay at the Israeli prime minister, is 
enough for one to lose all hope.
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Geçen hafta, 4+4+4 olarak bilinen yeni 
eğitim düzenlemesi hakkında bazı genel 
tespitlerde bulunmuştuk. Bu hafta, bu dü-
zenlemenin eğitim sisteminde getirdiği de-
ğişikliklerin neler olduğuna değineceğiz. Bu 
değişiklerin bir kısmı başarı ile gerçekleş-
miştir. Fakat aşağıda da belirtildiği üzere, de-
ğişikliklerin bir kısmının gerçekleşmesinde 
sorunlarla karşılaşılmıştır ve bundan sonra 
da karşılaşılması muhtemel sorunlar vardır.

4+4+4 olarak adlandırılan eğitim yasası ile 
birlikte, 1997 yılında 4306 sayılı kanun ile 
birlikte uygulamaya başlanan sekiz yıllık 
kesintisiz zorunlu eğitim, kademeli hale ge-
tirilmiştir. Böylece, ilköğretim dört yıllık il-
kokul ve dört yıllık ortaokul olarak yeniden 
yapılanmıştır. Yeni düzenlemenin en olum-
lu taraflarından biri, kesintisiz eğitimi bu 
şekilde kademelendirmesidir. Birinci sınıf 
öğrencisiyle sekizinci sınıf öğrencisini aynı 
mekânda eğitmenin hiçbir pedagojik gerek-
çesi olmadığı için sekiz yıl kesintisiz eğitimin 
savunulması zaten güçtür. Bununla birlikte, 

gerek fiziksel altyapı gerekse de beşeri altya-
pı düşünüldüğünde, 4+4 yerine 5+3’ün ter-
cih edilmesi, kademeli eğitime geçişi daha da 
kolaylaştırırdı. Örneğin, 4+4 ile birlikte sınıf 
öğretmenleri norm fazlası durumuna düş-
müş ve branş öğretmeni ihtiyacı doğmuştur. 
Kademeli eğitim ile birlikte gelen bir diğer 
önemli değişiklik, imam-hatip ortaokulla-
rının yeniden açılmasıdır. Bu okulların ye-
niden açılması yönünde bir toplumsal talep 
olduğu bilinmekteydi. Zaten 4+4+4’e karşı 
olan muhalefet de imam hatip ortaokulla-
rının açılmasına doğrudan karşı olduğunu 
ifade etmekten çekinmiştir.

Aklın yolu kademeli eğitim
İlköğretim okullarını ilkokul ve ortaokul şek-
linde ayrıştırmak, uygulamada kolay olma-
mıştır. Bunun temel nedeni, halen bir okulda 
okuyan öğrencilerin başka bir okula nakil 
edilmesinin kimi aileler için ekstra yük oluş-
turmasıdır. Bundan dolayı, Bakanlık, ilk ve 
ortaokul ayrıştırmalarını ağırlıklı olarak ka-
demeli bir şekilde dönüştürmeyi tercih ederek 

 4+4+4 Üzerine Erken Bir Bilanço 
Denemesi
Yorum  |  BEKIR S. GÜR  |  16 Eylül 2012  |  Star Açık Görüş

Eylül ayında okulların başlamasıyla birlikte uygulamaya konulan 4+4+4 kademeli eğitim sistemi yeniden gündemdeki yerini 
aldı. Kimi farklı kesimler, seçmeli din dersi ve Imam Hatiplerin orta kısımlarının açılması düzenlemelerini baz alarak 4+4+4’ü 
bir dindar nesil yetiştirme projesi olarak algılasa da, esasen yasanın kapsamı çok daha geniş olup, Türkiye Milli Eğitim tarihinde 
seçilmiş sivillerin bu kadar kapsamlı bir eğitim düzenlemesi yaptığı görülmedi.

4+4+4 Ve Dindar Nesil Yetiştirme Tartışmaları
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isabetli bir karar almıştır. Böylece, halen 6, 7 
ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin çoğunun 
mevcut okudukları okulda devam etmeleri 
sağlanacak hem de kademeli olarak 5. sınıfa 
yeni kayıtlar oldukça ilkokullar ve ortaokullar 
önemli ölçüde ayrıştırılmış olacaktır. Özetle, 
yeni sistem bu yıl 1 ve 5. sınıflarda uygulama-
ya konacak, imam-hatip ortaokullarına sade-
ce 5. sınıf öğrencileri alınacaktır.

OECD Bir Bakışta Eğitim 2011 raporuna 
göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 90’ının eği-
time katılım süresi ortalaması 7 yıl iken, 
OECD ve AB ülkeleri ortalaması 13 yıldır. 
4+4+4 eğitim yasası ile birlikte, zorunlu eği-
tim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasın-
daki temel gerekçelerden biri, Türkiye ve AB 
ülkeleri arasındaki bu ciddi farktır. Ayrıca, 
zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla bir-
likte, ortaöğretime erişimdeki cinsiyet eşit-
sizliği de önemli oranda azalacaktır. Zorunlu 
eğitim süresinin artırılmasının, okullaşma 
oranlarına olumlu katkı yapacağı kesindir. 

Bununla birlikte, bu karar, uygulamada orta-
öğretim sistemini fiziki ve pedagojik olarak 
bir hayli zorlayacaktır. Hatırlanacak olursa, 
yasa teklifinin ilk halinde, zorunlu eğitimin 
12 yıla çıkarılmasına ilişkin belli bir süre 
kısıtlaması yoktu fakat TÜSİAD gibi kimi 
kuruluşlardan gelen bazı tepkiler sonrasında 
zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 12 yıllık zorunlu eğitime hemen 
geçilmesi ve dolayısıyla toplam öğrenci sayı-
sının artırılması, eğitime ayrılan kaynakların 
da artırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Zorunlu eğitime başlama
YAŞIKanunun kabul edilmesi sonrası en çok 
tartışılan konu, zorunlu eğitime başlama ya-
şıdır. Zorunlu eğitime başlama yaşının daha 
erkene çekilmesi yönünde ciddi bir toplum-
sal talep olmadığı halde, okula başlama yaşı-
nın fiilen 69 aydan 60 aya çekilmesinin ge-
rekçesi kamuoyu tarafından anlaşılmamıştır. 
Kamuoyundan gelen tepkiler ve talepler son-
rasında okula başlama yaşı Bakanlık genel-
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gesi tarafından 66 aya çekilmiştir. Genelgede 
30 Eylül tarihi itibari ile 66 ayını tamamlayan 
tüm çocukların okula kayıtlarının yapılacağı; 
60-66 ay arasındaki çocukların ise velilerin 
yazılı isteği ve  gelişim yönünden hazır oldu-
ğu anlaşılanların kayıtlarının yapılacağı ifade 
edilmiştir. Sonuçta, zorunlu eğitime başlama 
yaşı fiilen 69 aydan 66 aya çekilmiştir. Da-
hası, Bakanlık, ilkokul birinci sınıf müfre-
datında bir revizyona giderek daha küçük 
çocukların okula uyumunu kolaylaştırmayı 
amaçlamıştır. Bütün bu düzenlemeler, okula 
başlama yaşına ilişkin tartışmaların azalma-
sına neden olmuş fakat ilkokul birinci sınıf 
mevcutlarının çok kalabalık olacağı yönünde 
haberler, kamuoyunu meşgul etmiştir. Geçen 
hafta birinci sınıflar okula başlamıştır. Kala-
balık sınıflar, özellikle göç alan yerleşim bi-
rimlerinde bir sorun olarak devam etmekle 
beraber, okula başlama yaşının üç ay erkene 
çekilmesinden kaynaklı genel bir sorun or-
taya çıkmamıştır. Bunun temel nedeni, ilko-
kullarda norm fazlası durumuna düşen öğ-
retmenlerin mağdur edilmemesi adına yeni 
şubeler açılmasıdır. Yeni şubeler açılınca, 
fazladan gelen öğrencilerin yol açtığı kalaba-
lık ciddi bir sorun teşkil etmemiştir.

Seçmeli dersler çeşitleniyor
4+4+4 yasasındaki en önemli değişimlerden 
biri, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimi-
zin hayatı isimli iki dersin isteğe bağlı seç-
meli ders olarak tanımlanmasıdır. Bakanlık 
tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında 
bu iki ders, haftalık ikişer saat olarak ortao-

kulda tüm sınıflar için tanımlanmıştır. Bu iki 
derse ilaveten Temel Dini Bilgiler ile farklı 
dinlerdeki kişilere de kendi dini inanışlarını 
içeren seçmeli ders imkânı sunulmuştur. En 
önemli gelişmelerden biri de seçmeli dersler 
içine yaşayan diller adıyla bir ders eklenerek 
Kürtçenin ve diğer dillerin seçmeli ders ola-
rak tanımlanmasıdır.

Kanun sonrasında Bakanlık yaptığı çalışma-
lar akabinde haftalık ders çizelgelerinde cid-
di değişiklikler yapmıştır. Son düzenlemeye 
göre, 5 ve 6. sınıflarda haftalık ders saati sa-
yısı 30’dan 36’ya, 7 ve 8. sınıflarda ise 30’dan 
37’ye yükselmiştir. Bu yeni düzenlemelerin 
temel gerekçesi, Türkiye’nin ders saatleri top-
lamının uluslararası ortalamaların çok altında 
olmasıdır. Ortaokul düzeyince haftalık 8 ders 
saati seçmeli ders olarak tanımlanmıştır. Din 
eğitimi derslerinin yanında matematik, fen, 
sosyal ve sanat gibi alanlardan seçmeli dersler 
sunulmuştur. Buna ilaveten ilk üç sınıfın haf-
talık akademik ders yükü hafifletilmiş, fiziksel 
etkinliklere daha fazla yer verilmiştir.

İlköğretim okullarının ilkokul ve ortaokul 
olmak üzere ikiye ayrılması, ortaokulun 5. 
sınıfta başlaması ve haftalık ders saatinin 
artırılması ile birlikte öğretmenlerin dağılı-
mında ve özellikle seçmeli dersleri sunacak 
öğretmen ihtiyacında ciddi sorunların or-
taya çıkması beklenmektedir. Bakanlık bu 
ihtiyaca binaen, yaklaşık 40 bin öğretmenin 
atamasını yapmıştır. Ayrıca okulu dışın-
da görevlendirilmiş öğretmenlerin tekrar 
okullarında çalışmaya başlamasıyla sorunun 
azaltılacağı beklenmektedir.

Genel olarak değerlendirmek gerekirse,
4+4+4 ile birlikte ilkokul ve lise öğrenci sayısı 
artmış, ortaokul ise üç yıldan dört yıla çıkarıl-
mış ve haftalık ders saatlerinin sayısı artırıl-
mıştır. Bütün bu değişiklikler, ciddi anlamda 
derslik ve öğretmen ihtiyacına neden olmuştur. 
4+4+4 eğitim yasası ile yapılan ve ortaya çıkan 
düzenlemelerin tam olarak uygulanabilmesi 
için, zaman ve ciddi ek kaynak ihtiyacı vardır.
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Yeni eğitim düzenlemesi (4+4+4) neredeyse 
bir yıldır ülke gündemini bir hayli meşgul 
etmiş durumdadır. Teklifle ilgili, kulisler-
de dedikodular başladığından bu yana sert 
tartışmalar yaşanmış, pek çok sivil toplum 
örgütü ve siyasi parti süreçte karşı karşıya 
gelmiştir. Yeni eğitim-öğretim yılının başla-
masına sayılı günler kalmışken, düzenleme 
konusundaki tartışmalar tekrar gündeme 
gelmiş, medya, mesaisinin önemli bir kısmı-
nı bu konuya ayırmıştır. Eğitim, bireysel ve 
toplumsal yönü itibariyle her kesimin yakın-
dan ilgili olduğu bir konu olduğu için, eği-
timle ilgili yapılan herhangi bir düzenlemede 
özellikle sivillerin konu üzerine fikir beyan 
etmeleri ve konuyu eleştirmeleri demokrasi-
nin bir gereğidir. Tartışmaların düzenleme-
leri olgunlaştıracağı kesindir. Her ne kadar 
zaman zaman tartışmaların düzeyi ve niteliği 
sorunlu olsa da süreç içinde herkes rahatlıkla 
görüşlerini ve taleplerini dillendirmiştir.

“Dindar nesil” yetiştirme projesi mi?
Yaşanan tüm gerginliklerin ve anlaşmazlık-
ların ötesinde sorulması gereken asıl soru 
şudur: İktidarı böyle bir değişiklik yapma-

ya iten dinamikler nelerdir? AK Parti, bu 
düzenlemeyi gerçekten sadece bir “dindar 
nesil yetiştirme projesi” olarak mı uygu-
lamaya sokmuştur? Kurgu sadece “dindar 
nesil” yetiştirme projesinden ibaret olsaydı, 
o durumda yasa sadece seçmeli din dersleri 
ve İmam Hatip okullarına odaklanırdı. Da-
hası, hiçbir iktidar sadece din eğitimi için, 
4+4+4 gibi muazzam bütçe gerektiren bir işe  
girişmeyecektir.

Peki, böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç du-
yulmuş ve neden bu kadar hızlı bir şekilde 
uygulamaya sokulmuştur? Ulusal ve ulusla-
rarası sınavlardaki malum durumumuzu de-
ğerlendiren herkes görecektir ki, mevcut eği-
tim sistemi bir hedef krizi yaşamaktadır ve 
bu haliyle dünyayla rekabet etmesi mümkün 
değildir. Somut bir örnek olarak, OECD’nin 
pek çok ülkenin katılımıyla gerçekleştirdi-
ği PISA’ya bakılabilir. Ülkelerin 15 yaşında 
çocuklarına uygulanan, matematik, fen ve 
okuma becerilerinin ölçüldüğü bu sınava 
Türkiye 2003, 2006 ve 2009’da katılmıştır. 
2003’te elde edilen kötü sonucun ardında, 
başarısızlığın müsebbibi olarak mevcut müf-

Yorum  |  IPEK COŞKUN  |  08 Eylül 2012  |  Sabah Perspektif

4+4+4, Dindar Nesil Yetiştirme 
Projesi mi?
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redat sorunlu bulunmuş ve müfredatta deği-
şikliğe gidilmiştir. Müfredat düzenlemesi ya-
pıldıktan sonra, 2006 ve 2009’da sınava giren 
Türkiye, yine başarılı bir sonuç elde edeme-
miş ve son sıralarda yer almıştır. Bu sonuç 
göstermiştir ki, eğitimde yapılacak reformlar 
sadece bir değişken üzerinden olmamalıdır. 
Eğitim sistemi bir bütündür ve atılan adım-
lar da bu bütünlüğe uygun olmalıdır. Müfre-
dat düzenlemesinin ardından 4+4+4 düzen-
lemesinin yapılması bu bütünlüğü sağlaması 
adına önemli bir adımdır. Yapılması gereken 
pek çok düzenleme hâlâ vardır ki, öğretmen 
yetiştirme stratejisinde yeni yönelimlerin 
belirlenmesi ve uygulanması da yeni eğitim 
sisteminin etkin işlemesi açısından olduk-
ça elzemdir. Yine sınav sistemine ilişkin 
de bazı adımlar gündemdedir. Bu noktada 
atılan adımların stratejik olarak istikameti 
doğrudur. Dünyada da eğitim ve kalkınma 
arasındaki güçlü ilişkinin farkında olan pek 
çok ülke, eğitim sistemlerinin tıkandığı nok-
talarda benzer bir takım değişikliklere git-
mektedir. Amerika, İngiltere, Çin, vb. geliş-
miş ülkelerde de gerek müfredat üzerinden 
gerek sınavlar üzerinden çok fazla tartışma 
ve değişiklik yapılmaktadır. Yani eğitim tar-
tışmaları ve sorunları sadece Türkiye’ye has 
değildir. Burada mühim olan eğitime ilişkin 
tartışmaların, ideolojik kutuplaşma olmaksı-
zın yürütülebilmesidir.

“Operasyonel hatalar”
Yasanın teklif olarak gündeme gelmesi ile be-
raber 4+4+4 tartışması sonrasında Hükümet 
ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni dü-
zenlemeyi uygulamaya koymak için oldukça 
fazla mesai harcamıştır. Kısa zamanda bu 
kadar hızlı yol alınmasına rağmen, MEB’in 
yaşanan bu süreçte yaptığı en büyük operas-
yonel hata, kamuoyunu bilgilendirme husu-

sunda yetersiz kalmasıdır. Bu nedenle, süreç 
içinde, karşı kampanyaların da etkisiyle, çok 
fazla dezenformasyon söz konusu olmuştur. 
Son günlerde yeni düzenlemenin ayrıntıları-
nın Bakan ve Bakanlık bürokratları tarafın-
dan kamuoyuyla paylaşılması, endişelerin 
ortadan kaldırılması adına iyi bir adımdır. 
4+4+4 düzenlemesiyle birlikte yapılan hazır-
lıklar ve çabalar kamuoyuyla paylaşıldıkça, 
ailelerdeki kaygıların azaldığı söylenebilir. 
Düzenlemenin uygulamaya konulacağı ilk 
yıllarda bazı sorunlar olması muhtemeldir. 
Ancak, eğitim konusunda yapılan düzenle-
melerin sonuçlarını kısa vadede aramak çok 
gerçekçi bir tavır olmayacaktır. Yeni sistem, 
sekiz yıllık kesintisiz eğitim modelinin aksi-
ne (ki bu modelin dünyada örneği yoktur), 
dünyada örnekleri olan bir sistemdir. Eğitim 
sistemlerinin iyi çalıştığı ülkelerde, özellikle 
sistemin izleme ve değerlendirilmesi olduk-
ça profesyonel bir şekilde yapılmakta, be-
lirlenen eksiklikler hızla telafi edilmektedir. 
4+4+4 düzenlemesinin izleme ve değerlen-
dirmesinin zaman içinde yapılması ve so-
nuçlarının kamuoyuyla paylaşılması, hesap 
verilebilirliğinin olması adına mühimdir. 
Bu, düzenlemeyi yapan sivil aktörlerin, yeni 
eğitim sisteminde eğitim gören bireylere ve 
ailelere karşı bir sorumluluğudur.

4+4+4 eğitim sistemi sadece 
“dindar nesil” yetiştirme 
projesinden ibaret olsaydı, o 
durumda yasa sadece seçmeli 
din dersleri ve Imam Hatip 
okullarına odaklanırdı.
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Kısaca “4+4+4” olarak bilinen yeni eğitim 
sistemi düzenlemesi, ilk taslağın basına 
yansıdığını günden beri yani yaklaşık son 
sekiz ay boyunca, gündemdeki yerini koru-
du. Hızlı bir şekilde yasalaştırılan böylesine 
kapsamlı bir düzenlemenin, tartışılması son 
derece normaldir. Bu tartışmaların önümüz-
deki dönemlerde de süreceğini söylemek 
mümkündür. Düzenlemenin ilk defa hayata 
geçirilecek olması dolayısıyla okulların açı-
lacağı önümüzdeki ve sonraki hafta da bu 
konu çokça tartışılacaktır.

4+4+4 düzenlemesini doğru bir tarihsel 
bağlama oturtmak için, AK Parti hükü-
metlerinin şimdiye değin eğitim sistemin-
de yaptığı değişikliklere bakmak yeterlidir. 
AK Parti hükümetleri, şimdiye değin, genel 
olarak eğitimin fiziksel ve beşeri altyapısını 
güçlendirmek ile erişimi artırmaya odaklan-
mıştır. Eğitime ilişkin atılan adımlarda, AK 
Parti kendini resmen tanıttığı ve parti prog-
ramına koyduğu haliyle “muhafazakâr de-
mokrat” bir kimliği ön plana çıkarmamıştır. 
Örneğin, AK Parti iktidarı tarafından 2004 
yılında yapılan müfredat değişiklikleri, daha 
“muhafazakâr” bir müfredatı asla amaçla-
mamıştır. Aksine, temelde Avrupa Birliği’yle 

uyumu esas alan çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalara AK Parti’den kuşku duyan ke-
simler de destek vermiştir. Hükümet, kendi 
toplumsal tabanından eğitime ilişkin gelen 
kademeli eğitim, din eğitimi ve hatta Kürt-
çe eğitim gibi talepleri neredeyse on yıl bo-
yunca ötelemiştir. 4+4+4 düzenlemesinden 
görüldüğü üzere, şimdiye değin ötelediği bu 
konulara ilişkin adımlar atmaya başlamıştır.

Sivil eğitim yasası ve sivil muhalefet
4+4+4 tartışmaları birçok yönden Türkiye’de 
ilkleri görmemize vesile olmuştur. Türkiye’de 
seçilmiş siviller, ilk defa bu kadar kapsamlı bir 
eğitim düzenlemesi yapmışlardır. Türkiye’de 
eğitim bugüne kadar ağırlıklı olarak askeri dar-
be ve müdahaleler sonrasında yapılan anayasa 
ve yasalar tarafından belirlenmiştir. Ayrıca, 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), Anayasa Mahkemesi ve Danış-
tay gibi bürokratik kurumlar da eğitimi önemli 
ölçüde belirlemiştir. Örneğin, 28 Şubat döne-
mindeki eğitim düzenlemelerinin MGK (yani 
MGK’daki askerler), YÖK ve Danıştay tarafın-
dan yapıldığı unutulmamalıdır.

Yukarıda özetlenen arka plandan bakıldığın-
da 4+4+4 eğitim düzenlemesinin, bizzat mil-

Yorum  |  BEKIR S. GÜR  |  10 Eylül 2012  |  Star Açık Görüş

Ötelenmiş Bir Sivil Eğitim Reformu
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letvekilleri tarafından TBMM’ye getirilmesi 
ve kabul edilmesi oldukça önemlidir. Bu 
sembolik önem, 4+4+4 yasasının içeriğinin 
bütün toplumu kuşattığı ya da düzenleme-
nin teknik olarak çok iyi olduğu anlamına 
gelmez. Bununla birlikte, düzenlemenin 
seçilmiş sivil aktörler eliyle yapılması, dü-
zenlemenin bizzat düzenlemeyi yapan sivil 
aktörler tarafından gerekirse değiştirilmesi-
ne ve diğer siviller tarafından eleştirilmesine 
imkân tanımıştır. Bu düzenlemeye muha-
lefet, daha önce zaman zaman görüldüğü 
üzere asker ve yargıdan gelen bürokratik 
muhalefet gibi olmamış, muhalefet partileri 
ve bazı dernek ve kuruluşlar yani doğrudan 
sivil aktörler eliyle olmuştur. Askeri dönem-
lerde çıkarılan eğitim yasalarıyla kıyaslan-
dığı zaman 4+4+4 yasa teklifinin oldukça 
serbest bir ortamda tartışıldığını söylemek 
mümkündür. Dahası, sivil muhalefetin ol-
dukça etkili olduğu ve 4+4+4 yasa teklifinin 
önemli ölçüde değiştirilmesine neden oldu-
ğu söylenebilir.

Tartışmalar sonrası, alt komisyondaki teklif-
te özellikle dört alanda değişiklik olmuştur.
İlk olarak, 4+4+4 yasa teklifinin ilk halinde, 
zorunlu eğitimin 12 yıla ne zaman çıkarı-
lacağına ilişkin bağlayıcı bir hüküm yoktu. 
TÜSİAD, teklifte bağlayıcı bir hüküm olma-
masını eleştirdi ve taslak bu eleştiriyi karşıla-
yacak şekilde değiştirildi. Taslağın son hali-
ne göre, zorunlu eğitim, önümüzdeki yıldan 
itibaren 12 yıla çıkarılacak, Bakanlar Kurulu 

isterse bu tarihi bir yıl ileriye atabilecektir. 
Bizce mevcut eğitim altyapısını ciddi anlam-
da zorlaması muhtemel bu madde, eleştiriler 
sonrası yasaya girmiştir.

4+4+4 yasa teklifinde değişiklikler
İkinci değişiklik, yasa teklifinin ilk halinde 
var olan, ikinci dört yıl yani ortaokul kade-
mesi için öngörülen açık öğretime ilişkindir. 
Muhalefet, TÜSİAD ve bazı dernekler, ikinci 
kademede açık öğretime izin verilmesinin 
kızların okullaşma oranlarını düşüreceğini 
iddia ederek açık öğretimin taslaktan çı-
karılmasını talep etmiştir. Gelen eleştiriler 
sonrasında açık öğretim tekliften tamamen 
çıkarılmıştır. Başka bir vesileyle genişçe yaz-
dığımız üzere, sivil aktörler tarafından geti-
rilen bu eleştiri, liberal kesimlerden de geniş 
destek görmüştür. Bu, Türkiye’nin eğitim 
tartışmalarının ne derece devletçi ve mer-
keziyetçi bir zihin yapısıyla yürütüldüğünün 
önemli bir göstergesidir. Zira bırakın sade-
ce ortaokulu eğitimin bütün kademelerinde 
açık öğretim ve evde eğitim gibi yaklaşımlar 
son derece meşrudur ve dünyada yaygın uy-
gulaması vardır.

Üçüncü değişiklik, okula başlama yaşına iliş-
kindir. Teklifin ilk hali, okula başlama yaşına 
ilişkin bir değişiklik getirmiyordu. TÜSİAD 
ve muhalefet, bir yıllık okul öncesinin zo-
runlu olmasını istiyordu. Bu talepler sonrası, 
zorunlu eğitim yani ilkokula başlama yaşı bir 
yıl geriye çekilerek beş yaş olmuştur. Bunun-
la birlikte, zorunlu eğitime başlama yaşının 
erkene çekilmesi yönünde AK Parti tabanın-
da ve genel olarak toplumda ciddi bir talep 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Zo-
runlu eğitime başlamayı, Eylül itibariyle 69 
aydan 60 aya çeken bu değişiklik, 4+4+4’ün 
yasalaşmasında günümüze en tartışmalı hu-
sus olmuştur. Gelen tepkiler sonrası Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer yayınladığı bir 
genelgeyle, yasanın uygulamasını önemli öl-
çüde esnetmiş, 60-66 aylık çocukların okula 

Eğitim, bugüne kadar 
ağırlıklı olarak askeri darbe 
ve müdahaleler sonrasında 
yapılan anayasa ve yasalar 
tarafından belirlenmiştir.
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kaydını velinin isteğine bırakmış ve 66 ayını 
tamamlayan çocukların kaydını ise zorunlu 
tutmuştur. Böylece geçen yıl Eylül itibariyle 
69 aylıklar zorunlu eğitim kapsamına alınır-
ken bu yıl 66 aylıklar bu kapsama alınmıştır. 
Bu üç aylık farkın ise, birinci sınıf müfre-
datının oyun ağırlıklı bir hale getirilmesiyle 
pedagojik olarak rahatlıkla karşılanabileceği 
öngörülmektedir.

Dördüncü değişiklik, yasa teklifinin ilk ha-
linde olmadığı halde, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin bir önerisiyle, imam hatip ortao-
kullarının ve seçmeli din derslerinin teklifte 
açıkça yer almasıdır. Dahası, bu konudaki 
düzenlemeler, sadece AK Partili değil, MHP’li 
ve bazı BDP’liler tarafından yasalaştırılmıştır.

Bütün bu değişiklikler, demokratik bir sis-
temde olması muhtemel değişikliklerdir. 
Dahası, siyaset mekanizmaları sağlıklı bir 
şekilde çalıştıkça, sistemin daha da iyileşti-
rilmesinin yolu açıktır.

Reform usulü nasıl olmalıdır?
Türkiye’de eğitim sistemine ilişkin çok ciddi 
sorunlar olduğu yaygın olarak kabul edil-
mektedir. Gerek ulusal sınavlar gerekse de 
uluslararası sınav ve değerlendirmeler, Tür-
kiye milli eğitim sisteminin yeterince başarılı 
olamadığını açıkça ortaya koymaktadır. Mil-
li eğitimin sorunlarını çözmeye yönelik bir 
takım adımların atılması son derece normal-
dir. Öte yandan, eğitim sisteminin istikrarsız 

olduğu ve her gelen Milli Eğitim Bakanının 
eğitim sisteminde bir takım değişiklikler 
yaptığı ve dolayısıyla eğitim sisteminin bir 
yapboz tahtasına dönüştürüldüğü de yaygın 
bir kanaattir. Dolayısıyla hem eğitim siste-
minin reform edilmesi gerektiği hem de çok 
fazla reform edildiği görüşü yaygındır. Her 
iki görüşün baskın olduğu bir ortamda nasıl 
bir yol almak gereklidir?

Bu sorunun cevabı 4+4+4 tartışmalarının 
genel seyrinden anlaşılabilir. 4+4+4 tartış-
maları, eğitimdeki birçok sorunu çözmeye 
aday, kapsamlı bir eğitim düzenlemesinin 
kamuoyuna yeterince anlatılmasının ne den-
li zor olduğunu göstermiştir. Kamuoyunun 
en azından bir kısmının yeni düzenlemenin 
amacı, kapsamı ve altyapısının ne derecede 
hazır olduğu hakkında ciddi kuşkuları hala 
vardır.

4+4+4 tartışmalarının en öğretici yanı, bun-
dan sonra yapılması muhtemel yeni düzenle-
melerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkindir. 
Gerçekten de, dershanelerin kaldırılması, 
SBS’nin kaldırılması ve üniversitelere öğren-
ci seçme gibi toplumun tümünü ilgilendiren 
konularda atılacak adımların usulü oldukça 
önemlidir. Söz konusu hususlarda alınacak 
kararlar, katılımcı bir yöntemle belirlenme-
li ve kamuoyuyla önceden paylaşılmalıdır. 
Daha önemlisi, kararların serbestçe tartı-
şılması ve olgunlaştırılması için yeterli süre 
tanınmalıdır.
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Bugünlerde tüm dikkatler Ortadoğu’da yaşa-
nan çalkantılar üzerindeyken Asya Pasifik’de 
sular yeniden ısınmaya başlıyor. Sebep yine 
adalar ve karasuları problemleri. Gitgide böl-
ge politikasındaki en büyük fay hattı olmaya 
başlayan bu anlaşmazlıklar artık ülkelerin 
ikili ilişkilerinde öncelik almaya da başlıyor. 
Adalar bir yönden jeopolitik açıdan önemli 
su yollarını kontrolünde tutan ülkelere önem-
li bir stratejik avantaj sağlarken öte yandan 
karasuları ve ekonomik alanları açısından da 
önemli bir ekonomik kaynak anlamına geli-
yor. Aynı zamanda Senkaku krizinin de or-
taya çıkardığı gibi hızla milliyetçileşen bölge 
toplumları için adalar aynı zamanda milli gu-
rur ve onur sembolleri. Tüm bu hususlar kaya 
parçalar üzerinde buluşunca ortaya çözümü 
zor uluslararası bir kriz çıkıyor.

Senkaku adaları kimin?
Bu sefer krizi alevlendiren Japonya’nın Japon 
vatandaşlarına ait olan Senkaku adalarının 
bir kısmını satın alması oldu. Bu gelişme 
sonrasında Çin’de artık alışageldik Japon 
karşıtı Çin milliyetçilerinin protestoları ve 
sonrasında önce Japon elçiliklerine bunu ta-

kiben de Çin’de yatırım yapan Japon şirketle-
rine saldırılar başladı. Durum aslında son 20 
senedir Çin’in Batılı devletler ve Japonya’yla 
yaşadığı her krizin sonrasında gerçekleşen-
lerin bir benzeriydi. Ancak bu son kriz hem 
zamanlaması hem de kapsamı bakımından 
daha ciddi bir olay olarak karşımıza çıkıyor. 

Asya’da Sular Yine Isınıyor
Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  23 Eylül 2012  |  Star Açık Görüş

Dikkatler Ortadoğu’daki halk ayaklanmaları ve rejim değişikliklerine çevrilmişken, yeni güç merkezi  Asya Pasifik’te problemler yaşan-
maya devam etti. Japon hükümetinin Japon vatandaşlarına ait yeraltı kaynakları bakımından hayli zengin olan Senkaku adalarının 
bir kısmını satın alması, Çin ve Japonya arasındaki gerilimi tırmandırdı. Çin hükümeti, 6 gemiden oluşan iki filosunu adaların 12 
mil uzağına konuşlandırdı ve Pekin’de Japonya’yı protesto gösterileri düzenlendi. Amerika’nın bölgede diplomatik ve askeri varlığını 
güçlendirmeye başladığı bir dönemde, Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Avustralya gibi geleneksel Amerikan müttefiki devletlerin 
yanı sıra Burma ve Laos gibi devletlerle ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, Çin’de bölgesel bir komplo ve çevrelenme algısı uyandırdı.

Japonya ile Çin Arasında Gerginlik

Senkaku adası sorununun 
bölgede problemli ve 
tartışmalı alanlardan 
sadece biri olması ve 
diğer bölgelerdeki sınır 
problemlerini de tetikleme 
ihtimali önümüzdeki 
dönemde dünyanın bu 
bölgesinde suların sürekli 
sıcak kalacağına işaret ediyor.
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Öncelikle krizin meydana gelmesi 
Amerika’nın Asya Pasifik stratejisiyle bu 
bölgeye yöneldiği ve hem diplomatik ve as-
keri hem de ekonomik yönlerden bölgede 
varlığını hissettirmeye başladığı bir zaman 
diliminde meydana geliyor. Amerikan dış 
politika yapıcıları son bir senedir bölge-
de adım atmadık yer bırakmadan stratejik 
kontraataklarını sürdürürken her seferinde 
bölgedeki yükselen diğer güçleri ve özellik-
le de Çin’i oldukça rahatsız eden hamlelerde 
bulunuyor. Önce Japonya, Güney Kore, Fili-
pinler ve Avustralya gibi geleneksel Ameri-
kan müttefiki devletlerle ilerletilmeye çalı-
şan ikili ve çok yönlü ilişkiler ve sonrasında 
yıllardır Amerika’nın görmezden geldiği 
Burma ve Laos gibi devletlerle ilişkilerin ye-
niden tesis edilmesi ve hatta artık Pasifik’te-
ki irili ufaklı ada devletlerine yapılan yoğun 
diplomatik baskı Çin tarafında bölgesel bir 
komplo ve çevrelenme algısı uyandırmış 
durumda. Çin’de hükümetin yayın organı 

olarak addedilen gazeteler bölgede yaşanan 
tüm gelişmeleri artık bu açıdan okuyup yan-
sıtmaya başladı bile. Amerika’nın bu girişim-
leri Çin tarafında artan bir kaygı yaratırken 
Amerika’nın müttefikleri arasında da artan 
bir cesaret ve uzun süredir bastırılmış olan 
meydan okuma hislerini körüklemişe ben-
ziyor. Her ne kadar son Senkaku olayında 
Japonya’nın adaları satın alması daha prova-
katif bir girişimin önünü almak için yapılmış 
görülse de Amerika’nın varlığı bölgede güç 
dengelerini yerinden oynatmış durumda. 
ABD bu noktada bölgede meydana gelecek 
ve ekonomik istikrarı tehlikeye atacak mace-
ralara kapalı olsa da ABD-Japonya güvenlik 
anlaşması bu adaları da içerdiği için durum-
dan rahatsız görünüyor. 

Milliyetçi toplumsal baskı
Bu krizi önceki yıllardakinden ayıran bir 
başka özellik de hem Japonya hem de Çin’in 
iç politikalarında yaşanan gelişmelerle ilgili. 
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Özellikle Çin’de meydana gelecek iktidar de-
ğişimi yerel ve ulusal politikacıları milliyet-
çilik yarışında daha da heyecanlandırırken 
olayları kontrol altında tutmayı da oldukça 
zorlaştırıyor. Bir yandan muhtemel bir kriz-
de ekonomik çıkarlarını tehlikeye atmak 
istemeyen Çinli işadamları öte yanda da 
durumdan fırsat elde etmeye çalışan opor-
tünist politikacılar arasında sıkışan Pekin 
zor bir ikilemde görülüyor. Pekin açısından 
yaşananları daha da tehlikeli yapan gösteri-
cilerin yavaş yavaş Japon hedefleri bırakıp 
sokaktaki polis arabalarına saldırması ve 
pompalanan milliyetçiliğin bumerang etki-
sinin rejimin şah damarına yakın yerlerinde 
hissedilmesi. Dahası olayların İkinci Dünya 
Savaşı’nda Japonya’nın Mançurya’yı işgaline 
yol açan olayların yıldönümüne rastlaması 
bu durumu Pekin tarafından kontrolü daha 
zor bir hale getirebilecek. Her ne kadar Çin 
kadar olmasa da Japonya’da da hükümetin 
milliyetçi toplumsal baskıya boyun eğmesi 
durumunda mesele daha da içinden çıkıl-
maz bir hale girecek. Önümüzdeki aylarda 
bir erken seçim kararı alması beklenen Japon 
hükümetinin böyle kritik bir zamanda ve 

ekonomideki gelişmelerin de hiç de iç açıcı 
olmadığı bir periyotta dış politika ve ulusal 
güvenlik konusunda da zayıf görünmesi ikti-
dar için intihar anlamına gelecek. Bu sebeple 
muhtemel bir erken seçimde partilerin şa-
hinlikte yarışması meseleyi kampanyalardan 
çıkarıp dış politika alanına da çekecek ve kri-
zin tırmanmasına sebep olacak.

Hem Amerika’nın artık müdahil bir güç ola-
rak bölgede bulunması hem de zamanlama 
açısından iktidarların önemli bir kavşaktan 
geçtiği günlerde meydana gelmesi bu krizi 
daha önce yapılan milliyetçi balıkçı teknesi 
seferlerinden ayırıyor. Dahası Senkaku adası 
sorununun bölgede problemli ve tartışmalı 
alanlardan sadece biri olması ve diğer böl-
gelerdeki sınır problemlerini de tetikleme 
ihtimali önümüzdeki dönemde dünyanın 
bu bölgesinde suların sürekli sıcak kalacağı-
na işaret ediyor. Özelikle Çin’in Filipinler ve 
Vietnam ile yaşadığı Spratly adaları sorunu 
gibi krizler politik olarak Asya’daki güç den-
gelerini ekonomik olarak da küresel istikra-
rını tehdit ederek dünya gündemini meşgul 
etmeye devam edeceğe benziyor.
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Raporda kredi derecelendirme kuruluşla-
rının tarihsel süreçte ortaya çıkış süreçleri, 
sonrasında sektörde lider olan kuruluşların 
derecelendirme süreçleri anlatılıyor. Ayrı-
ca, Türkiye’deki kredi derecelendirme süre-
ci, kredi derecelendirmeye alternatif piyasa 
göstergeleri ve düzenleyici kuruluşların rolü 
açıklanıyor. Raporda kredi derecelendirme 
sektörünün oligopolistik yapısının sakıncala-
rı üzerinde duruluyor ve sektörün lideri olan 
firmaların değerlendirmesi yapılıyor. Bunla-
rın dışında raporda uluslararası sistemde bu 
kuruluşlara olan bağımlılığın azaltılmasına 
yönelik ortaya çıkan çabalardan bahsediliyor 
ve son olarak da kredi derecelendirme piya-
sasının daha işlevsel bir görünüm kazanma-
sına yönelik öneriler sunuluyor.

ÖZET   |  Kredi derecelendirme kavramı, açı-
lacak kredilerin, zamanında ve tam olarak 
geri ödenmesi ihtimali hususunda ulusla-
rarası sermaye piyasalarındaki ölçütlere uy-
gun ve objektif bir ölçü sağlamak amacıyla, 
borçlunun ihraç ettiği menkul kıymetlere 
yatırım yapılması halinde, yatırımcının bun-
dan dolayı yükleneceği riskin belirlenmesi-
dir. Küreselleşme ile birlikte piyasalarının 
entegrasyonunun artması sonucunda, karar 
alıcıların, portföylerinde bulunduracakları 
finansal enstrümanın ve yatırım yapacakla-
rı varlığın risk yapısını ve mevcut değerini 
doğru belirlemek amacıyla finansal bilgile-
re ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle gerek yasal 
açıklamalar ve gerekse gönüllü açıklamalar 
çerçevesinde doğru, güvenilir ve ayrıntılı 

Kredi Derecelendirme 
Kuruluşları: Alternatif 
Arayışlar
Rapor  |  ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ ISTIKLAL MIHÇIOKUR  |  Eylül 2012 

2008 küresel krizinin derinleşmesinde önemli bir aktör olarak görülen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlen-
dirmeleri son yıllarda çok tartışılır hale geldi. Bunun üzerine güvenilirliklerini yitiren bu kuruluşların düzenlenmesi ve denetimi 
gündeme geldi. Ayrıca buna yönelik olarak başta AB’de olmak üzere, küresel sermaye piyasalarında bu kuruluşlara karşı alternatif 
arayışlar başladı. Bu süreçte Türkiye’de de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına alternatif olarak yerel kredi derecelen-
dirme kuruluşunun kurulması tartışmaları hız kazandı. 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tartışması
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bilgilerin kamuya duyurulması büyük önem 
taşımaktadır. Finansal piyasalar ile karar alı-
cılar arasında önemli veri sağlayan aynı za-
manda bilgi asimetrisini ortadan kaldıran iş-
lem olarak tanımlanan kredi derecelendirme 
kavramı da bu gerekliliğin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır.

Bu nedenlerden dolayı kredi derecelendir-
me kuruluşlarından, yatırımcılara gelece-
ğe yönelik yol gösterici bir rol üstlenmeleri 
beklenmektedir. Aynı zamanda kredi dere-
celendirme kuruluşlarının sahip oldukları 
piyasa bilgisiyle piyasa aktörlerine aktara-
cakları bilginin, geleceğe yönelik doğru sin-
yalleri içermesi gerekmektedir. Bu doğrultu-
da piyasa tarafından kredi derecelendirme 
kuruluşlarına gereksinim duyulmaktadır. 
Çünkü kredi derecelendirme kuruluşları 
ölçek ekonomilerinin sağladığı avantajlarla 
piyasa bilgisini daha ucuz maliyetlerle elde  
edebilmektedir.

Kredi derecelendirmenin geçerli olabilmesi 
için herkes tarafından anlaşılabilir olması 
ve kabul görmesi gerekir. Kredi derecelen-
dirme kuruluşunun objektif olmaması ülke 

ve/veya kuruluşun risk primini doğrudan 
etkilemekte, ülke ve/veya kuruluşun dış fi-
nansman imkanlarını zorlaştırabilmekte ya 
da kolaylaştırabilmektedir. Bu avantajlarının 
farkında olan ve piyasayı yanlış yönlendi-
ren kredi derecelendirme kuruluşlarının fi-
nansal piyasadaki işlerliği sıkça tartışılmaya  
başlanmıştır.

Derecelendirme işlemi ile amaçlanan, borç-
lunun, anapara ve faiz yükümlülüklerini 
yerine getirme kapasitesini bir takım istatis-
tiksel ve karşılaştırmalı analizlerle ölçülerek, 
borçlunun kredibilitesinin tarafsız bir yargı 
ile ifade edilebilme sidir.5 Ayrıca, kredi dere-
celendirmesi, açılacak kredilere uluslararası 
sermaye piyasalarındaki kriterlere uygun ve 
objektif bir değerlendirme ölçüsü sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Derecelendirmeye olan bağımlılıktaki bu ar-
tış ve sektörün oligopolistik yapısı nedeniyle 
bu kuruluşlar, ekonomik krizleri derinleşti-
ren bir unsur olarak görülmüştür. Kredi de-
recelendirme kuruluşlarına duyulan güveni 
azaltan bu durum, söz konusu kuruluşların 
yeniden düzenlenmesi ve şeffaflıklarının ar-
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tırılması gerekliliğini gündeme getirmiştir. 
Derecelendirmede objektif unsurların yanı 
sıra kredi komiteleri tarafından yapılan süb-
jektif değerlendirmelerin kamuoyuyla yete-
rince paylaşılmadığı görüşü, 2001 yılından 
bu yana yanlış kredi notu verilmesine bağlı 
iflas eden şirketlerin olması ile perçinlen-
miştir. 2001 yılında ABD’de yaşanan Enron 
skandalı, 2002 yılında yaşanan Worldcom, 
2003 yılında Parmalat ve yakın tarihte Leh-
man Brothers’ın batmasının ardından, bu 
firmaların çöküşünden çok kısa bir süre 
önce verilmiş olan yüksek kredi dereceleri ile 
kredi derecelendirme kuruluşlarına duyulan 
güveni önemli ölçüde sarsmıştır. Sektörün 
en önemli üç firması olan Moody’s, Standard 
and Poor’s ve Fitch’in verdikleri tartışmalı 
kredi notları ile yoğun şekilde eleştiriye uğ-
ramış, bu baskılar sonucunda 2008 yılı için-
de yüksek kredi notuna sahip firmaların kre-
di derecelerini ani bir şekilde düşürmeleri ile 
küresel krizin derinleşmesindeki önemli bir 
etken olarak görülmüştür.

2008 yılında, Lehman Borthers’ın iflasının 
ardından, kredi derecelendirme kuruluşları-
nın erken uyarı mekanizmaları işlevinin ak-
saması ve ülkelerin kredi not değişimlerinin 
piyasa göstergelerini geriden takip etmesi 
neticesinde bu kuruluşlar eleştirilerin odağı 
haline gelmiştir. Diğer yandan, ülkelerin fi-
nansal yapısı ve ekonomik göstergelerinde 
önemli bir değişiklik olmamasına rağmen 
ülke notlarının bir seferde birden çok indi-
rimleri, yapılan derecelendirmenin sağlıklı 
olmadığı ya da verilen notların güvenilir 
olmadığı yönündeki endişeleri arttırmıştır. 
Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşları-
nın metodolojilerini yeterince kamuoyuyla 
paylaşmadığı yönünde bir kanıyı da günde-
me getirmiştir. Kredi derecelendirme kuru-
luşları metodoloji raporları yayınlamalarına 
rağmen, bu raporların, ülkelere verilen not 
verilme sürecinin aydınlatılmasında yetersiz 

kaldığı görülmüştür. Kredi derecelendirme 
kuruluşlarının not verme sürecinin nasıl 
işlediği, kredi notunu etkileyen faktörlerin 
nasıl ağırlıklandırıldığı benzer ülkelerle kar-
şılaştırmaların nasıl yapıldığı, ülkenin siyasi 
durumu gibi niteliksel unsurların karar aşa-
masında ne derece etkili olduğu raporlarda 
net olarak belirtilmediği, daha fazla ücret 
karşılığı daha yüksek not verilmesi gibi bir 
algının olduğu8 ve dolayısıyla küresel eko-
nomik krizin derinleşmesine neden olan baş 
aktörlerden birinin kredi derecelendirme 
kuruluşlarının olduğu iddia edilmiştir.

Raporda kredi derecelendirme kuruluşla-
rının tarihsel süreçte ortaya çıkış süreçleri, 
sonrasında sektörde lider olan kuruluşların 
derecelendirme süreçleri anlatılıyor. Ayrı-
ca, Türkiye’deki kredi derecelendirme süre-
ci, kredi derecelendirmeye alternatif piyasa 
göstergeleri ve düzenleyici kuruluşların rolü 
açıklanıyor. Raporda kredi derecelendirme 
sektörünün oligopolistik yapısının sakıncala-
rı üzerinde duruluyor ve sektörün lideri olan 
firmaların değerlendirmesi yapılıyor. Bunla-
rın dışında raporda uluslararası sistemde bu 
kuruluşlara olan bağımlılığın azaltılmasına 
yönelik ortaya çıkan çabalardan bahsediliyor 
ve son olarak da kredi derecelendirme piya-
sasının daha işlevsel bir görünüm kazanma-
sına yönelik öneriler sunuluyor.

SETA tarafından hazırlanan 
raporda, kredi derecelendirme 
sektörünün oligopolistik yapısı 
ve bu kuruluşlara bağımlılığın 
azaltılmasına yönelik 
çabaların üzerinde duruluyor.
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
önemli bir etkinliğe evsahipliği yaptı. SETA Vakfı 
Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl 
ve Ülkü İstiklal Mıhçıokur tarafından hazırlanan 
“Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Alterna-
tif Arayışlar” adlı rapor Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in de katıldığı toplantıda kamuoyuna 
duyuruldu.

Toplantıda kredi derecelendirme kuruluşlarıyla 
ilgili önemli bir sunum yapan Şimşek, yaşanan 
küresel ekonomik krizlerle birlikte kredi dere-
celendirme kuruluşlarının verdikleri not ve gös-
terdikleri performansların eleştirildiğini belirtti. 
Bakan açıklamasında Türkiye’nin son on yıllık dö-
nemde Fitch, Standard &Poor’s ve Moody’s gibi 
derecelendirme kuruluşlarından aldıkları notları 
sırasıyla beş, dört ve üç kademede arttırdığını 
belirtti. Özellikle kriz dönemlerinde Türkiye’nin 
iyi bir performans sergilediğini ve hemen he-

men birçok ülkenin kredi notlarının düştüğü bu 
dönemde Türkiye’nin büyümesini sürdürdüğü-
nü belirten Şimşek, buna rağmen derecelendir-
mede Türkiye’nin hak ettiği noktada olmadığını 
vurguladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
borç ödeme, borca sadakat ve siyasi irade gibi 
faktörleri dikkate alarak analizlerde bulunduğu-
nu belirten Maliye Bakanı, Türkiye’nin bu alanlar-
da herhangi bir sorun yaşamadığını, aynı zaman-
da ABD ve AB ülkeleri ile arasındaki farkı giderek 
kapattığını belirtti.

Bakan Şimşek, on yılda gerçekleştirilen ekono-
mik büyüme trendinin önümüzdeki yıllarda da 
devem edeceğini belirtirken enflasyon oranının 
daha da düşürülmesi için çalışılmaların devam 
ettiğini ifade etti.

“CARI AÇIK BAHANE”
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’deki 
cari açık oranının bahane olarak gösterdiklerini 
söyleyen Maliye Bakanı, geçmişte Türkiye’den 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları: 
Alternatif Arayışlar
Panel  |  ERDAL TANAS KARAGÖL, MEHMET ŞIMŞEK  | 26 Eylül 2012 
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daha fazla cari açık oranına sahip olan ülkelerin 
daha yüksek kredi notu aldıklarını belirtti.
Şimşek son olarak, Türkiye’ye verilen düşük not-
lara rağmen son on yılda 120 Milyar Dolar yatırı-
mın yapıldığını belirtirken yine bu dönemde 30 
binin üzerinde yabancı sermayeli firmanın faali-
yet yaptığının altını çizdi. Bakan aynı zamanda 
Türkiye’nin hakkettiği derecelendirme notunu 
alması durumunda bu oranların iki katına çıka-
cağını iddia etti.

“KURULUŞLARIN ŞEFFAFLIKLARI ARTMALI”
SETA Ekonomi Direktörü Erdal Tanas Karagöl 

ise “Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Alterna-
tif Arayışlar” raporuna ilişkin ayrıntılı bir sunum 
yaptı.

Karagöl, kredi derecelendirmeye olan bağım-
lılıktaki artış ve sektörün oligopolistik yapısı 
nedeniyle kredi derecelendirme kuruluşlarının 
ekonomik krizleri derinleştiren bir unsur oldu-
ğunun altını çizdi ve kredi derecelendirme ku-
ruluşlarına duyulan güveni azaltan bu durumun, 
söz konusu kuruluşların yeniden düzenlenmesi 
ve şeffaflıklarının artırılması gerekliliğinin üze-
rinde durdu.
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Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri-
ne yetmiş gün kala bir çok siyasi gözlemci, 
ABD’nin yakın tarihinin siyaseten en ku-
tuplaşmış seçim kampanyalarından birini 
yaşadığını düşünüyor. Cumhuriyetçi Parti’de 
önseçimleri eski Massachusetts valisi Mitt 
Romney’nin kazanması üzerine, genelde 
bağımsız seçmenler üzerine bir yarış şek-
linde geçmesi beklenen başkanlık seçimi, 
önce Anayasa Mahkemesi’nin Başkan Oba-
ma tarafından iki sene önce getirilen tar-
tışmalı Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik 
Kanunu’nu onaylaması ve sonrasında Mitt 
Romney’nin başkan yardımcılığı adaylığı 
için Temsilciler Meclisi’nin Bütçe Komisyo-
nu Başkanı Paul Ryan’ı seçmesi ile oldukça 
farklı bir hal aldı.

Daha önceleri başkan adaylarından hangi-
si önümüzdeki dört yıl boyunca ekonomiyi 
daha iyi yönetebilir sorusu ekseninde ya-
pılan tartışmalar, şimdilerde devlet-birey 
ekenomik ilişkisinin niteliği, devletin vatan-
daşlara karşı görevleri ve devletin genel eko-
nomdeki rolü gibi daha ideolojik tartışmala-
ra dönüştü.

Paul Ryan ve muhafazakarlık
Önceki yıllarda hazırladığı bütçe taslakların-
da sosyal hizmetler ve kamu harcamalarına 
çok büyük miktarda kısıntı getirilmesini 
savunan ve federal devletin küçültülmesi 
yolunda çalışmalar yapan Paul Ryan, genel-
de ekonomi temelli devam eden seçim kam-
panyalarının merkezinin, daha çok devletin 
ekonomideki rolü gibi Amerika’da oldukça 
hassas bir ideolojik konuya çevrilmesine se-
bep oldu. Romney ismine oldukça şüpheli 
yaklaşan ve Romney’e destek vermekten çok 
Obama’ya karşı bir duruş ile seçime müda-
hil olmaya çalışan ekonomik muhafazakar 
kesimler, Ryan isminin başkan yardımcısı 
adayı olarak açıklanmasından sonra Rom-
ney kampanyasına daha fazla sahip çıkmaya 
ve daha görünür bir hale gelmeye başladılar. 
Ayrıca keskin bir kürtaj karşıtı olan Ryan 
isminin açıklanmasından bu yana partideki 
sosyal muhafazakarlar da kampanyada daha 
aktif rol almaya başladılar.

Paul Ryan’ın bu iki özelliği ve onun çevresinde 
toplanan muhafazakar kesimin Cumhuriyetçi 
Parti kampanyasını sağa doğru kaydırması, 

Amerika Seçim Sathı Mailinde
Yorum  |  EROL ASLAN CEBECI  |  03 Eylül 2012  |  Star Açık Görüş

Ortadoğu sonuçları henüz belli olmayan değişimlere sahne olurken ve istikrarsızlık riskiyle boğuşurken, Amerika yaklaşan başkanlık 
seçimlerinden dolayı bölgede beklendiği kadar aktif olmadı. Fakat Amerikan seçimlerine az bir zaman kala, özellikle Ortadoğu ve 
Asya Pasifik’te yaşanan gelişmelerle doğru orantılı olarak dış politika ülkedeki seçim gündeminde öne çıkmaya başladı. Aynı za-
manda Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın 11 günlük, dokuz ülkeyi içeren Afrika seyahati, dış politikanın gündemdeki yerini korumaya 
devam ettiğinin göstergesi sayıldı. Cumhuriyetçi Parti’nin Florida’daki kongresinden sonra resmen partinin başkan adayı olan Mitt 
Romney ise bilhassa Amerika’nın Libya büyükelçisinin öldürülmesinin ardından seçim gündemini güvenlik ve dış politikaya kaydırdı. 

ABD’de Dış Politika Tartışmaları
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hem seçimlerin niteliğini hem de Romney 
kampanyasının duruşunu ciddi bir şekilde 
etkilemiş durumda. Başkanlık seçimlerini 
kazanmak için kesinlikle bağımsızların deste-
ğini alması gereken Romney’nin yaptığı baş-
kan yardımcısı adayı tercihi ve kampanyanın 
sağa kayışınının önünü alamaması, şu an için 
bağımsızlar ile arasına bir duvar örülmesine 
sebep olmuş durumda.  Gerek bağımsız seç-
menler gerekse Cumhuriyetçi Parti içindeki 
daha ılımlı gruplar, Paul Ryan tercihi ve Tea 
Party ile Romney arasında giderek artan iliş-
kiyi, Romney’nin Amerika’daki aşırı sağın 
desteğini alabilmek için radikalleşmesi olarak 
yorumladıkları için kampanyaya da mesafeli 
bir hale gelmeye başladılar.

Kadın seçmenin rolü
Paul Ryan isminin açıklanması, bağımsızlar-
la birlikte Romney kampanyasının oldukça 
güçsüz olduğu kadın seçmenler bazında da 
Cumhuriyetçileri zor durumda bırakacak gibi 
görünüyor. Ryan’ın Amerika’daki en hassas 
sosyal meselelerden biri olan kürtaj konusun-
daki keskin tavrı ve hazırladığı bütçe taslak-
larında doğum kontrolünü kapsam dışında 
bırakması, Amerika’daki kadın seçmenler ta-
rafından oldukça sorunlu bulunuyor.  Geçti-
ğimiz hafta kadın seçmenler arasında yapılan 
son kamuoyu araştırmasında, kadınların yüz-

de 52’sinin Obama’yı desteklemesine karşın 
sadece yüzde 36’sının Romney’i desteklediği 
ortaya çıkmıştı. Son seçimlerde sandığa giden 
seçmenlerin yüzde 54’ünün kadın olduğu he-
saba katıldığında, kadın seçmenler bazında 
ortaya çıkan bu fark, Romney kampanyasını 
oldukça düşündürüyor.

Kadın seçmenler arasında var olan bu olum-
suz durumu ortadan kaldırabilmek için Rom-
ney, son haftalarda kadınlara yönelik söylem 
ve politikalar geliştirebilmek için elinden 
geleni yapıyor. Romney, Başkan Obama ta-
rafından çözülemeyen ekonomik problem-
lerin kadınlar ve aileler üzerindeki olumsuz 
etkilerine sıklıkla vurgu  yapmaya başlarken, 
Romney’nin eşi Ann Romney’de kampan-
yaya daha aktif katılarak, kadın seçmenlerin 
gönlünü kazanmaya ve eşinin insani yönünü 
daha çok ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Netice itibariyle önümüzdeki yetmiş günde 
Romney’i seçim yapması gereken önemli bir 
dönemeç bekliyor. Ya şimdiki pozisyonunu 
koruyarak aşırı muhafazakarların desteğiyle 
seçimi kazanmaya çalışacak, ya da önseçim-
lerdeki gibi bağımsız ve ılımlı seçmenleri ku-
caklamaya yönelik bir kampanya yürütecek. 
Ancak anketlerdeki gidişat bu seçimi yapma-
sı için zamanının azaldığını gösteriyor.
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Evet babası Kenyalı olan bir başkan ve Susan 
Rice gibi en önemli dış politika yapıcılarının 
Afrika uzmanı olduğu bir ülkede bu strate-
jik açılım doğal gibi görünüyordu. Ve evet 
Clinton’ın başkanlığından bu yana hem on-
dan sonra başkan olan Bush hem de sürekli 
olarak liderlik değiştiren Kongre’deki partiler 
hep Afrika kıtasının stratejik ve ekonomik 
açıdan sahip olduğu önemi hesaba katma-
ya çalışıyorlardı. Ruanda faciasından sonra 
Clinton’ın bölgeye yaptığı tarihî gezi, Bush’un 
başta AFRICOM olmak üzere bölgede attığı 
stratejik adımlar ve Obama’nın seçimleri ka-
zanması sonrası Afrika kıtasında yükselen 
iyimserlik Afrika’nın bundan sonraki dönem-
de sıklıkla Amerika dış politikasının öncelik-
leri arasında yer alacağını gözler önüne seri-
yordu. Ancak Afrika stratejisinin açıklama 
zamanlaması birçoklarına oldukça şaşırtıcı 
gelmişti. Dış politika ve güvenlik doktrinini 
Asya Pasifik bölgesine göre şekillendirmeye 
başlayan, Arap Baharı ile Ortadoğu’da de-
ğişen dengeleri en az zararla yeniden kont-
rol altına almaya çalışan, nükleer enerji ve 
nükleer silah arasındaki bir İran’la mücadele 
eden, Avrupa’daki malî krizi endişeyle izleyen 
ve Afganistan ve Pakistan meselesinde soru-
nu nasıl çözeceği konusunda tartışmalar ya-

şayan bir Amerika’nın dış politikasında yap-
maya çalıştığı bu “Afrika açılımı” ne anlama 
geliyordu? Dahası başkanlık seçimlerine dört 
ay kadar bir zaman kalmışken ve dış politika 
meselelerinin öne çıkmadığı bir kampanya 
sürecinde belki hiç de öne çıkmayacak bir 
dış politika meselesine neden bu kadar çaba 
ve enerji sarf edilmiş, bu yoğun gündemde 
Amerika’nın en önemli diplomatı 11 günlü-
ğüne neden Afrika’ya gönderilmişti?

Stratejinin açıklanmasının hemen ardından 
yapılan ilk değerlendirmelerde bazı uzman-
lar Afrika stratejisinin Asya Pasifik bağlan-
tısına dikkat çekerek Çin’in bölgede artan 
etkinliğini temel sebep olarak gösterirken, 
diğer bir grup uzman içinse stratejinin bir 
türlü düzlüğe çıkamayan Amerikan ekono-
misi ile ilişkisi daha fazla önem taşıyordu. 
Zamanlama olaraksa stratejinin açıklanma-
sının Washington Post’un ortaya çıkardığı 
ve Amerikan istihbaratının özel şirketler ve 
kontraktörler vasıtasıyla Afrika ülkelerinde 
uygulamayı sürdürdüğü istihbarat faaliyet-
lerini konu alan haberin hemen ertesinde 
gelmesi Obama yönetiminin haberin yansı-
malarının olası olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmaya çalışmak olarak yorumlandı.

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  01 Eylül 2012  |  Zaman

Amerika, Afrika’da
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Bu kadar yoğun dış politika ve seçim gün-
demi içerisinde açıklanan Afrika strateji-
si, içeriği açısından da aslında Obama’nın 
dış politika fikrinden farklı yönler içeri-
yordu. Açıklanan strateji uzun zamandır 
Amerika’nın pro-aktif olarak yapmayı bırak-
tığı demokrasi promosyonu ve rejim değişik-
liği politikalarının dış politika jargonuna ye-
niden dahil olması anlamına geliyor. Obama 
iktidara geldiğinden bu yana belki de ilk kez 
bu kadar açık demokratikleşme temelli bir 
dış politika stratejisi mesajı veriyor. İran’da 
seçimlerden sonra ortaya çıkan halk hare-
ketine mesafeli duran Mısır konusunda son 
ana kadar bocalayan ve Ortadoğu ve Doğu 
Asya’daki diğer otoriter ve anti-demokratik 
rejimlerle ilişkilerde devrimsel bir değişim 
getirmeyen Obama yönetimi Bush yöneti-
minin ortaya koyduğu Freedom Agenda’nın 
terkinden bu yana çok fazla üzerinde konuş-
mak istemediği rejim değişikliğini destekle-
me meselesini ilk kez Afrika stratejisinin en 
önemli parçası olarak ortaya koyuyor. Stra-
teji belgesinde bir yandan kıtadaki iktidarla-
rın hesap verebilir ve rejimlerin şeffaf olması 
öne çıkarken öte yandan insan haklarının ve 
sivil toplumun desteklenmesi ve medyanın 
bağımsızlığının savunulması konusunda Af-
rika ülkelerine destek olunması öngörülüyor.

Afrika’da halktan yana olmak?
Demokratikleşme temelli dış politika ile 
Amerikan yönetimi aslında bir taşla birden 
çok kuş vurmayı amaçlıyor. Bir yandan bir 
süredir rafa kaldırılan demokratik barış po-
litikası sayesinde güvenlik konusunda bir 
“gri nokta” olarak görülen Afrika’da güven-
liğin sağlanması amaçlanırken öte yandan 
özellikle otoriter ülkelerle yaptığı anlaşmalar 
sayesinde Afrika genelinde büyük ekonomik 
çıkar elde etmiş olan Çin’in bu ülkeler üze-
rindeki siyasi etkisini azaltmak ve bu sayede 
bölgedeki halk bazında popülaritesini ar-
tırmak hedef alınıyor. Bunun yanında özel-
likle kapalı rejimlerin ekonomik imtiyazları 

dağıtma konusunda fazlasıyla Çin’i tercih 
etmesinin önünün de bu tip bir siyasi ve eko-
nomik açılımla alınması hedefleniyor. Gitgi-
de Çin modeli otoriter kapitalizmin popü-
larite kazandığı kıtada demokratikleşmenin 
bu kalkınma modeli ve Çin’in etkisi için de 
bir antitez teşkil edebileceği hesaba katılıyor.

Amerika’nın Afrika stratejisinin ikinci ayağı 
ise ekonomik işbirliği ve kalkınma politika-
larını içeriyor. Obama yönetimi Amerika’nın 
içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkma-
nın en önemli yollarından birinin ticari ola-
rak dünyada daha fazla söz sahibi olmaktan 
geçeceği düşüncesi içinde son yıllarda dış 
politikasını ekonomi emelli olarak yürüt-
meye çalışıyor. İçeri kapanarak ekonomiyi 
düzeltmek isteyen bazı kesimlerin aksine 
Obama ve yönetimi yeni pazarlar elde etme 
ve yeni doğal kaynaklara ulaşma yoluyla ya-
şanan ekonomik darboğazı atlatmayı amaç-
lıyor. Pasifik’te yaratılmaya çalışılan serbest 
pazar ve gümrük birliği anlaşmaları yanın-
da Afrika stratejisinde de bu amaç oldukça 
belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Dünyada 
en hızlı büyüyen 10 ekonominin altısına ev 

Amerikan dış politikası 
gözlemcileri, geçtiğimiz 
haftalarda Obama 
yönetiminin yeni Afrika 
stratejisini açıklaması ve 
ardından Dışişleri Bakanı 
Hillary Clinton’ın 11 günlük ve 
bu kıtadaki dokuz ülkeyi içeren 
seyahati ile kısa bir şaşkınlık 
yaşadılar.
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sahipliği yapan Afrika’da bu yeni pazarlarda 
Amerikan şirketlerinin etkili olabilmesi kı-
tanın geleceğinde söz sahibi olabilmek için 
oldukça kritik öneme sahip. Bunun yanında 
Afrika kıtasının tüm yükselen güçleri cezbe-
den doğal kaynakları Amerika için de hayati 
önem arz ediyor. Kıtada bulunan doğal kay-
naklar ve özellikle doğu ve batı kıyılarında 

yakın zamanlarda keşfedilen yeni enerji kay-
nakları hem yükselen güçler hem de dünya 
ekonomisinin geleceği için özel önem teşkil 
ediyor. Büyük güçlerin bu kaynaklara olan 
ilgisi bakımından Afrika kıtası Birinci Dün-
ya Savaşı sonrası Ortadoğu’sunu andırıyor.

Son olarak yeni Afrika strate-
jisi güvenlik bakımından özel-
likle terörle mücadele alanın-
da Amerika için özel önem arz 
ediyor. Africom’un 2007 yılında 
kurulmasından bu yana sıklık-
la gündeme gelen Amerika’nın 
Afrika’daki askerî faaliyetleri 
son haftalarda basına sızan bazı 
haberlerde Amerika’nın özel 
kontraktörler yoluyla Afrika’da 
sürdürdüğü istihbarat faaliyetle-
rinin gündeme gelmesiyle daha 
sık konuşulmaya başlamıştı. 
Moritanya’dan Seyşel adalarına 
kadar birçok bölgede kıtadaki 
El-Kaide ve Boko Haram gibi 
grupların faaliyetlerini izleyen 
üsler kuran Amerika’nın Afri-
ka genelinde sahip olduğu üs 
sayısının 12 civarında olduğu 
tahmin ediliyor. Bölgenin yeni 
bir terör organizasyonuna ev 
sahipliği yapmasını engellemek 
için Amerika Obama’nın ikti-
dara gelmesinden bu yana en 
yoğun şekilde uyguladığı in-
sansız hava araçları ve cerrahi 
müdahaleleri yoluyla bölgeyi 
daha sıkı bir şekilde kontrol 
etmek istiyor. Bunun için de 
bölge ülkeleriyle işbirliği ha-
yati önem taşıyor.
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Tüm gözlemciler ABD’de kasımda yapılacak 
başkanlık seçimlerinin ekonomi odaklı bir 
seçim olacağı iddiasında iken son bir hafta 
içinde meydana gelen olaylar siyasi kampan-
yalarda dış politika ve güvenlik meselelerini 
bir anda yeniden ön plana çıkardı. Önce De-
mokrat Parti Kongresi’nde yaşanan “Kudüs” 
krizi, sonra da ABD Libya büyükelçisinin ölü-
mü ile sona eren olaylar, adaylar arasında dış 
politika tartışmalarını da alevlendirdi. Tüm 
bunların üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu 
ve Knesset’in başkan vekili Danny Dannon’un 
Obama yönetiminin İran politikası hakkında 
söyledikleri, dış politika tartışmalarının ABD-
İsrail konusuna odaklanmasına sebep oldu.

Oysa son iki haftada partilerin yaptığı kong-
reler sırasında ulusal güvenlik ve dış poli-
tika konuları geçmiş yıllara kıyasla çok da 
ilgi çekmemiş, ekonomi odaklı konuşmalar 
salondaki dinleyicileri coşturmuştu. Mesele-
nin kampanyalar için öncelik taşımaması se-
bebiyle sunulan dış politika programlarında 
partileri birbirinden ayırıcı bir çizgi bulmak 
oldukça zor olmuştu. Obama kampanyası için 
bu konuda konuşma yapan eski başkan adayı 
Senatör John Kerry ile Romney için konuşma 

yapan eski dışişleri bakanı Condolezza Rice’ın 
konuşmalarında verdikleri mesajlardaki ör-
tüşme birçok gözlemci için alışılmadık bir du-
rumdu. Rice şimdiye kadar Romney’nin neo-
con dış politika danışmanlarıyla oluşturmaya 
çalıştığı çizginin biraz daha dışında daha ılım-
lı bir konuşma yaparken, John Kerry ise ko-
nuşmasının büyük bölümünde Romney’nin 
şimdiye kadar yaptığı dış politika gaflarını 
alaya almayı tercih etmişti.

Savunma harcamaları
Kongre sırasında ve sonrasında yaşananlar 
dikkate alındığında, dış politika konusunda 
sadece birkaç başlığın iki kampanyayı birbirin-
den ayırdığı söylenebilir. Bunların ilki, Obama 
yönetiminin bütçe açığını kapatabilmek için 
son zamanlarda uygulamaya geçirmeyi plan-
ladığı Amerikan askeri harcamalarındaki cid-
di kesinti. Hem Condoleezza Rice hem de son-
rasında konuşma yapan Romney ve Ryan için 
bu büyüklükteki bir kesinti belli bölgeleri git-
tikçe daha da tehlikeli bir hale gelen dünyada 
Amerika’nın söz geçirme gücünü büyük ölçü-
de azaltacak ve Amerika’nın rakiplerini cesa-
retlendirerek farklı bölgelerdeki Amerika’nın 
müttefiklerini zor durumda bırakacak.
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Cumhuriyetçilere göre özellikle Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin savunma bütçesinde görül-
memiş artış yaptığı bir dönemde yapılacak 
kesintiler, dünya barışı ve istikrarı için de 
oldukça riskli bir durum yaratacak. Reagan 
döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı uygula-
nan “güç yoluyla barış” stratejisini gündeme 
getiren Rice ve Romney, konuşmalarında, 
Amerika’nın hem kendi ekonomisini hem 
de uluslararası sistemin var olan yapısını ko-
ruyabilmek için mutlaka güçlü kalması ge-
rektiğini ve bu gücün en önemli boyutunu 
oluşturan savunma alanında atılacak bir geri 
adımın on yılların kazanımlarına son vermek 
anlamına geleceğinin altını çizdiler. Demok-
rat Parti kongresi ise bu konuda oldukça dik-
katli davrandı. Özellikle Bill Clinton, yaptığı 
konuşmanın satır aralarında, iktisadi açıdan 
savunma bütçesinde yapılacak bir artırımın 
sorumsuzluk olacağının altını çizmekle yeti-
nirken, Kerry ise ulusal güvenliğin Amerika 
dâhilinde ekonomik istikrar sağlanmadan 
mümkün olamayacağını söylemekle yetindi.

Ortadoğu ve Israil
Kampanyaları birbirinden ayıran ikinci fay 
hattı ise beklenildiği gibi İsrail meselesi oldu. 
Hem Romney hem de Rice yaptıkları konuş-
malarda, Obama yönetimini, İsrail’i dünyanın 
en tehlikeli ve istikrarsız bölgelerinden birin-
de yalnız bırakmakla suçladı. Dostların terk 
edilmesinin sadece düşmanları rahatlatacağı 
vurgulanarak Obama’nın İran konusundaki 
pozisyonu eleştirildi. İsrail meselesi Demokrat 
Parti Kongresi sırasında parti platformundan 
Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu ibaresinin 
çıkarıldığına dair haberlerin ortaya çıkması 
üzerine yeniden alevlendi. İsrail ile ilişkiler 
konusunun sadece Amerika’daki Yahudi asıllı 
seçmenler arasında değil aynı zamanda Evan-
jelik Hıristiyanlar için de taşıdığı önem, göz 
önüne alan Romney kampanyası, özellikle bu 
kesimi kazanmaya yönelik keskin eleştirileri-
ni kongre sonrasında da devam ettirdi. Her 
ne kadar Demokrat Parti kongresi sırasında 
konuşma yapan kimi isimler, Obama yöneti-
minin İsrail’e sağladığı askeri yardım üzerinde 
uzunca açıklamalar yapmışlarsa da, özellikle 

kongre sonrasında yaşananlar farklı bir duru-
mun varlığına işaret ediyor.

Son yıllarda yaşanan en büyük İsrail-ABD 
krizinin odak noktasını İran meselesi oluştu-
ruyor. Hafta başında Netanyahu’nun Obama 
yönetimini İran konusunda sürekli bekleyip 
çözüme yönelik hiçbir adım atmamakla suç-
laması sonrasında ABD televizyon kanalla-
rında boy gösteren Knesset’in Başkan Vekili 
de Obama’nın İran politikasının tamamen 
başarısız olduğunu söyledi. Romney’nin şim-
diye kadar Obama’ya İran konusunda yap-
tığı eleştirilerin İsrail başbakanı tarafından 
seçimlere elli gün kala dile getirilmesi baş-
kanlık tartışmalarında bu konunun sıklıkla 
gündeme geleceğinin en büyük işareti. Tüm 
bunlar yaşanırken bir de kulislere Obama’nın 
BM Genel Kurulu toplantısı için New York’a 
gelecek Netanyahu’nun randevu talebini red-
dettiği bilgisi bizzat Netanyahu ekibi tara-
fından sızdırıldı. Her ne kadar Beyaz Saray 
yaptığı açıklama da böyle bir resmi randevu 
talebinin kendilerine ulaşmadığını dolayısı 
ile ulaşmamış bir talebin reddedilemeyece-
ğini söylese de birçok gözlemci durumun 
Obama’nın Netanyahu’ya mesafeli duruşunun 
bir sonucu olduğunda hemfikir. Özellikle De-
mokrat Parti’ye yakın analistler yaşananları 
Netanyahu ve İsrail hükümetinin Amerikan 
başkanlık seçimlerine ve Amerikan iç siya-
setine müdahalesi olarak yorumladıkları için 
Netanyahu’yu şiddetle eleştiriyor.

Son olarak kongrelerde adayların Ortadoğu’nun 
şu anki en ciddi ve acil problemi olan Suriye 
meselesine hiç değinmemesi oldukça dikkat 
çekiciydi. Condoleezza Rice’ın Suriye’deki re-
jim hakkında söylediği tek cümle ve Senatör 
McCain konuşmasındaki bir kaç cümle dışında 
bu mesele üzerinde kongrelerde hiç konuşul-
madı. Demokratların bu konuya değinmeme-
si bir dereceye kadar anlaşılabilir ancak Suriye 
konusunda daha önce oldukça sert çıkışlar yap-
mış olan Romney ve kampanyasının Suriye’de 
yaşananları görmezden gelmesi, Amerika’nın 
Suriye’ye karşı toptan kayıtsızlığının bir işareti 
olarak değerlendirilebilir.



ABD’DE DIŞ POLITIKA TARTIŞMALARI  |  545

2008’de John McCain’e kaybedilen bir adaylık 
yarışından sonra Romney aslında her politi-
kacının kolay kolay göze alamayacağı bir işe 
soyunarak bu sefer dört senedir başkan olan 
ve görev süresinin vermiş olduğu tanınmışlık 
ve bilinmişlik avantajını elinde bulunduran 
bir başkana karşı aday oldu. Hem de yaşanan 
ekonomik problemlere rağmen dış politika ve 
ulusal güvenlik alanında yaptıklarıyla şahin-
lerin şahini olmuş bir başkana karşı kendisini 
tam olarak benimseyemeyen bir partiden.

Ancak Romney için bu zorlu görevi üstle-
nebilmek bile hiç de kolay olmadı. Cumhu-
riyetçi başkan adaylığı için yarışın başladığı 
geçtiğimiz senenin ortasından Romney’nin 
adaylığının kesinleştiği bu sene yaz aylarına 
kadar Cumhuriyetçi Parti tabanı Romney’ye 
karşı aday adaylığını ilan eden hemen hemen 
herkesi denedi. Önce Michelle Bachman, 
sonra Newt Gingrich, sonra Rick Perry, bir 
ara sanki bir şakaymışçasına Herman Cain 
ve sonrasında Rick Santorum. Önseçim-
lerdeki neredeyse Romney olmasın da kim 
olursa olsun tavrına rağmen adaylık yarışını 
kazanan Mitt Romney, bu sefer Obama ol-
masın da kim olursa olsun bir kitleyi alarak 
seçimi kazanmaya çalışacak.

Mitt Romney, aslında Cumhuriyetçi Parti’de 
yadsınmaması gereken bir özgeçmiş ve aile 
hayatına sahip. Mitt Romney’nin babası 
Cumhuriyetçi Parti’nin 1960’lı yıllarda en 
tanıdık simalarından biri olan ve Michigan 
valiliği yapan George Romney, nispeten ba-
şarılı bir valilik döneminden sonra tıpkı Mitt 
Romney gibi Cumhuriyetçi Parti’den başkan 
adayı olmaya çalışmıştı. Siyasete atılmadan 
önce iş dünyasında başarılı bir kariyer inşa 
eden baba Romney, başkan adaylığı yarışını 
önce Goldwater sonra da Nixon’a kaptırmış-
tı. Sonrasında vali olarak başarıyla gerçek-
leştirdiği icraatları sebebiyle Başkan Nixon 
tarafından kabineye iskan ve şehirleşme 
bakanı olarak atanmıştı. Romney’nin anne-
si Lenore Romney de bu yıllarda Cumhuri-
yetçi Parti’den senatoya seçilmeye çalışmış 
ancak başarılı olamamıştı. Romney ailesi, 
bu yıllarda Cumhuriyetçi Parti’deki ılımlı 
kanadı temsil etmesi bakımından oldukça 
önemli bir konumdaydı. Michigan gibi uzun 
yıllar Demokratların hüküm sürdüğü bir 
eyalet George Romney’nin bağımsız seçme-
nin oyunu elde etmesi sonucu kazanılmıştı. 
Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve George 
Romney’nin hayatını konu alan bir kitapta 
bağımsız seçmenlere cazip görünmesi ve ba-
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şarılı kariyeri sebebiyle Başkan Kennedy’nin 
başkanlık yarışında karşısına çıkmasından 
en fazla çekindiği aday olarak George Rom-
ney ismini telaffuz ettiği ileri sürülmüştü.

Romney ‘zalim patron’ mu?
Mitt Romney, tıpkı babasının geçtiği basa-
makları atladıktan, başarılı bir işadamlığı 
dönemi ile Demokratların hakim olduğu bir 
eyaletin valiliğini yaptıktan sonra başkanlık 
yarışına atıldı. Geçen senenin ortalarında 
başlayan Cumhuriyetçi Parti’deki önseçim-
lerde kurduğu organizasyon ve mali kay-
naklarının gücü sayesinde kazanmayı bildi. 
Önseçimler sırasında sahip olduğu ekono-
mik bilgi ve birikimi en önemli siyasi serma-
yesi olarak kullanan Romney için başkanlık 
seçimleri de ekonomi odaklı bir yarış şek-
linde gerçekleşecek. Yapılan kamuoyu yok-
lamaları da zaten ekonominin yönetilmesi 
konusunda Amerikan halkının Romney’ye 
Obama’ya olduğundan daha çok güvendiği 
sonucunu ortaya çıkarıyor. Ancak seçime 
iki ay kala yapılan birçok kamuoyu yokla-
masında özellikle de delege sayısı bakımın-
dan Obama’nın Romney’nin önünde olduğu 
görünüyor. Bu sebeple ekonomik sorunların 
yaşandığı bir ülkede ekonomi odaklı olma-
sı beklenen bir seçimde ekonomiyi daha iyi 
yönetebileceği düşünülen bir adayın kamu-
oyu yoklamalarında geride olmasının sebebi 
bu aralar Amerika’da en fazla sorulan soru-
lar arasında.

Bu uygun siyasi atmosferin Romney tara-
fından değerlendirilememesinin en önemli 
sebebi Romney’nin kendisi. Önseçimden bu 
yana Romney ve kampanyasının belki de en 
başarısız olduğu alanlardan biri Romney’nin 
Amerikalı seçmene sunuluşu noktasında ya-
şandı. Önce önseçimde Cumhuriyetçi aday 
adaylarının, daha sonra da Obama kam-
panyasının Romney’yi halktan uzak ve ko-
puk zengin bir işadamı olarak yansıtması, 

Romney’ye karşı kullanılan en etkili silah-
lardan biriydi. Bu kampanyalarda kazanı-
lan başarı karşısında Romney kampanyası 
ne yeterince pro-aktif davranarak Romney 
hakkındaki söylemi şekillendirebildi ne de 
bu imajı değiştirebilecek güçlü bir savunma 
yapabildi. Netice itibarıyla seçmenin zaten 
hakkında soru işareti olan bir aday rakiple-
rince tanımlanmış ve Amerikan kamuoyuna 
tıpkı rakiplerinin istediği şekilde sunulmuş 
oldu. Obama kampanyasının Romney ismi 
kesinleştikten sonra yayınlamaya başladığı 
“zalim patron” temalı reklam filmleri de bu 
noktada önemli bir karşılık buldu. Romney 
takımı başkan adaylarının üzerinden ata-
madığı bu sıfattan onu, Cumhuriyetçi Parti 
Kongresi’nde eşi Ann Romney vasıtasıyla 
kurtarmaya çalıştı. Soğuk göründüğü ve 
seçmenle ilişki kuramadığı için sürekli eleş-
tirilen Romney’yi seçmenle barıştırmaya ça-
lışan Ann Romney, bir yandan Cumhuriyetçi 
Parti’nin kadın düşmanı olmadığını ispatla-
maya çabalarken öte yandan da Romney’nin 
ne denli iyi kalpli ve ince bir insan olduğunu 
anlattı. Bununla da kalmayarak Romney’nin 
elde ettiği servetin miras değil “alın teri” ol-
duğuna dair uzun açıklamalarda bulundu. 
Ann Romney ve sonrasında Romney’nin 
kendi yaptığı konuşmadaki duygusal ton 
belki bazı seçmenleri yumuşattı ancak hâlâ 
seçimi kazanabilecek kadar değil. 

Seçimlere bugün itibarıyla iki aydan fazla bir 
süre var ve bu iki ay içinde her şey değişebi-
lir. Özellikle de Romney kampanyasının en 
başarılı olduğu alan olan maddi kaynak ve 
bağışlar Romney’ye seçimi kazandırabilecek 
bir hamle yapmasını sağlayabilir. Ancak bu 
kaynaklar bile seçimin başa baş geçmesini 
engelleyemeyecek. Bunun için Romney’nin 
bir yandan bağımsız seçmenleri kucaklama-
ya çalışırken öte yandan da Amerikan seçme-
ninin kendisini kucaklamasını sağlayacak bir 
“oyun değiştirici” hamle yapması gerekiyor.
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Olayın meydana geliş şekli ve zamanlaması 
Obama yönetiminin özelde Libya, genelde 
de Arap Baharı ile başlayan halk hareket-
lerine karşı tavrını ne şekilde etkileyecek, 
önümüzdeki günlerde olayın detaylarının 
ortaya çıkması ile daha iyi göreceğiz, ancak 
mesele şimdiden iç politika ve seçim kam-
panyaları arasında büyük bir kavgaya sebep 
olmuş durumda. Öncelikle 33 sene sonra 
bir Amerikan büyükelçisinin öldürülmesi ve 
olayın basına yansıyış şekli Amerika’da se-
çimlere 50 gün kala seçim gündemini uzun 
süre sonra yaşanan ekonomik problemler-
den ulusal güvenlik meselelerine çevirmiş 
durumda. Her ne kadar Cumhuriyetçi aday 
Romney’nin acele yapılmış eleştirileri Ame-
rikan kamuoyundan ve hatta Cumhuriyetçi 
Parti’den pek de olumlu olmayan tepkiler al-
mış olsa da kampanyalar, son üç gündür gece 
gündüz Ortadoğu’daki başka ülkelere de sıç-
rayan gösteriler üzerinde duruyor. Özellikle 
tek dönem başkanlık yapabilmiş Demokrat 
bir başkan olan Carter ile Obama arasında 
paralellikler bulmayı önemli bir kampanya 
aracı kabul eden kimi Cumhuriyetçiler için 
bu durum, önümüzdeki günlerde gündeme 
getirilebilecek önemli bir seçim malzemesi. 
1980 seçimlerinden de ekonomi öncelikli 

mesele olmasına rağmen birçokları açısın-
dan Carter’ın Tahran’daki büyükelçilikteki 
rehine krizi ve Kabil’deki büyükelçinin ka-
çırılması olaylarında etkili bir liderlik gös-
terememesi, seçmenlerin oy veriş biçimini 
etkileyen unsurlar arasında yer almıştı. Bu 
sebeple Cumhuriyetçi yorumcular olayların 
hemen sonrasında sık sık Carter dönemine 
atıfta bulunmaya ve Obama’nın sergilediği-
ni öne sürdükleri zayıf liderliği eleştirmeye 
başladılar. Romney kampanyası, olayların 
başlamasının hemen ardından özellikle Ka-
hire’deki büyükelçiliğin yaptığı açıklamayı 
hedefe alarak Obama yönetimini saldırgan-
lardan yana tavır alırmışçasına davranmakta 
olduğu eleştirisini kamuoyunda dillendir-
meye başlamıştı. Bu eleştiriler sonrasında 
hem Obama hem de Clinton’ın açıklamaya 
karşı aldığı mesafe belirli bir kafa karışıklı-
ğını da beraberinde getirdi. Ayrıca olayların 
meydana geldiği anda Kahire büyükelçiliğin-
den atılıp sonra silinen tweet’ler ve Libya’da-
ki olaylar hakkında dışişleri bakanlığının 
yaptığı ilk açıklamalarda sadece bir kişinin 
öldüğüne dair verdiği haberler de dışişlerin-
deki bilgi akışı ve sosyal medya işleyişi ko-
nuşunda daha özel eleştirilerin de gündeme 
gelmesine sebep oldu. 11 Eylül’ün onbirinci 
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yıldönümünde adaylar kampanyalara ara 
vermişken yaşanan bu gelişmeler sonrasın-
da Romney kampanyasının eleştiriye hemen 
başlamış olmasının yarattığı tepkiye rağmen 
Cumhuriyetçilerin bir sonraki gün eleştiri-
lerini sürdürmeye devam etmesi, meselenin 
artık resmen bir seçim konusu olduğu fikrini 
uyandırdı. Bu arada özellikle Libya’da yaşa-
nan olaylar sonrası başlayan büyükelçilik-
lerin ve diplomatik kesimin korunmasında 
yaşanan zaaflara yönelik tartışmalar Cum-
huriyetçi Parti’nin Obama’nın ulusal güven-
lik politikalarına yaptığı en önemli eleştiri-
ler arasında yer alan savunma bütçesinde 
yapılacak kesintileri de yeniden gündeme 
getirdi. Şimdiden bazı yorumcular, olayların 
Amerika’nın verdiği zayıf görüntüden kay-
naklandığını öne sürmeye başladı. Olayın 
vuku bulmasının ardından bir anda sosyal 
medyada yayılan fotoğraflar ve medyanın 

meseleye eğilme biçiminin kamuoyunda dış 
politika konusunda ortaya çıkaracağı etki de 
bir başka merak konusu. Amerikan askerî ve 
diplomatik personelinin daha önceki yıllarda 
maruz kaldığı bu tip bazı olaylardan sonra dış 
politikada önemli kırılmalar gerçekleşmişti. 
Büyükelçinin son anlarının fotoğraflarının 
Amerikan kamuoyunda Somali’de 1993 yı-
lında yaşanan ve Amerika’nın bölgeyi terk 
etmesine neden olan olaylardan sonraki 
kadar olmasa da bazı ciddi etkileri olabile-
ceği bu aralar sıklıkla konuşuluyor. Obama 
ve yönetiminin olayların başından bu yana 
izlediği oldukça temkinli çizginin bir nok-
tada son bulup bulmayacağı da bu cümlede 
tartışılan hususlar arasında. Zira Libya olay-
ları sonrası Amerika’nın dış politikasında 
meydana gelecek bir revizyon Amerika’nın 
genelde Arap Baharı özelde de Suriye’de ya-
şanan olaylara karşı tepkisini şekillendirme-
de önemli bir rol oynayacak. Muhafazakâr 
bazı grupların Arap Baharı’na yaklaşımında-
ki olumsuz fikirlerini bir söyleşide Romney, 
Arap Baharı’nın ‘Arap kışı’na dönüştüğü ve 
Amerika’nın bölgedeki güvenlik ve çıkarları-
nı tehdit etmeye başladığı sözleriyle dillen-
dirmişti. Bundan sonraki dönemde özellikle 
de seçimler sonrasında şekillenecek Ameri-
kan dış politikasında mesele Arap Baharı’na 
karşı oluşacak bir tavrı beraberinde getirme 
riski de taşıyor. Özellikle Suriye’deki olaylar 
dikkate alındığına bu tip bir tepkinin Esed 
rejimine olan uluslararası baskıyı da önemli 
bir şekilde etkileme tehlikesi de göz önünde 
bulundurulması gerekiyor.

Libya’da Amerikan 
büyükelçisinin öldürülmesiyle 
sonuçlanan olayların 
sonrasında herkes 
yaşananların Amerika’nın 
iç ve dış politikasında 
yaratabileceği muhtemel 
etkileri tartışıyor.
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AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 Kasım 
ayından bu yana Türkiye’nin dış politikası-
nı değerlendirmek, on yıllar sonra Türk dış 
politikasının en velut dönemini konuşmak 
anlamına gelmektedir. Hatta denilebilir ki-
modern Türkiye siyasetinin dış politikaya 
dair en haraketli dönemi AK Parti’nin ilk on 
yılına sığmayı başarmıştır. Bu durumun oluş-
ması iki dinamikle mümkün oldu. Birincisi 
hem Türkiye etrafında yaşanan derin siyasi 
kırılmalar hem de tıkanmış bölgesel ve küre-
sel sistemin sismik değişim emareleri memle-
ketin AK Partili yıllarına denk geldi. İkincisi 
ise iktidarına bir dış politika kriziyle merhaba 
diyen AK Parti’nin; hem ilk ciddi iktidar adı-
mını dış politika üzerinden atması hem de ilk 
dönem dış politika imtihanlarından (Irak ve 
AB) başarılı bir şekilde çıkmasıdır. 

AK Parti iktidarının hangi küresel, bölgesel 
ve ulusal siyasi atmosfere doğduğunu hatır-
lamakta fayda var. Erdoğan hükümeti, 11 
Eylül saldırıları sonrası küresel bir siyasi dal-

galanmanın oluşturduğu atmosferde iktida-
ra geldi. Mezkur siyasi atmosferin bir ayağı 
Türkiye’nin henüz içinden çıktığı küresel 28 
Şubat ekseniyse; diğer ayağı Afganistan’ın 
işgal edilmesiyle neocon maceranın yarattı-
ğı ve nerede duracağı belli olmayan ‘şer ek-
seni’ siyasetiydi. Bölgesel olarak Filistin’de 
Şaron’un şahsında billurlaşan İsrail saldır-
ganlığının oluşturduğu kırılgan yapı ile 
Irak’ın işgali için gün sayılmasının yarattığı 
siyasi gerilim bulunmaktaydı. Ulusal boyutta 
ise 1990’ların siyasi, ekonomik ve sosyal an-
lamda tam bir felakete dönüşen dönemi ar-
dından de facto ‘iflas bayrağını’ çeken umut-
suz Türkiye tablosu bulunmaktaydı. 

AK Parti, yukarıdaki üç dinamiği vücuda ge-
tiren aktörler tarafından ‘meşru kabul edil-
mek’ bir yana, en genel anlamda mücadele 
ettikleri siyasi iradeyi temsil ediyordu. Bu-
günlerde karara bağlanan Balyoz davasının 
ses kayıtlarında dile getirilen AK Parti ikti-
darı tarifi, kabaca bu iddiamızı teyit etmeye 

AK Parti ve ‘Kuvveden Fiile’ Dış 
Politika
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  29 Eylül 2012  |  Sabah Perspektif

AK Parti’nin 30 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen 4. Olağan Büyük Kongresi’nin aynı zamanda AK Parti’nin iktidardaki 10. yılına ya-
kın bir döneme denk gelmesi, kamuoyuna, partinin 10 yıllık performasının geriye dönük değerlendirmesinin yapılabilmesi adına 
bir fırsat sundu. Bu değerlendirmeler partinin iç siyaset, demokratikleşme ve ekonomik kalkınma konuları üzerinden yapıldığı 
gibi, AK Parti’nin dış politika alanında sergilediği performans çerçevesinde de yapıldı. Bunun yanında, bu dönemin aynı zamanda 
AK Parti’nin üçüncü iktidar dönemi olması nedeniyle AK Parti’yle alakalı yapılan analizlerin bazıları partinin farklı iktidar dönem-
lerindeki ana siyasal gündemi ile performansı üzerine yoğunlaştı.

AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’ni Gerçekleştirdi
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yeterli olacaktır. Benzer şekilde Balyoz darbe 
girişimin zamanlaması ve içeriği de AK Par-
ti iktidarının nasıl bir eksenle karşılaştığını 
görmek açısından yeterlidir. Özellikle, AK 
Parti iktidarının ilk aylarında, Irak’ın işgali 
için gün sayılırken, 1997 darbesinin önde 
gelen isimlerinin, Türkiye’nin burnunun di-
bindeki güvenlik risklerini bir tarafa bıraka-
rak, 28 Şubat ruhu ve 11 Eylül siyasal aklı ile 
darbe hazırlığı yapması, meselenin dramatik 
boyutunu görmek için yeterlidir. 

Irak işgali, AK Parti açısından elini taşın al-
tına koymak zorunda olduğu ekonomik ve 
siyasi sorunlardan önce nasıl bir hükümet 
olacağının işaretlerini vereceği ilk imtihandı. 
AK Parti, inişli çıkışlı bir süreçle de olsa, iç ve 
dış aktörler nezdinde ‘sorunlar’ yaşayan bir 
iktidar olarak Irak işgali sürecini yönetti. Bu-
rada hatırlanması gereken önemli bir nokta, 
Türk müesses nizamının uzunca bir süre, bir 

iradenin gelip kaldırması için ‘Irak cenaze-
sine’ sadece bakmakla yetinmesi olmuştur. 
Ne asker ne sivil bürokrasi ne de cumhur-
başkanı Irak konusunda açık bir tavır alama-
mıştır. Bu tavırsızlık ve politikasızlık çiçeği 
burnunda iktidara da açık bir şekilde yansı-
mıştır. Süreç, mahiyetinden bağımsız olarak, 
Türkiye’nin Irak işgaline ortak olmamasıyla 
sonuçlandı. 

Bu netice ortaya çıkarken AK Parti “Irak`a 
Komşu Ülkeler” girişimi başlatarak Türk dış 
politikasında uzun yıllar sonra bir ilke imza 
attı. Mezkûr girişimin neticesinde ortaya çı-
kan ruh; daha sonraları dış politikanın farklı 
kriz anlarındaki ana damarlarından birisine 
dönüştü. AK Parti ilerleyen yıllarda Türk 
müesses nizamı tarafından ‘bulaşılmaması’ 
başlığı altında değerlendirilen dış politika 
sorunlarının tamamında benzer bir aktivizm 
gösterdi. Irak’ın işgalinden Kıbrıs’ta ezber-
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bozan adımlara, AB sürecinden Ermenistan 
girişimine, Filistin sorunundan İsrail saldır-
ganlıklarına, Hamas’ın seçimleri kazanma-
sından Arap isyanlarına, İran nükleer me-
selesinden Suriye krizine kadar aktif bir dış 
politika dalgasına şahitlik ettik.

Türkiye AK Parti yıllarında iç normalleş-
mesini hitama erdirmiş bir ülke olsaydı AK 
Partili yılları sadece bir ‘dış politika iktidarı’ 
olarak isimlendirmek bile mümkün olurdu. 
Irak işgali imtihanıyla iktidara gelen AK Par-
ti bugün de bir dış politika meselesi üzerin-
den Türkiye’nin en zorlu imtihanına tabidir. 
Türkiye, Suriye meselesinde gerek bölgesin-
de gerekse de küresel anlamda Esed rejimi-
nin kaderini ve Suriye’nin geleceğini belir-
lemede ana aktöre dönüşmüş durumdadır. 
Türkiye on yıl zarfında, Irak işgali sırasında 
‘Komşu Ülkeler Konferansını’ tertip eden 
ülkeden ‘Suriye muhalefetine ev sahipliği 
yapan’ bölgesel güce evrildi. Aradaki siyasal 
fark Türk dış politikasının AK Parti yılların-

da yaşadığı ‘kuvveden fiile’ dönüşüme işaret 
etmektedir. AK Parti, yeni dönemde, ortaya 
çıkan ‘fiili dış politika’ hallerini yönetecek 
kapasite artırımına girdiği ölçüde dış politi-
ka imtihanlarına güçlü bir şekilde girecektir. 
Irak işgali sürecinde karar alma mekaniz-
malarını faal hale getiren, Kıbrıs adımlarıyla 
pragmatizmini yeniden kazanan, Davos’la 
asırlık politik psikolojisini tedavi eden ve Su-
riye ile kurucu rolüne yeniden kavuşan Tür-
kiye; yeni dönemde dış politika sorunlarına 
müdahil olma çıtasının Suriye yoğunluğun-
da olacağını fark etmeli ve hazırlığını buna 
göre yapmalıdır.

Modern Türkiye siyasetinin dış 
politikaya dair en hareketli 
dönemi, AK Parti’nin ilk on 
yılına sığmayı başarmıştır.
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AK Parti yarın 4. kongresini gerçekleştire-
cek. Kongrede yapılacak muhasebe ve ortaya 
konulacak vizyonun önümüzdeki üç seçim-
de sınanacak olması kongreyi önemli kılıyor. 
Hem görev alacak yeni kadroların kimliği ve 
temsil niteliği, hem de topluma açıklanacak 
siyasi vizyon AK Parti’nin ve Türkiye’nin ge-
leceği üzerinde etkili olacak. Kongre müna-
sebetiyle, AK Parti’nin geride kalan on yılına 
dair bir siyasi bilanço çıkarmakta yarar var. 
Böylesi bir bilanço için, AK Parti’nin on yıl-
lık iktidarını siyasal açıdan dört ayrı döneme 
ayırmak mümkün. 

Çatışmadan direnme
AK Parti’nin 2002-2006 arasındaki dört yılı 
kapsayan ilk dönemine rengini veren asıl 
dinamik AB sürecidir. 28 Şubat sürecinin 
boğucu siyasi ikliminin ekonomik kriz ve 
toplumsal umutsuzlukla da birleşerek hü-
küm sürdüğü bir dönemde iktidara gelen 
AK Parti, kendisine yönelik kaygıları berta-
raf etmek, vesayet kurumları lehine daraltı-
lan siyasal alanı genişletmek ve birikmiş si-
yasal sorunları çözmeye yönelik demokratik 
bir inisiyatif geliştirmek üzere AB sürecine 

asıldı. AK Parti’nin bu dönemde, müesses 
nizama boyun eğmemeye kararlı olduğunu 
ancak kendisini henüz çatışmaya hazır his-
setmediğini söylemek mümkün. AB süreci, 
hem iç ve dış politikada sivil inisiyatif alan-
larının genişletilmesine hem de özel olarak 
askerin siyasal sistem üzerindeki etkisinin 
azaltılmasına büyük katkılar sağladı.

Yüzleşerek mücadele
Çatışmadan direnme dönemi, cumhurbaş-
kanlığı seçimleri öncesinde sona erdi. Cum-
hurbaşkanlığı seçimi hem AK Parti’yi hem 
de vesayetçi aktörleri sahaya inmeye zorladı. 
Bu çerçevede, 2006-2009 arası dönem, AK 
Parti-vesayetçi aktörler arasında kıran kıra-
na bir mücadeleye sahne oldu. Bu mücadele-
nin önemli kilometre taşlarını; Cumhuriyet 
mitingleri, 27 Nisan muhtırası, 367 kararı, 
22 Temmuz seçimleri, yeni Anayasa taslağı, 
AK Parti’ye yönelik kapatma davası ve Erge-
nekon davası olarak anabiliriz. AK Parti hak-
kında açılan kapatma davasının kapat(a) ma-
mayla sonuçlanması, AK Parti’nin zaferini 
tescilleyen bir işlev gördüğü ölçüde vesayetçi 
aktörlerin direncini kırarak mücadelenin 

Yorum  |  HATEM ETE  |  29 Eylül 2012  |  Sabah Perspektif

AK Parti İktidarını 
Dönemselleştirme
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hararetini düşürdü. Vesayetçi aktörler, AK 
Parti’yi kapatma gücünden yoksun olduk-
larını itiraf ederken mücadeleden vazgeçme 
niyetinde olmadıklarını da ortaya koydular.  

Tasfiye ve inşa
AK Parti’nin kapatılamaması ve başlayan 
Ergenekon davası, 2009-2011 arasında, yeni 
bir dönem ve stratejiye start verdi: tasfiye ve 
inşa. Bu dönemin ilk dinamiği, Ergenekon, 
Balyoz, vb. bir dizi davayla asker başta olmak 
üzere, anti-demokratik enstrümanlara teves-
sül eden vesayetçi aktörlerin tasfiye edilme-
siydi. AK Parti, hem bu davalara siyasi destek 
verdi hem de gerçekleştirdiği yasal düzenle-
melerle bu davaların yapılmasını mümkün 
kıldı. Bu davalar, ordu-siyaset ilişkilerinin 
demokratik bir düzleme çekilmesine hizmet 
ettiği ölçüde, orduyu siyaseti belirleyen bir 
aktör olmaktan büyük ölçüde çıkardı. 

Vesayetçi aktörlerin tasfiyesi, vesayet ide-
olojisiyle hesaplaşmayı da mümkün kıldı. 
Açılım süreci, vesayet ideolojisinin beslen-
diği laik-Türkçü ulusinşa projesinin üret-
tiği sıkıntıları çözmeye yönelik kurucu bir 
vizyonu ifade ediyordu ve makbul vatandaş 
tanımının dışarıda bıraktığı siyasal kimlik-
lerin hem devlet hem de toplum tarafından 
tanınmasını sağlamayı amaçlıyordu. 

Tasfiyeyi amaçlayan askeri davaların ve in-
şayı hedefleyen açılım politikalarının ardın-
dan, tasfiye ve inşa dinamiklerini birlikte 
içeren referandum süreci başlatıldı. Referan-
dum paketi, öncelikle, kendisini rejimin or-
dudan sonraki yeni bekçisi olarak konum-
landıran yargının vesayetini kırmaya yönelik 
olsa da, 1961 Anayasasıyla kurulan vesayetçi 
siyasal sistemi demokratikleştirmeye yönelik 
iradenin yansımasıydı ve süregelen mücade-
lenin son raundunu temsil ediyordu. 

Inşa öncesi durulma
Referandumun %58 kabulle sonuçlanma-
sı, vesayetin demokrasi karşısında yenilgiye 

uğraması olarak okunurken yeni bir süreci 
başlattı: siyasal normalleşmeyi kurumsal-
laştırma ve yeni Türkiye’yi inşa. Her iki sü-
reç de, doğal mecrasında ilerliyor aslında. 
Türkiye, geniş bir yelpaze içinde geçmişiyle 
yüzleşiyor ve yeni sürecin parametrelerine 
dair canlı bir tartışmayı sürdürüyor. Ancak 
inşa sürecinin beklenen hızda ve yönde ha-
yata geçmediğine dair ciddi kaygılar da dile 
getiriliyor. En genel anlamda, hız ile ilgili 
kaygılar ‘Ankaralılaşma’; yön ile ilgili kay-
gılarsa ‘muhafazakârlaşma’ terimleriyle dile 
getiriliyor. Bu kaygılar, AK Parti’nin vesayet-
le sürdürdüğü mücadele sürecinde etrafında 
kenetlediği ‘demokratik koalisyon’un kimi 
unsurlarını endişeye ve alternatif ittifak ara-
yışlarına sevketmiş durumda. 

AK Parti, muhtemelen, uzun ve yoğun bir 
mücadele döneminden sonra daha kuşatıcı 
bir inşa süreci için durulma-toparlanma ve 
demokratik cepheyi tahkim etme stratejisi 
gütmektedir. Daha kuşatıcı bir inşa süreci 
için, ‘yenilmişlik’ psikolojisindeki kesimle-
ri kazanmaya yönelik bir stratejiye ihtiyaç 
duyulmuş olabilir. Referandum sonrası dö-
nemi, bu düşüncenin bir yansıması olarak 
algılamak mümkün. 

Ancak, artan teröre paralel olarak öne çı-
kan güvenlikçi siyasal söylem, bölgesel 
gelişmelerin demokratik bir iklimi her za-
mankinden daha fazla gerektirmesi, yeni 
Türkiye’ye uygun yeni bir ulus tanımına 
duyulan ihtiyaç ve adil bir hukuk düzenine 
yönelik taleplerin siyasal dönüşüme yönelik 
destekleri azaltma riski doğuracak raddeye 
varması, vb. handikaplar, inşa sürecinin hız 
ve yönüne dair soru işaretleriyle yüzleşmeyi 
zorunlu kılmış durumda.  Kongreler, par-
tilerin muhasebe yapması ve yeni vizyon 
ortaya koyması için en uygun mecralardır. 
AK Parti, umulur ki, kongrede doğru bir 
muhasebe yapacak ve Yeni Türkiye’yi inşa 
etmeye yönelik demokratik bir vizyon orta-
ya koyacaktır.
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Geçen haftadan beri dünya gündemini 
ABD’de çekilen rezil bir film yüzünden ya-
şanan tartışmalar doldurdu. Batılı seküler 
ahlakın, Müslümanların peygamberlere ya-
pılan hakarete sessiz kalamayacağını anla-
ması için daha kaç provokasyon yaşanması 
gerekiyor? Nietzsche “gerçekte sadece bir 
tane Hıristiyan vardı; o da çarmıhta öldü” 
demişti. Batılılar, Müslümanların, en genel 
anlamda, bu çağda da, peygamberlere saygı 
göstermeye devam edeceğini artık anlamala-
rı gerekiyor. İşe Nietzsche’yi haksız çıkararak 
başlamayı deneyebilirler! 

Yaşanan duruma Batı’dan gösterilen anlayış-
sızlığın çapsızlığı ile ortaya çıkan şiddet gö-
rüntülerinin düzeyi birbirine oldukça benzer 
durmaktadır. Seküler teolojinin ahlaktan ve 
zekâdan istifa ederek ürettiği ikiyüzlü “ifade 
hürriyeti” fetişizmini şimdilik bir kenara not 
edelim. Aynı şekilde 11 Eylül sonrası güçlü 
bir nefret damarına dönüşen neocon islamo-
fobi dünyasının ortaya çıkan manzaradaki 
rolünü de akıldan çıkarmayalım.

Film sonrası ortaya çıkan bir diğer manzara 
ise akıllara ziyan Arap Baharı ve Obama ana-

lizleri oldu. Libya’da sahnelenen şiddet göste-
rilerinin gölgesinde yapılan analizler son iki 
yıldır bölgemizde ve İslam dünyasında yaşa-
nan değişimin ne kadar idrak edildiğinin de 
bir göstergesi oldu. “Film analizcilerimiz” bir 
anda milyonlarca insanın isyanıyla iktidarla-
rı teker teker değiştiren, bölgemizde Camp 
David Düzenini derinden sarsan “Arap Ba-
harının” bir kışa dönüştüğüne bir kaç gün 
içinde karar verdiler. “Bölgemizde olanların 
olduğu ihtimaline” bile saygı göstermeyince; 
bir filme sarılıp bu nevi trajik analizler yap-
mak elbette mümkün. 

Arap Baharının belki de asra yakın birikmiş 
kolonyal, despotik ve Batılı müdahaleler yo-
luyla birikmiş öfkesini görmezden gelmenin 
entelektüel bir konfor sağladığı muhakkak. 
Lakin bu konforun İslam dünyasının sokak-
larında bir karşılığı bulunmamaktadır. “Arap 
Baharının” rezil bir filmin sebep olduğu şid-
det sarmalı ile kışa dönüştüğünü söyleyenle-
rin çoğunluğu Arap İsyanlarının da aslında 
bir film olduğunu düşünenlerden oluşuyor. 
Oldukça sıradan bir oryantalizm ile on mil-
yonlarca insanın iradesini, mücadelesini, 
asra yaklaşan muhalefetini ve isyanını yok 

Arap Baharı Filmi?
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  22 Eylül 2012  |  Sabah Perspektif

ABD’de yaşayan Mısır asıllı bir Kıpti tarafından çekilen ve Islam peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren ‘’Müslümanların 
Masumiyeti’’ adlı sinema filmi, Islam dünyasında büyük tepkilere yol açtı. Islamiyet’in şiddet yanlısı bir din olarak gösterildiği 
filmde, bu eğilimin Hz. Muhammed’in öğretilerinden kaynaklandığı iddia edildi. Film, Islam dünyasındaki pek çok ülkede protes-
to edilirken Libya’daki gösterilerin çapı hayli genişledi ve Amerika’nın Libya Büyükelçisi öldürüldü. Bu olayla birlikte Islamafobi ile 
ilgili tartışmalar tekrar gündeme gelirken, başkanlık seçimlerine iki aydan az bir zaman kala, Amerikan iç siyasetinde dış politika 
ve güvenlik konuları seçim gündemine oturdu.

“Müslümanların Masumiyeti” Filmi Dünya Gündeminde
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sayarak yaşadıklarımızın bir kurgunun veya 
komplonun ürünü olduğunu söylüyorlar. 
Bunu farklı düzey ve şekilde ifade edenler 
aslında rezil filmin İslam’a dair düştüğü se-
viyesizlik ve komploculuğun çok uzağında 
olmadıklarını fark etmeleri gerekiyor. Ol-
dukça ilginç bir ruh haliyle karşı karşıyayız. 
Mezkûr komplocuların ekseriyeti primitif 
ama yoğun batı-karşıtlığı diskuruna sahip 
kesimlerden oluşuyor. Bu güruhun siyasal 
algısına göre insanlar “Batı’nın kuklası” yö-
netimlere isyan ettiğinde de ABD’ye hizmet 
ediyorlar; o kukla yönetimlerin devrilme-
sinden sonra iktidara geldiklerinde de. Daha 
kötüsü, aynı kesimler ve kalemler, Libya’da 
sembolleşen tepkileri, usturuplu bir şekilde 
Batı’ya şikâyet ediyorlar: bakın, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’nın yeni aktörleri bunlar! 

Elbette sahada bambaşka bir siyasal akış var. 
Arap İsyanlarının iktidara gelen yeni aktör-
lerinin film gösterileri karşısındaki soğuk-
kanlı tavırları ise ortaya konmaya çalışılan 
ucuz oportünist oyunun bozulmasına yar-

dımcı oldu. Benzer bir ciddiyeti Amerikan 
yönetiminden ve Avrupa ülkelerinden de 
beklemek zorundayız. ABD 11 Eylül sonrası 
neocon odakların ete kemiğe büründürdüğü 
İslam nefreti sorunuyla yüzleşmek zorun-
dadır. Aynı şekilde özellikle son on yılda 
Avrupa’da hızla yükselen milliyetçi ve yer yer 
faşist söylem de AB’nin üzerine düşünmesi 
gereken bir durumdur. Batı Müslümanların 
gösterdiği her tepkiye kriminal vakıa düze-
yinde bakarak “why do they hate us?” şek-
lindeki soruyu sormak yerine bir kez olsun 
“why do we hate them?” sorusunu sorarak 
işe başlayabilir!.

ABD 11 Eylül sonrası neocon 
odakların ete kemiğe 
büründürdüğü Islam nefreti 
sorunuyla yüzleşmek 
zorundadır.
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Bu sorunun uzun ve meşakkatli bir yola işaret 
eden bir cevabı vardır. Sadece güçlü bir kişisel 
motivasyon ile tamamlanabilecek akademik 
çalışma, dil eğitimi ve arazi deneyimi üçleme-
sinden müteşekkil uzun bir yolu içermektedir. 
Akademik çalışma, tarihle birlikte dünyanın 
merkezinde yer almaya başlamış bir coğrafya 
olan Ortadoğu’nun (Kuzey Afrika dahil), geç-
mişten günümüze kadar geçirdiği evrelere, bu 
evrelerde oluşmuş siyasi, ekonomik ve sosyal 
kalıplara ve bu kalıpların bölgenin sınırını 
nereye çizdiğinize bağlı olarak değişebilecek 
olan 20 ülkede ne ölçüde benzer ve ne ölçüde 
farklı karşılık bulduğuna dair geniş açılı bir 
resim verecektir.

Antropolojiden teolojiye, sosyolojiden si-
yaset bilimine, coğrafyadan dilbilime kadar 
uzanan geniş bir disiplinler arası çalışma, 
Ortadoğu’nun farklı zaviyelerden okunabil-
mesine, bir boyutla sınırlandırılmamasına 
ve dolayısıyla güncel analizlerin isabetinin 
güçlendirilmesine sebep olacaktır. Örne-
ğin, İbn Batuta’nın “Rıhle”si veya Tudelalı 
Binyamin’in “Sefer Ha-Masaot”u ile seyahat 
etmeden, İbn Haldun’un “Mukaddime”si 
hatmedilmeden, İbn İshak’ın Siret’i okunma-
dan, Kuran iklimine girilmeden ve hadisler 

deryasına dalınmadan, Yahudi ve Hıristiyan 
dini kaynaklara başvurulmadan yapılacak 
Ortadoğu analizlerinin bir tarafı her zaman 
eksik kalacaktır. İslam tarihini, Osmanlı’yı, 
sömürge ve manda dönemini, bağımsızlık 
mücadelelerini, milli ideolojileri vs. anlama-
dan modern Ortadoğu’nun anlaşılması da 
mümkün olmayacaktır. Sadece teoloji eği-
timi analizleri havada bırakacaktır, sadece 
uluslararası ilişkiler, sosyoloji, coğrafya vs. 
eğitiminin olduğu gibi.

Önce selamun aleyküm adabı...
Bu çalışma tabii ki Ortadoğu’yu farklı pers-
pektiflerden okuma ve değerlendirme ça-
basını da içermektedir. Ortadoğu ve İslam 
tarihinin klasik yerli eserleriyle birlikte Er-
nest Renan ve Ignaz Goldziher’den, H. A. R. 
Gibb’e, Marshall Hodgson ve Montgomery 
Watt’dan Bernard Lewis ve ötesine uzanan 
oryantalist literatüre de hakim olmayı gerek-
tirir. Yerli arka planı olmayan bir Ortadoğu 
okuması nasıl mümkün değilse, amacı ne 
olursa olsun farklı perspektif yoksunu bir 
okuma da tatmin edici olmayacaktır.

Ortadoğu’yu tanıma çabasının ikinci sacayağı, 
bölgenin dilleriyle temasa geçilmesidir. Arap-

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  17 Eylül 2012  |  Star Açık Görüş

Nasıl ‘Ortadoğu Uzmanı’ Olunur?
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ça, Farsça, Kürtçe ve İbranice gibi bölge dilleri 
sizlere bölge insanının zihinlerine yolculuk 
imkanı sunacaktır. İnsanların zihin yapıların-
dan günlük alışkanlıklarına, çevre okumala-
rından kutsal ile olan ilişkilerine kadar birçok 
düşünsel düzlemin yansıtıldığı dil, uzman 
adayına eşsiz bir erişim imkanı sağlayacaktır.

Misal, en basitinden Şahname’den onlarca 
beyit okuyan İranlı anaokulu çocuğu ga-
ripsenmeyecek, “Selamun aleykum” hitabı-
na irticai yafta vurulmayacak, hiç olmazsa 
İhvan-ı Müslimin’e ehven-i şer denmeyecek 
veya İbranice konuşan bir Iraklı Yahudi, 
Arap zannedilmeyecek. Güncele ilişkin en 
büyük getirisi de yabancı ajanslara mahku-
miyet olmayacak, İran Farsça basından, Arap 
dünyası Arapça basından veya İsrail İbrani-
ce basından takip edilebilecektir. Aksini ya-
panların çabaları samimi de olsa tek kanatla 
uçmaya benzemektedir. Nasıl ki Türkiye’yi 
New York Times’tan anlamak mümkün de-
ğilse, Ortadoğu’yu da sadece New York Ti-
mes veya diğer yabancı kaynaklardan okuya-
rak anlamam mümkün değildir.        

Üçüncü ve hayati sacayağı ise, ayağın hak-
kında konuştuğun topraklara basmasıdır. 
Ortadoğu veya herhangi bir bölge uzman-
lığı masa başı yoruma müsaade etmemek-
tedir. İsrail’de Yahudi yerleşimci tacizine 
maruz kalmadan, Mescid-i Aksa’da namaz 
kılmadan veya Kıyamet Kilisesi ya da Ağla-
ma Duvarı’na dokunmadan, İran’da insan-
ların söyledikleri bazı şeyleri aslında sadece 
gelenek (taruf) icabı söylediklerini öğren-
meden, Katar’da bir alışveriş merkezinde 
telefon numarası verme (tarkim) olayına 
şahit olmadan, Fas’ta “bu insanlar ne biçim 
Arapça konuşuyor” sorusunu sormadan, 
Cezayir’de “şehitlik” vurgusunu duymadan, 
Lübnan’da iç savaştan kalma mahalle sınırla-
rını görmeden, zengin bir Suudlu’nun sofra-
sına misafir olmadan veya fakir bir Ürdünlü 
Bedevi’nin tabununu paylaşmadan, Irak’ta 

Yeşil Bölge’nin kontrol noktalarından geç-
meden ve Suriye’de muhaberatın nefesini 
ensede hissetmeden konuşmak tabiri caizse 
hariçten gazel okumaya benzemektedir. Bu-
rada amaç turistik bir gezi değil, şahit olma, 
anlama ve derinleşme çabasıdır.

Bu sorunun ise kısa ve net bir cevabı vardır:
Kestirme yollardan Ortadoğu uzmanı 
olunmaz. Ortadoğu uzmanlığının “kutsal 
üçlüsü”nü birbirinden ayırmak mümkün 
değildir. Sadece akademik çalışma yapmak, 
akademisyene bilgilerini ve matbu birikimini 
gerçeklikle test etme imkanı vermeyeceğin-
den havada kalacaktır. Güncelle irtibat yok-
luğu, dil özrü ve gerçeklikle temas sıkıntısı, 
örneğin, Suriye devrimi ile Irak Savaşı’nın bir 
tutulmasına sebep olacaktır. Diğer taraftan 
sadece dil bilmek, seviyenin iyi olması duru-
munda tercüme faaliyetlerinde işe yarayabi-
lecekken yine de müstakil olarak analiz üret-
meye yetmeyecektir. Arap dünyasında her 
Arapça bilenin Ortadoğu uzmanı olmadığı 
gibi, Türkiye’de de Arapça bilen her kişi

Ortadoğu uzmanı değildir. Sadece bölgede 
bulunmanın da analiz üretmede kendi başı-
na bir yeterliliği yoktur. Akademik çalışma 
ve dil noksanlığı maalesef arazide kategoriler 
üretme, önyargıları besleme ve içi boş bir şa-

Doğru ile yanlışı ayırt etmek, 
Ortadoğu’dan uzun yıllar 
boyunca ayrı tutulmuş 
Türk halkına düşmektedir. 
Unutulmamalıdır ki yarım 
doktor candan, yarım 
‘Ortadoğu uzmanı’ ise izandan 
eder.
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hitlik sanrısına sebep olabilmektedir. Örneğin, 
senelerce İsrail’de kalıp bir kelime bile İbranice 
öğrenmeyenler olduğu gibi, senelerce Mısır’da 
kalıp bir kere olsun bir Selefi ile anlamlı bir 
diyaloğa girmemiş olanlar da mevcuttur. Or-
tadoğu okumasını belli bir süre yaşadığı bölge 
ülkesinde irtibatlı olduğu ve arkadaşlık kurdu-
ğu dünya görüşüne mensup kişiler üzerinden 
yapmak da maalesef mümkündür.

Tabi Türkiye’nin duçar olduğu ve bu durum-
ların en sağlıksızı bütün bu sacayaklarından 
mahrum, kerameti kendilerinden menkul 
olan “uzmanların” umarsızca “Ortadoğu 
uzmanı” otoritesiyle ahkam kesmesidir. Ör-
neğin beyin cerrahisi uzmanı olmak için 
izlenecek prosedür yazılı ve açıktır. Fakat 
Ortadoğu uzmanı olmak içinse kimi zaman 
birkaç günlük bir bölge ziyaretinin, kimi za-
man Wikipedia’nın, kimi zaman Reuters’ın, 
kimi zaman gazetede bir köşenin, kimi za-
man televizyonda bir programın, kimi za-
man Twitter’da bir hesabın kimi zamansa 
akademik bir sıfatın yetmesi, içler acısı hali-
mizi ortaya sermektedir.  

‘Muhalefet et ki bilinesin’
Şunu da açıkça ifade etmeliyiz: Ortadoğu uz-
manı sıfatı Türkiye’de sadece daha iyi bir ke-
limenin olmaması sebebiyle kullanılmalıdır. 
Çünkü Ortadoğu gibi geniş bir coğrafyanın 
külliyen uzmanı olmak insan istidadını zorlar. 
20 tane ülke barındıran, onlarca farklı dil ve 

dialektin konuşulduğu, onlarca farklı etnik 
grubun ve dinin yaşadığı, ülkeler arası önemli 
siyasal, ekonomik, coğrafi ve sosyal farklılıklar 
barındıran bir coğrafyanın tümüne hakkıy-
la hakim olmak mümkün değildir. Örneğin, 
Filistin’i bilmek peşinen İsrail’i bilmek demek 
değildir. Libya’yı iyi tanımak Suriye konusun-
da teçhizatlı olmak manasına gelmemektedir.

Bırakın tüm Ortadoğu’nun uzmanı olmayı, 
aynı zamanda, Ortadoğu ile birlikte Rusya, 
ABD, Balkan, AB, Kafkaslar vs. “uzmanı” 
enflasyonuna sahip olduğumuz gerçeği he-
saba katıldığında, sadece Ortadoğu uzmanı 
sıfatıyla yetinenleri bir an için mazur gö-
rebilmekteyiz. Gündeme göre gardıroptan 
uzman şapkası çıkarma ve kimi zaman tri-
büne oynayan kimi zaman da meşhur Arap 
deyişi  ile “halif turaf ” (Muhalefet et ki bi-
linesin) “aykırı” analizlerde bulunmak artık 
Türk “uzmanının” medyayla imtihanına dö-
nüşmüştür. Arap Baharı ile spot ışıklarının 
Ortadoğu konuşanlar üzerine çevrilmesi ve 
özellikle Suriye krizi ile birlikte Ortadoğu’da-
ki gelişmelerin iç politika malzemesi haline 
dönüşmesiyle birlikte, bir zamanlar AB uz-
manlarının, renkli devrimlerde ve Gürcistan 
krizinde Rusya ve Kafkas uzmanlarının, her 
terör saldırısından sonra terör uzmanlarının 
yaşadığı “15 dakikalık şöhrete” (15 minutes 
of fame) “Ortadoğu uzmanları” da kavuştu. 
Bu noktada “Ortadoğu uzmanlığının” en 
büyük albenisinin Ortadoğu’da krizlerin, ça-
tışmaların ve savaşların insanlık tarihiyle ya-
şıt olduğu gerçeği ve kıyamete kadar devam 
edeceği öngörüsü olduğunu da not etmek 
gerekiyor. Bir diğer ifadeyle Türk halkının 
“Ortadoğu uzmanlarıyla” birlikte yaşamayı 
öğrenmesi gerekiyor. 

Bu şartlar altında “bilenle bilmeyeni” ayırt 
etmek, Ortadoğu’dan uzun yıllar boyunca 
ayrı tutulmuş Türk halkına düşmektedir. 
Unutulmamalıdır ki yarım doktor candan, 
yarım Ortadoğu uzmanı ise izandan (anla-
yış) eder.
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Türkiye Cumhuriyeti, 1990’lı yıllardan itiba-
ren devletler arası işbirlikleri çerçevesinde 
yurtdışında çeşitli üniversitelerin kurulma-
sına ortaklık etmiştir. Bu üniversitelerin ba-
zıları yeni kurulmuş üniversiteler olmakla 
birlikte, Türkiye’nin devletler arası antlaş-
malarla kurduğu üniversitelerin başarısı ya 
da işleyişi konusunda herhangi bir kapsamlı 
çalışma yayınlanmamıştır. Bu üniversitele-
rin başarısına ilişkin bilgiler, ancak dolaylı 
yoldan Kırgızistan ve Kazakistan’daki üni-
versite öğrencilerinin genel deneyimleri 
hakkında yapılan bazı akademik yayınlardan 
edinilebilir. Bu araştırma, özgün değerini, 
Türkiye’nin mevcut ortaklıklarının, küresel 
eğilim ve tecrübeler dikkate alınarak şimdiye 
değin incelenmemiş olmasından almaktadır.
Araştırma, Türkiye’nin mevcut ortaklıkla-

rının kapsamlı değerlendirilmesine yönelik 
yapılacak çalışmalara kavramsal temel teşkil 
edebilecek tartışmaları sunmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, dünyanın farklı ülke-
lerinde veya üniversitelerinde yükseköğreti-
min uluslararasılaşma sürecini incelemek ve 
bu kapsamda özellikle sınır-ötesi yükseköğ-
retimin mevcut durumunu ortaya koymak-
tır. Öncelikle, genel olarak yükseköğretimde 
uluslararasılaşmanın evrimi ve gerekçeleri 
ele alınmıştır. Ardından, uluslararasılaş-
manın bir takım zorluklarına değinilmiştir. 
Daha sonra, uluslararası literatüre dayalı 
olarak, sınır-ötesi yükseköğretim modelleri 
tartışılmıştır. Buna ek olarak, bölgelere ve ül-
kelere göre farklı uluslararasılaşma eğilimleri 
ele alınmıştır. Daha sonra, Türkiye’nin ya da 

Yükseköğretimde 
Sınır-Ötesi Ortaklık 
Tecrübeleri
Analiz  |  NUR KIRMIZIDAĞ, BEKIR S. GÜR, TÜRKER KURT, NEVFEL BOZ  |  Eylül 2012 

Türkiye’nin 2023 vizyonu göz önüne alındığında yükseköğretimde uluslararasılaşmanın giderek önem kazandığı görülüyor. Bu 
bağlamda, dünyanın farklı ülkelerinde veya üniversitelerinde yükseköğretimin uluslararasılaşma sürecini incelemek ve bu kap-
samda dünyada ve Türkiye’de özellikle sınır-ötesi yükseköğretimin mevcut durumunu ortaya koymak büyük önem taşıyor. 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma
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Türkiye kökenli eğitimcilerin ortak olduğu 
üniversiteler kısaca tanıtılmış ve dünyadaki 
uluslararasılaşma eğilimleri dikkate alınarak 
değerlendirilmiştir.

Bu araştırma, yükseköğretimin uluslararası-
laşması sürecinde farklı ülkelerin veya üni-
versitelerin izledikleri yollar ve bu kapsamda 
kurulan üniversitelerin güncel durumlarının 
değerlendirilmesine yönelik literatür incele-
mesine dayalı kuramsal bir çalışmadır.

Literatür taramasında, araştırılan konuya 
ilişkin olarak daha önceden araştırmacılar, 
akademisyenler ve uygulamacılar tarafından 
üretilmiş bilgilerin sistematik, açık ve tekrar-
lanabilir olarak tanımlanması, sentezlenmesi 
ve değerlendirilmesi amaçlanır. Böylelikle, 
konuya ilişkin varolan literatür incelenip 
düzenlenir ve bir bütün hâline getirilerek 
üzerine çalışılan araştırma alanındaki bir 
problemi göz önüne sermeyi amaçlar. Bir 
başka ifadeyle, literatür taramasındaki amaç, 

okuyucuları varolan bir durumdan haberdar 
etmek, literatürdeki ilişkileri, zıtlıkları, boş-
lukları ve tutarsızlıkları tanımlamak ve so-
runun çözülmesine yönelik atılması gereken 
bir sonraki adım veya adımlar konusunda 
önerilerde bulunmaktır.

Yükseköğretimde Sınır-
Ötesi Ortaklık Tecrübeleri, 
Türkiye’nin mevcut 
ortaklıklarının kapsamlı 
değerlendirilmesine yönelik 
yapılacak çalışmalara 
kavramsal temel teşkil 
edebilecek tartışmaları bir 
arada sunuyor.
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SETA tarafından hazırlanan ‘’GSYH 2012-II. 
Çeyrek (Nisan, Mayıs, Haziran) ve 2012 İlk 
Yarı Değerlendirmesi’’ yayımlandı.

SETA Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Ta-
nas Karagöl imzalı SETA değerlendirmesine 
göre 2012 yılı ikinci çeyreğinde, Euro Böl-
gesindeki kamu borçlarının sürdürülebilir-
liğine ilişkin endişeler, küresel ekonomideki 
yavaşlama ve belirsizlikler nedeniyle dünya 
ekonomisi olumsuz etkilenmiş, iktisadi faali-
yetler ivme kaybetmiş ve ekonomik büyüme 
hız kesmiştir. Ancak, Türkiye ekonomisinde, 
2012 yılı ikinci çeyrek ve ilk altı aylık dönem-
de, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen 
uygulanan doğru maliye ve para politikaları 
sayesinde ekonomik büyüme istikrarlı bir bi-
çimde artmış ve cari açıkta da tedrici azalış 
gözlemlenmiştir.

GSYH reel olarak yüzde 2,9 oranında arttı
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2012 
yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre reel olarak yüzde 2,9 ora-
nında arttığı ve GSYH cari fiyatlarla 349 
630 milyon Türk Lirası’na ve 193 686 mil-
yon Amerikan Doları’na ulaştığına yer ve-
rilen değerlendirmede, bu veriler ile birlikte 
Türkiye’nin 2009 yılının son çeyreğinden iti-
baren son 11 çeyrek boyunca aralıksız büyü-
mesini sürdürdüğü belirtiliyor.

Çalışmada 2012 yılı ikinci çeyreğinde imalat 
sanayiinin gelişme hızının yüzde 3,4 olarak 
gerçekleştiği, ayrıca ikinci çeyrek içerisinde 
yer alan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın 
aynı ayına göre sırasıyla yüzde 4,5, 5,9 ve 2,7 
oranında arttığı ifade ediliyor. Ayrıca sanayi 

GSYH 2012-II. Çeyrek 
Değerlendirmesi
Perspektif  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  Eylül 2012

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), Türkiye ekonomisinin 2012 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdüğünü açıkladı. Buna göre, 
üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2012 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari 
fiyatlarla GSYH, yüzde 10,3’lük artışla 349 milyar 630 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise bu dönemde GSYH, yüzde 2,9 artışla 28 
milyar 838 milyon lira oldu.

2012’nin II. Çeyreğinde Türkiye Ekonomisi
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üretimindeki bu artışın istihdam oranlarını 
da etkilediğine ve 2012 yılı Mayıs ayı itiba-
riyle istihdam oranının yüzde 46,3’e yüksel-
diğine yer veriliyor. Ayrıca, Euro Bölgesinde 
devam eden endişelere rağmen, Türkiye eko-
nomisinin sanayi üretiminde gösterdiği bu 
performansın, Merkez Bankası tarafından 
önümüzdeki dönemde desteklenmesi halin-
de ekonomik büyüme oranlarında daha fazla 
artış meydana gelebileceği vurgulanıyor.
G-20 ülkelerinin ikinci çeyrek büyüme ra-
kamlarına da yer verilen değerlendirmede, 
2012 yılı ikinci çeyrekte, G-20 ülkeleri içeri-
sinde en yüksek ekonomik büyüme oranına 
sahip olan ülke yüzde 7,6 ile Çin olurken, 
ikinci ülke yüzde 6,4 ile Endonezya ve üçün-
cü en yüksek büyüme oranına sahip ülke ise 
yüzde 4,1 ile Meksika olmuştur. Türkiye’nin 
ise yüzde 2,9 büyüme oranı ile ABD, Japonya 
ve birçok Avrupa ülkesinin üzerinde büyü-
yerek G-20 ülkeleri arasında en çok büyüyen 
ülkeler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Büyümenin lokomotifi ihracat
Rapora göre, 2012 yılı ikinci çeyreğinde iç ve 
dış talep arasındaki dengelenme öngörüldüğü 
şekilde sürüyor. 2012 yılı ikinci çeyrekte eko-
nomik büyüme özel sektör yatırım talebi ve 

tüketimde meydana gelen daralmaya rağmen 
net ihracatta meydana gelen artış ile sağlan-
mış, ihracatın ithalattan daha fazla artması 
anlamına gelen bu durum ekonomik büyü-
meye olumlu katkı yapmıştır. 2012 yılı ikinci 
çeyrekte iç talepteki düşüş ekonomik büyü-
meye negatif katkı sağlamasına karşılık pozitif 
ekonomik büyümenin net ihracattaki artış ile 
sağlandığı, ihracatın ithalattan daha fazla art-
ması anlamına gelen bu durumun büyümeye 
olumlu etkisine değinilen değerlendirmede 
2012’nin ilk altı ayında dünya genelinde ticaret 
hacmi azalırken, Türkiye’nin ihracat miktarını 
artırdığı belirtiliyor. SETA’nın değerlendirme-
sine göre 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde, 

SETA’nın hazırladığı çalışmaya 
göre, 2012 yılı II. çeyreğinde 
ekonomik büyüme aralıksız 
devam ediyor. Raporda 
büyümenin lokomotifi olarak 
ise ihracat gösteriliyor.



2012’NIN II. ÇEYREĞINDE TÜRKIYE EKONOMISI  |  563

2011 yılının aynı dönemine göre ihracat yüzde 
13,4 artarak ekonomik büyümenin ve dolayı-
sıyla istihdamdaki artışın lokomotifi oldu.

Çalışmada ihracatın bölgelere göre dağılımı-
na da yer veriliyor. Buna göre ihracatın yak-
laşık yarısının gerçekleştiği Avrupa Birliği 
ülkelerinde meydana gelen talep daralması ile 
yılın ilk altı ayında Türkiye’nin Avrupa Birliği 
ülkelerine yaptığı ihracat bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,8 oranında azalmıştır. Bu 
bölgeye ihracatın olumsuz etkilerini azaltmak 
için pazar çeşitliliği sağlanarak, bu bölgede 
meydana gelen talep daralması telafi edilmiş-
tir. Raporda, bir önceki yılın aynı ayına göre 
Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihra-
catın yüzde 51,9 ve Afrika ülkelerine yapılan 
ihracatın ise yüzde 45,4 artış gösterdiği ifade 
ediliyor. Aynı zamanda 2011 yılı ilk altı aylık 
döneminde yüzde 54,8 olan ihracatın ithalatı 
karşılama oranının, 2012 yılı ilk altı ayında 
yüzde 63,5’e yükseldiği belirtiliyor.

Yapısal reformlar güçlendirilmeli
SETA tarafından yapılan değerlendirmeye 
göre, önümüzdeki dönemlerde orta vadede 
mali disiplini kalıcı hale getirici ve tasarruf 
açığını azaltıcı yapısal reformların güçlendi-
rilmesi, ülke kredi riskindeki göreli iyileşme-
ye katkıda bulunacak ve böylelikle fiyat ve 
finansal istikrar desteklenecek.

Diğer yandan, küresel ekonomik kriz dolayı-
sıyla hem harcamaların kısılması hem de eko-
nomik büyümede yumuşak iniş süreci nede-
niyle ekonomik aktivitedeki yavaşlama, bütçe 
gelirlerinin artırılmasında güçlük yaşanma 
olasılığının olduğu ifade ediliyor. SETA de-
ğerlendirmesinde, önümüzdeki dönemde, 
mali disiplini sürdüren bir maliye politikası 
aracılığıyla üretimi ve dolayısıyla istihdamı 
artırmak, yurt içi tasarrufları yükseltmek ve 
cari açığı azaltmayı içeren çoklu hedeflerin 
gerçekleşmesini sağlamanın hayati derecede 
önem arz ettiği dile getiriliyor.
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Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
(BTYK) geçtiğimiz ay yapılan 24. toplantı-
sında, üniversiteye giriş sisteminin yeniden 
yapılandırılmasına ve yeni sistemin 2014 
yılı sonuna kadar uygulamaya konulma-
sına karar verildi. Ardından, Milli Eğitim 
Bakanlığı yetkilileri geçtiğimiz haftalarda, 
ortaöğretime geçişin yeniden düzenlenece-
ğini ve geçişte kullanılan Seviye Belirleme 
Sınavı’na (SBS) son verileceğini açıkladılar. 
Son olarak, Başbakan Erdoğan dershane-
lerin kaldırılacağı yönünde -daha önceleri 
de yaptığı- açıklamasını, bu kez tarih ve-
rerek yeniledi. Tüm bu gelişmeler birlikte 
değerlendirildiğinde, önümüzdeki yıllarda 
ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sis-
temleri ile ilgili ciddi değişikliklerin bizi 
beklediğini görüyoruz. Bu değişikliklerle 
birlikte ulaşılmak istenen temel hedefin 
ise, eğitim sistemini sınav odaklı olmaktan 
kurtarmak ve öğrencilerin erken yaşlardan 
itibaren okul dışı kaynaklara yönelimini 
azaltmak olduğu anlaşılıyor.

Önce talep azaltılmalı
Başbakan Erdoğan dershanelerin kaldırı-
lacağını aylar önce de ifade etmişti. Ancak, 
Başbakan bu defa açıklamasında tarih verdi 
ve 2013-2014 öğretim yılını hedef olarak or-
taya koydu. Henüz ortada bu hedefe nasıl ve 

Sınavsız ve Dershanesiz Bir 
Öğrencilik Mümkün
Yorum  |  MURAT ÖZOĞLU  |  16 Eylül 2012  |  Star Açık Görüş

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore’ye yaptığı seyahat esnasında gazetecilere özel dershaneler ve özel okullardan 
hizmet alımına ilişkin verdiği demeçlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de özel dershanelerin ve Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS)’nın kaldırılacağı yönünde birtakım açıklamalarda bulundu. 

Dershaneler ve Seviye Belirleme Sınavı Kalkacak

Özel dershanelerin özel okula 
dönüşümü pekâlâ mümkün. 
Fakat özel okullara giden 
öğrenciler aynı zamanda 
özel dershaneye de gidiyor. 
Dolayısıyla ilk başta yapılması 
gereken dershanelere yönelik 
talebi azaltacak tedbirler 
almak.
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hangi adımlarla ulaşılacağına ilişkin net bilgi 
yok. Başbakan’ın hedef olarak ortaya koydu-
ğu tarihin yakın olması dolayısıyla, açıkla-
masında ifade ettiği “dershaneleri kaldırıla-
cağız” ifadesi medya tarafından “dershaneler 
kapatılacak” şeklinde yorumlandı.

Bu konuda inisiyatif alma pozisyonunda olan 
siyasi aktörler, mevcut koşullarda özel dersha-
nelerin kapısına kilit vurmanın -en azından 
ekonomik olarak- çok makul olmadığını bi-
liyordur. Zaten son günlerde ilgili bürokrat-
lar tarafından ortaya konan, ortaöğretim ve 
yükseköğretime geçiş sistemlerinde yapılacak 
değişiklik önerileri ve özel dershanelerin ken-
dilerinden hizmet alınan özel okullara dönüş-
türülmesi yönündeki öneriler, bu yönde bir 
adım atılmayacağına işaret ediyor. Bu öneriler 
bize, sürecin daha ziyade özel dershane talebi-
ni azaltacak adımlar atmak ve özel dershane-
lere yönelik yatırımları belirli teşvik mekaniz-
maları ve müzakere süreci ile özel okulculuğa 
doğru kaydırmak suretiyle işleyeceğini göste-
riyor. Bu noktada hem talebi azaltmaya yöne-
lik hem de özel dershanelerin dönüşümüne 
yönelik atılması muhtemel adımların iyi ana-
liz edilmesi gerekiyor.

Liseye geçişte yeni model
MEB yetkilileri ortaöğretime geçişte SBS’nin 
bu yıl son kez uygulanacağını ve sonraki 
yıllarda kaldıracağını açıkladı. SBS kaldırıl-
dıktan sonra ortaöğretime (liseye) geçişlerin 
nasıl gerçekleştirileceği henüz netlik kazan-
mış değil. Bakanlık yetkilileri bunun üzerin-
de çalıştıklarını ifade ediyorlar. Kuvvetli bir 
ihtimalle, Milli Eğitim Bakanlığı önümüzde-
ki yıldan itibaren genel liselerin Anadolu ve 
meslek liselerine dönüşümünü tamamlaya-
cak ve öğrenciler Anadolu liselerine sınavsız 
ve ikamet ettikleri bölgelere göre kabul edi-
lecek. Kuşkusuz bu değişiklik hem öğrenci 
ve veliler üzerindeki sınav baskısını hem de 
özel dershanelere yönelimi azaltacaktır. An-
cak atılacak bu adımın hem veliler hem de 
idareciler üzerinde başka türlü baskıları be-
raberinde getirme ihtimali bulunmaktadır.

Randevulu sınav sistemi
Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, lisele-
rimiz arasındaki mevcut tabakalaşma sınav-
ların kaldırılması neticesinde hemen ortadan 
kalkacak bir durum değildir. Ortaöğretime 
geçişlerin yıllardır sınavsız ve adrese dayalı 
gerçekleştirildiği eğitim sistemlerinde dahi, 
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okullar arasında ailelerin sosyo-ekonomik 
düzeyine göre bir tabakalaşma bulunmakta-
dır. Bu tabakalaşma büyük ölçüde okulların 
bulunduğu muhitteki emlak piyasası ile be-
lirlenmektedir. Bir şekilde başarı elde eden 
veya saygınlık kazanan liseler, çocuğunun 
eğitimine önem veren yüksek gelirli ailelerce 
rağbet gördüğünden, bu liselerin etrafındaki 
emlak fiyatları zamanla yükselmektedir. Dar 
gelirli ailelerin bu okullara erişimi de emlak 
piyasasının koşulları ile engellenmektedir.

Hali hazırda Türkiye’de akademik liselerin 
yarısından fazlası sınavla öğrenci almak-
tadır. Malum olduğu üzere sınavla öğrenci 
alan akademik liselerin hepsine öğretmen-
ler sınavla ve seçilerek alınıyor. Ayrıca, bu 
okullar sınıf mevcudu ve fiziksel imkânları 
bakımından çok daha avantajlı konumdalar. 
Tüm bunlara bağlı olarak, bu liselere yönelik 
toplumsal bir talep oluşmuş durumda. Bu 
liseler artık toplumun gözünde “akademik 
yönden başarılıdır” etiketini taşımaktadır. 
Toplumsal hafızada yer edinen bu etiketi he-
men kaldırmak mümkün olmayabilir. Adre-
se dayalı kayıt sistemine geçilince, zamanla 
bu etiketi taşıyan liselerin etrafında yüksek 
gelirli ailelerin kümelenme ihtimali yüksek. 
Yani ailelerin üzerindeki maddi yük farklı bi-
çimde devam edebilir. Ayrıca, adrese dayalı 
kayıt sisteminin idareciler üzerindeki baskıyı 
artıma ihtimali de göz ardı edilmemeli....

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğun-
da, sayıları az bazı lise türlerine (fen ve sos-
yalbilimler liseleri) sınavla öğrenci alımına 
devam edilmesi, özellikle alt gelir gurubunda 
yer alan üstün yetenekli öğrencileri kaybet-
memek adına önem arz etmektedir.

BTYK tarafından alınan kararla, önümüz-
deki yıllarda yükseköğretime geçişte bazı 
değişiklikler yapılacak. Bu değişikliğin temel 
gerekçesi, yine öğrenciler üzerindeki sınav 
baskısını azaltmak. Henüz yeni sistemin nasıl 
tasarlanacağına veya işleyeceğine ilişkin bilgi 
sahibi değiliz. Ancak, her ne kadar yükseköğ-
retime erişim konusunda ciddi mesafe kate-
dilmiş olsa bile, mevcut şartlarda giriş sınavla-
rının kaldırılması makul gözükmüyor. Bunun 
yerine, son zamanlarda Milli Eğitim Bakanı 
tarafından da dile getirilen, giriş sınavının 
yılda 3-4 kez yapılması ihtimali konuşuluyor. 
Öncelikle, öğrencilerin randevu usulü ile yıl 
içerisinde farklı zaman dilimlerinde sınava 
girebilmesini öngören bu sistemin, yerleştir-
melerin üniversite düzeyinde yapıldığı geçiş 
sistemlerinde kullanıldığı unutulmamalıdır. 
Bu sistemlerde, sınavda alınan puanın başvu-
rulacak üniversitenin baraj puanını geçmesi 
öğrenci için yeterli görülmektedir.

Özel okullara dönüşüm nasıl olur?
Türkiye’de yerleştirmeler merkezi olarak ya-
pıldığı için alınan puandan ziyade sıralama 
önem kazanıyor. Dolayısıyla,  Türkiye’de 
bu şekilde bir sistemin uygulanması, bazı 
öğrenciler için sınav baskısını azaltabilece-
ği gibi, özellikle iddialı öğrencilerin sınav 
baskısını yıl içerisine sürekli hissetmelerine 
neden olabilir. Çünkü girdiği sınavdan tam 
puan alamayan her öğrenci, sıralamada daha 
üst sıralarda yer alma isteğine bağlı olarak, 
merkezi yerleştirme zamanına kadar yapılan 
tüm sınavlara girmek isteyebilir. 

Özel dershanelerin özel okula dönüştürül-
mesi, ilk olarak Dokuzuncu Kalkınma Pla-
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nında, sonrasında ise Milli Eğitim Bakan-
lığı Stratejik Planında hedef olarak ortaya 
konmuştur. İlgili belgelerde, bu dönüşümün 
hem özel okullardan hizmet alımı hem de 
farklı teşvik mekanizmaları ile gerçekleşti-
rileceği belirtilmektedir. Özel dershanelerin 
özel okula dönüşümü pekâlâ mümkün ola-
bilir ve özel okulların yaygınlaşması adına 
önemli bir adım olacaktır. Ancak bunun fizi-
bilitesinin iyi yapılması gerekiyor. Özel ders-
hane sahiplerinin de belirttiği gibi, özel ders-
haneler ile özel okullar farklı hedef kitleleri 
olan ve farklı amaç ve işlevlere hizmet eden 
kurumlardır. Özel okullara giden öğrenci-
ler aynı zamanda özel dershaneye gitmesi 
bu durumu çok açık bir şekilde izah ediyor. 
Dolayısıyla, dershanelere yönelik talebi azal-
tacak tedbirler alınmadan bu dönüşümün 

gerçekleştirilmesi dershaneciler tarafından 
şimdilik makul bulunmuyor.

Ayrıca, özel dershaneciler dönüşümün ger-
çekleşebilmesi için öğrenci başına hizmet 
alımının yanında yatırım masraflarına yö-
nelik (özellikle arsa tahsisi) teşvik beklen-
tisi içerisindeler. Özel dershanelerin büyük 
çoğunluğu fiziksel mekan olarak dönüşüme 
müsait değil. Bu ise yatırım masraflarını artı-
rıyor. Üzerinde düşünülmesi gereken bir di-
ğer konu ise özel okullar arasında müfredat 
açısından çeşitliliği sağlayacak esneklikler-
dir. Özel okulların ortak bir müfredat kul-
lanarak, kendi içlerinde veya devlet okulları 
ile rekabet etmesi zor. Müfredatta sağlanacak 
çeşitlilik ve esneklik, özel okul talebinin çe-
şitlenerek artmasına katkı sağlayacaktır.
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EKİM2012

02 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın şüpheli ölümünün nedenini araştırmak üzere Istanbul Anıt Mezar’daki kabri açıldı.
28 Şubat döneminin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, 28 Şubat soruşturması kapsamında mağdur-tanık sıfatıyla ifade verdi.

03 Yeni yasama yılının ilk AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Şu anda ısrarla söylüyorum; TBMM’de bu çalışmayı (yeni anaya-
sa süreci) masadan kalkmadan sonuna kadar yürütme kararlılığındayız. Süre bellidir; artık bu yılsonuna kadar bu iş oldu oldu, olmadı 
artık bizi daha fazla meşgul etmesin diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden ateşlenen top mermisinin Akçakale’ye düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

04 Yeni eğitim sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişik-
lik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Irak Bölgesel Yönetim Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami Ankara’yı ziyaret etti.
Başbakanlık, Akçakale olayından sonra angajman kuralları doğrultusunda, Suriye’deki hedeflerin anında top atışıyla vurulduğunu bildirdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) 21 yeni üyesiyle ilk defa toplandı. Numan Kurtulmuş ekonomiden sorumlu, Süley-
man Soylu da Arge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

05 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nden Suriye’den atılan top mermisiyle Akçakale’de 5 vatandaşın hayatını kaybettiği olaya 
ilişkin Suriye’ye yönelik kınama kararı çıktı.

06 Suriye’nin Harabjoz şehrinde Özgür Suriye Ordusu ile Esed askerleri arasında devam eden çatışmalar sırasında 3 havan topu mermisi 
Hatay’ın Yayladağı ilçesine isabet etti.

07 Türkiye ve Mısır arasında ‘2012 Dostluk Denizi’ tatbikatı korsanlıkla mücadele, itfaiye ve deniz yakıtı alanlarında çalışmak için başladı.

08 Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BIR), Güven Dershane Sahipleri Derneği (GÜVENDER) ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği 
(TÖDER) ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “kapatılması tartışılan dershanelerin üniversiteye girebilmek için özellikle orta ve 
dar gelirli grubun elindeki tek fırsat olduğu” belirtildi. 
Venezuela’da devlet başkanlığı seçimini 1998 yılından beri bu görevi sürdüren Hugo Chavez bir kez daha kazandı.

09 Ekonomide 2013 – 2015 Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.
Terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır’da 1, Şırnak’ta 8 okula molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla düzenlenen saldırılarda 2 
öğretmen ile 3 öğrenci yaralandı.
Israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüştüğü koalisyon partilerinin başkanlarıyla bütçe konusunda anlaşmaya varamadıklarını 
açıklayarak, 3 ay içerisinde parlamento seçimlerine gidilmesini istedi.

10 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
AB, ‘2012 Türkiye Ilerleme Raporu’nu yayımladı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bakanlığında düzenlediği toplantıyla Türkiye’de ilk kez hazırlanan “Üniversitelerarası 
Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”ni açıkladı.
Rusya’nın başkenti Moskova’dan havalanan Suriye Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, kargosunda silah taşındığı yönünde istihbarat 
alınması üzerine Türk hava sahasından geçerken F-16 jetleri tarafından Ankara’ya indirildi. Uçakta yapılan aramada ilk belirlemelere 
göre askerî cihazlar çıktı.

11 8 Ekim tarihinde gerçekleştirilen telefon görüşmesine binaen Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin’in 14-15 Ekim 2012 tarihleri arasın-
da Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ertelendiği açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Teknik Işbirliği ve Kalkınma Anlaşması” imzalandı.
Türk Dışişleri Bakanlığı, Israilli aşırı unsurların son günlerde Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekânlarına yönelik şiddet eylemlerini 
artırmasının endişeyle izlendiğini bildirdi.
TBMM Genel Kurulu’nda, terörle mücadele kapsamında, Irak’ın kuzeyine sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 
yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, AK Parti, CHP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
Irak Başbakanı Nuri El Maliki yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO’yu Suriye olaylarına müdahil ettirmeye çalıştığını öne sürerek, 
“Uluslararası toplum Türkiye’yi durdurmalı.” çağrısı yaptı. 

13 Nobel Barış Ödülü’ne AB layık görüldü.
Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, demokratik ve barışçıl bir mücadele için Türkiye, Suriye, Iran ve 
Irak’taki Kürt grupları silah bırakmaya çağırdı.
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14 Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk sivil uçaklarının Suriye hava sahasında uçmasını yasakladığını duyurdu.

15 Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan Suriye’nin Halep şehrine giden Ermenistan Hava Yolları’na ait bir kargo uçağı Erzurum Havalimanı›na in-
dirildi. Uçakta yapılan teknik inceleme sonrası kalkışa izin verildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, uçağın rutin arama nedeniyle indirildiğini belirtti. 

16 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yerel seçimlerin 27 Ekim 2013’te yapılmasını öngören anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemeyi bir kez 
daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade etti.

18 Balkan Savaşları’nın 100. Yılında “Balkan Savaşları’ndan Balkan Barışı’na” temalı uluslararası konferans Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ev 
sahipliğinde Istanbul’da düzenlendi. Konferans açılışına Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ Dışişleri Bakanları da katıldı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit 
tutuldu. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutulurken; borç verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 9,5’e, 
açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkânı faiz oranı yüzde 9,5’ten 
yüzde 9’a düşürüldü.
Islam Işbirliği Teşkilatı (ITT) Genel Sekreteri Ekmeleddin Ihsanoğlu, Suudi Arabistan’da yaptığı açıklamada, Suriye’de Kurban 
Bayramı’nda ateşkes sağlanması için muhaliflere ve Suriye Hükümeti’ne çağrıda bulundu.

19 AB devlet ve hükümet başkanları, Suriye’den Türkiye’ye top atışları yapılmasını şiddetle kınadı.

21 Iktidar ve muhalefet arasında sert tartışmalara yol açan Büyükşehir Yasa Tasarısı, TBMM Içişleri Komisyonu’nda kabul edilerek Genel 
Kurul’a sevk edildi.

22 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, “Israilli yetkililerin basına mesaj vermeye çalışmak yerine ilişkilerin normalleşmesi için bekle-
nen adımları atmaları gerekmektedir” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı, TBMM Içişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Fransa’nın, eski sömürgesi Mali’deki güvenlik krizi sebebiyle Batı Afrika’ya insansız uçaklar gönderdiği bildirildi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Sünni ve Şii gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 kişi ölürken, 17 kişi de yaralandı.

23 Türkiye’den destek amaçlı gönderilen 14 kişilik heyet Libya Ulusal Kongre seçimlerine ulusal gözlemci olarak katıldı. 
Suriye Devlet Televizyonu, Devlet Başkanı Beşşar Esed’in 23 Ekim’e kadar suç işleyenler için genel af kararı aldığını duyurdu.
Myanmar’da Rakhine Budistleriyle, Arakanlı Müslümanlar arasında çıkan olaylarda 3 kişi öldü.

24 Adalet Bakanı Sadullah Ergin açlık grevinin 43. gününde Sincan Cezaevi’nde açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerle görüştü. 

25 Suriye Hükümeti’nden yapılan açıklamada, ülkede Kurban Bayramı sebebiyle salı sabahına kadar ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

26 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ilk altı aylık dönemde “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümü ele alınırken, partiler arasında 
sadece 10 maddede uzlaşma sağlanabildi. 

27 Insan Hakları Izleme Örgütü (HRW), Myanmar Hükümeti’ne ülkenin batısındaki Arakan eyaletinde Rakhine Budistleri’nin “korkunç 
saldırılarına maruz kalan Rohingya Müslümanlarının güvenliğini sağlamak için acil önlem alması” çağrısında bulundu.
Sandy Kasırgası nedeniyle Karayipler’de 58, Filipinler’de 24 kişinin öldüğü bildirildi.

28 BM Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar El Ibrahimi’nin girişimiyle Suriye’de bayram nedeniyle ilan edilen ateşkesin 3. gününde muhalifle-
rin kontrolündeki Şam’ın civar semtleri bombalandı.
Katolik Hıristiyanlarla Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Nijerya’nın Kaduna kentinde bir kiliseye Pazar ayini sırasında bomba 
yüklü araçla yapılan intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.

29 CHP ve Işçi Partisi, alternatif Cumhuriyet kutlaması organize etti. Ankara Valiliği, protestocuların Anıtkabir’den Ulus’a yürümelerine 
izin vermedi. Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede yaralananlar oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gösteride yaşanan olaylarla ilgili “Halktan korkan ve halkın bayramını engellemeye çalışan bir 
iktidarla karşı karşıyayız.” değerlendirmesinde bulundu.

31 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel’le telefonda görüştü.
Myanmar’ın Arakan bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Bangladeş’e sığınan ve buradan Malezya’ya geçmeye çalışan Rohingya Müs-
lümanlarının teknesi Bengal Körfezi’nde battı. 136 kişinin bulunduğu tekneden sadece 6 kişiye ulaşılabildi. 

EKIM 2012
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Kasım ayın-
da yapılacak seçimler öncesi son düzlük ola-
rak kabul edilen başkan adayları arasındaki 
tartışmaların ilki bugün Denver kentinde 
yapılacak. Yaklaşık elli milyon Amerikalı-
nın izlemesi beklenen tartışmalar özellikle 
henüz kime oy vereceği konusunda karar 
verememiş bağımsız seçmeni etkileyebilmek 
için adayların en önemli aracı konumunda. 
Önümüzdeki günlerde büyük oranda seçim 
kampanyalarının gündemini belirleyecek 
tartışmaların ilkinin ekonomi ağırlıklı ol-
ması beklenirken bir yandan da beklenme-
dik bir şekilde dış politika ve ulusal güvenlik 
meseleleri kampanyaların en önemli başlık-
larından biri haline gelmeye başladı.

Bundan bir ay öncesine kadar başkan 
Obama’nın en güçlü olduğu alan ola-
rak gösterilen ve Cumhuriyetçi aday Mitt 
Romney’nin çok fazla üzerinde durmak iste-
mediği ulusal güvenlik konusunda Libya’da 
yaşanan olaylar sonrasında ciddi bir kırılma 

yaşanmaya başladı. Olaylar henüz sıcaklığı-
nı korurken yaptığı açıklamalar ile oldukça 
tepki toplayan Romney meselenin peşini 
bırakma niyetinde görünmüyor. Dahası 
Obama’ya karşı mücadele veren birçokları 11 
Eylül’ün 11. Yıldönümünde meydana gelen 
olayları Obama’nın ulusal güvenlik kredibi-
litesini tartışmaya açabilmek için önemli bir 
araç olarak görüyor. Son iki haftadır karar-
sız on eyalette başlatılan televizyon reklam 
kampanyaları ile Romney takımı Başkan 
Obama’nın dış politikada ve ulusal güvenlik 
politikalarına daha önce hiç olmadığı kadar 
açıktan bir eleştiri atağı başlatmış durumda.

Bunun yanında Romney ekibinin sözcüleri 
de katıldıkları her televizyon programında 
Libya olayının öncesinde ve olayların ya-
şandığı sırada dışişlerinin yaptığı hataları 
gündeme getirmeye çalışıyor. Bu noktada 
Romney takımı Amerikan büyükelçisinin 
ölümüyle sonuçlanan olaylar sonrasında he-
nüz resmi bir soruşturma başlatılmadığı ve 

ABD Seçimlerinin Gündemi 
‘Güvenlik’
Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  03 Ekim 2012   |  Dünya Bülteni

Arap isyanları sonucunda Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’de yeni hükümetlerin kurulması, ABD’nin bölgeye yönelik politikalarını 
gözden geçirmesini gerekli kıldı. Bölgede değişen siyasi durumun, önümüzdeki dört yıllık dönemde Amerikan dış politikası için 
yeni zorluklar ortaya çıkaracağı ve yeni siyasi çözümler gerektireceği kesin. ABD’de de Kasım ayında yapılacak Başkanlık Seçimi 
öncesinde, Başkan Obama ve Cumhuriyetçilerin adayı Massachusetts eski valisi Mitt Romney’nin Ortadoğu’ya yönelik vizyonunda 
dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Dolayısıyla hangi adayın başkan seçileceği Amerika’nın Ortadoğu politikası açısından kritik bir 
öneme sahip. 

Başkanlık Seçimleri ve ABD’nin Ortadoğu Politikası
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olaylar sırasında yetkililerin yaptığı ihmal-
karlıkların Obama yönetimi tarafından ha-
sıraltı edilmeye çalışıldığı iddiasını sıklıkla 
tekrarlıyor.

Meselenin Romney kampanyasına sağladığı 
en önemli fırsat Obama’nın ulusal güvenlik 
alanındaki liderlik vasıflarını yeniden tartış-
maya açmak oldu. Romney ve ekibi ilk kez 
bu kadar sesli olarak Bin Ladin ile birlikte 
El-Kaide’nin lider kadrosundan 22 ismi or-
tadan kaldırdan Obama’yı ulusal güvenlik 
konularında yeterince sert olmamakla suç-
luyor. Obama’nın olayların hemen ertesin-
de kampanya toplantılarına katılmak için 
Washington’dan ayrılması hemen hemen 
hergün ya Romney ya da başkan yardımcı-
sı adayı Paul Ryan tarafından gündeme ge-
tirilirken Obama’nın olayları yorumlarken 
kullandığı “yoldaki tümsekler” ifadesi de her 
reklam filminde seçmene Obama’nın duru-
mun ciddiyetini anlayamamış olmasının ka-
nıtı olarak ortaya koyuyor. Romney takımı 

son başlattığı reklam kampanyalarında bu 
uğurda Demokrat Parti Kongresi’nde Cum-
huriyetçi adaylara en ağır darbeleri vuran 
eski başkan Clinton’u dahi kullanmaya çalı-
şıyor. Geçtiğimiz günlerde başlatılan yeni bir 
reklam filminde Romney ekibi Clinton’un 
Afrika’daki büyükelçiliklere yapılan saldırılar 
sonrasında misilleme saldırıları düzenleme-
sinden övgüyle bahsederek Obama’nın şim-
diye kadar hiçbir tepki göstermemiş olması-
nı başarısız bir liderliğin göstergesi şeklinde 
sunuyorlar.

Şimdiye kadar ulusal güvenlik alanında şa-
hinliğini ispatlamış olan ve tüm anketlerde 
seçmenin bu alanda daha mahir gördüğü 
Obama için bu mesele belki de seçim süre-
cinde bu alanda önüne çıkan en ciddi kriz 
durumunda. Her ne kadar Libya meselesinin 
somut olarak seçmen üzerinde yaptığı etki 
henüz açık biçimde görülmese de gözlemci-
ler Obama’nın bu konuda etkili bir savunma 
yapamaması halinde dış politika tartışmala-
rında sorun yaşayabileceği görüşünde. Her 
ne kadar bu etkinin Tahran’da 1979 yılında 
yaşananlar sonrasındaki kadar büyük olma-
yacağı düşünülse de tartışmaların yarışı daha 
çekişmeli hale getirmesi durumunda mesele-
nin olası etkisi daha da kritik bir hal alabile-
cek. Bu da yapılan son anketlerde Obama’nın 
yaklaşık dört puan kadar gerisinde görülen 
ve kararsız eyaletlerin hemen hemen tümün-
de Obama’nın gerisinde olan Cumhuriyetçi 
aday Mitt Romney adına aradaki farkı kapat-
mak için belki de son şans olacak.

ABD seçimleri öncesi 
beklenmedik bir şekilde dış 
politika ve ulusal güvenlik 
meseleleri kampanyaların 
en önemli başlıklarından biri 
haline gelmeye başladı.
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ABSTRACT   |  The United States presidential 
election this November comes at an impor-
tant moment for U.S. foreign policy in the 
Middle East. The Arab uprisings have de-
livered new governments in Tunisia, Egypt, 
Libya, and Yemen that necessitate reconsid-
ered U.S. policy. The uprising in Syria has 
devolved into civil war, and the international 
community has stalemated in response. The 
international conflict over Iran’s nuclear pro-
gram has not been resolved, and opinion di-
verges over whether to continue negotiation 
or pursue military solutions.

The evolving political landscape in the re-
gion will, over the next four years, pose 
new challenges to American foreign policy 
and demand creative policy solutions. Both 
President Obama and former Massachusetts 
Governor Mitt Romney are prepared to face 
the challenges of a new Middle East, yet the 
two candidates articulate markedly different 
policy visions for the region.

This analysis uses the candidates’ policies 
and foreign policy statements about select 
countries in the region to clarify their pre-
ferred approaches to the Middle East. It also 
addresses how these past policies and state-
ments may affect policies in the next presi-
dential term. Finally, the report closes with 
an investigation of the candidates’ differing 
visions of the international sphere and the 
U.S.’s proper place in that world.

The 2012 Presidential 
Election and American 
Foreign Policy in the 
Middle East
Policy Brief  |  DOV FRIEDMAN  |  Ekim 2012 

The report closes with 
an investigation of the 
candidates’ differing visions of 
the international sphere and 
the U.S.’s proper place in that 
world.
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Medyanın yarattığı “derbi maçı” atmosfe-
rinde tıpkı o maçlarda olduğu gibi günlerce 
basın kuruluşları adayların tartışma progra-
mına nasıl hazırlandığı, nerede kampa girdi-
ği ve hatta tartışmadan önce ne yediğini ko-
nuşturdu izleyiciye. 90 dakika süren tartışma 
sonrasında ise saatlerce süren programlarda 
siyasî yorumcular bir yandan kimin daha iyi 
iş çıkardığını ve strateji hatalarını tartışırken, 
uzmanlar ise adayların konuşmasındaki tar-
tışmalı açıklamaları tekrar göstererek bunla-
rın doğruluğu ve geçerliliği üzerinde saatler 
süren münakaşalara girdi.

Adaylar da “oyun değiştirici” olarak gördükle-
ri bu programlara oldukça ciddi hazırlanıyor. 
Tartışma takımları ve hazırlık tartışmaları ya-
pılıyor. Obama tartışmalara, Massachusetts Se-
natörü John Kerry ile Romney ise Ohio Sena-
törü Rob Portman ile antrenman tartışmaları 
yaparak hazırlandı. Elli milyondan fazla Ame-
rikalının ekranları başında takip ettiği bu tar-
tışma, ikili arasındaki son maç değil. Adaylar 
bundan sonra iki tartışma programında daha 
karşı karşıya gelecekler. İlki iç politika üzerine 
yapılan programların ikincisinde adaylar hem 
iç politika hem de dış politika sorularını cevap-
layacak. Üçüncü ve son tartışma ise dış politika 
ve ulusal güvenlik temelli yapılacak.

Çarşamba günü Colorado’nun Denver ken-
tinde yapılan ilk tartışma büyük oranda Mitt 
Romney’nin üstünlüğüyle geçti. Adaylara 
özellikle dış borç, bütçe açığı ve oldukça tar-
tışma yaratan sosyal güvenlik kanunu ile ilgili 
sorulan sorularda beklenmedik bir şekilde 
Başkan Obama’nın büyük oranda defansif 
kalması ve sorulara cevap verirken yaşadığı 
konsantrasyon sorunu Obama’nın gözlemci-
lerden düşük puan almasına sebep oldu. Rom-
ney ise her ne kadar kendi plan ve projeleriyle 
ilgili sorulara verdiği cevaplarda tatmin edici 
olmasa da Obama’nın ekonomik programını 
eleştirirken oldukça atak göründü. Tartışma-
nın kilitlendiği noktalardan biri Obama tara-
fından iki yıl önce yasalaştırılan ve yaz ayların-
da Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan 
Sosyal Sigorta Kanunu (Obamacare) ile yaşa-
nan tartışma oldu. Demokratlar ile Cumhu-
riyetçiler arasında devletin ekonomideki rolü 
ve federal devletin büyüklüğü temelli ideo-
lojik bir tartışmanın alevlenmesine yol açan 
meselede Romney, Obama’nın yasalaştırdığı 
planı eleştirdikçe Obama ise planın daha önce 
Mitt Romney’nin Massachusetts’te uyguladığı 
planın benzeri olduğunu öne sürdü. Adaylar 
seçim konuşmalarında aylardan bu yana yö-
nelttikleri eleştirileri bu sefer beraberken yap-
ma fırsatı buldular. Bunun yanında kimin orta 

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  07 Ekim 2012  |  Zaman

Başkanlık Seçimi Tartışmaları
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sınıfın dostu olduğu konusundaki polemikler 
sırasında Mitt Romney senelerin verdiği eko-
nomik birikim sayesinde jargonu rahat kulla-
nıp ve idarecilik tecrübesinden örnekler verir-
ken Obama’nın ise oldukça gergin ve sıkılmış 
görüntüsü dikkat çekti. Durumun Obama’nın 
aleyhine gelişmesi sırasında birçokları Obama 
kampanyasının seçim sürecinin başlamasın-
dan bu yana Romney’ye yaptığı suçlamaları 
gündeme getirmesini bekledi. Kamuoyu araş-
tırmalarında seçmen üzerinde oldukça etkili 
olduğu görülen ve Romney’nin şimdiye kadar 
cevap vermekte zorlandığı Romney’nin gelir 
vergisi beyannamesini açıklamamış olması, 
bazı vergi cenneti adalarda para bulundurma-
sı, Bain Capital şirketinde yöneticilik yaparken 
yaptığı icraatları ve geçtiğimiz haftalarda med-
yaya sızmış olan Romney’nin Amerika’nın 
yüzde 47’si ile ilgili söylediklerinin hiçbirini 
Obama dile getirmedi. Obama’dan en azından 
biraz enkaz edebiyatı ya da ABD’deki otomobil 
endüstrisini nasıl kurtardığını anlatması bek-
lenirken, o bunlardan da bahsetmedi. Bazıla-
rına göre Obama, bu hamleleri sonraki tartış-
malara özellikle de seçmenlerin soru soracağı 
ikinci tartışmada onların gündeme getirme-
sini beklemeyi tercih etti, diğerlerine göre ise 
Romney’ye oldukça zor zamanlar yaşatması 
beklenen bu meseleler daha sonraki tartışma-
lar için saklandı. Obama’nın danışmanlarına 
göre ise Obama, başkanlık makamına yakışır 
bir şekilde tartışmayı plan ve programlardan 
yapmak istedi ve dolayısıyla da bu tip pole-
miklerden uzak durdu.

Kim kazanacak?
Tartışmada Obama’nın neden beklenenin 
çok altında, Romney’nin ise beklenenden çok 
daha başarılı bir performans sergilediği ise 
hâlâ tartışma konusu. Obama’yı destekleyen 
bazı isimler Obama’nın “part time” bir aday 
olduğunu çünkü aynı zamanda başkanlığın 
gerektirdiği görev ve sorumlulukları yapma-
ya devam ettiğini, Romney’nin ise “tam za-
manlı” bir aday olarak tartışma programına 
hazırlanmaya daha fazla zamanı olduğunu  

 

öne sürdüler. Bağımsız gözlemcilere göre 
ise durum Romney’nin Cumhuriyetçi ön-
seçimler sırasında neredeyse 20 kez aynı 
şekilde tartışma programlarına katılmış ol-
masından kaynaklanıyordu. Obama, son kez 
böyle bir platformda 2008 seçimlerinde yer 
almış, Romney ise antrenmanlı bir şekilde 
Obama’nın önüne çıkmıştı.

Sebep ne olursa olsun, ilk tartışmada per-
formans birçokları tarafından ‘bitti’ denen 
yarışın yeniden başlamasına sebep oldu. Son 
yapılan anketler, seçmenin yüzde 90’ından 
fazlasının kime oy vereceği konusunda ka-
rarını vermiş olduğunu ve yüzde 8 ile 10’u 
kadarının bu son bir ay içinde karar verece-
ğini gösteriyor. Obama’nın liderliğine rağmen 
oldukça başa baş geçen seçim sürecinde bu 
oran seçimlerin kaderini belirleyecek. Başka 
önemli gelişme ve kampanyalarda yol kaza-
sı olmaması durumunda bu tartışmalardaki 
performansları, adayların yüzde 10 için yapa-
bilecekleri son hamle olma özelliği taşıyor.
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ÖZET   |  Analiz Kasım 2012 başkanlık se-
çimlerinin ABD’nin Ortadoğu politikasına 
muhtemel etkilerini tartışmaktadır. Başkan 
Barack Obama’nın geçtiğimiz on yıldaki ic-
raatını, başkan adayı Mitt Romney’nin ise 
seçim vaatlerini baz alan değerlendirmede 
ABD’nin ulusal çıkar olarak tanımladığı me-
selelerde her iki aday tarafından nasıl poli-
tikalar izlenebileceğine ilişkin öngörülerde 
bulunuluyor. Arap devrimlerine yaklaşım, 
Irak, İran ve İsrail politikaları olarak dört 
başlık altında toplanan analizde, ABD’nin 
önümüzdeki dört yıl içerisinde belli adım-
lar atması gerektiği konulara odaklanılıyor. 
Analizde, ABD’nin Mısır, İsrail, Suriye, Irak 
ve İran politikalarının kısa dönemde nasıl 
değişebileceğine de yer veriliyor.

Amerikan başkanlık seçim sonuçları özel-
likle 20. Yüzyılda dünya siyasetinin kade-
rinde belirleyici rol oynamıştır. Bir yandan 
ABD’nin sabit, hayati, ulusal çıkarları belirle-
yici olurken, başkanın kişiliği ve ulusal çıkar-
lara yaklaşım tarzı hayati önem arz etmiştir. 
Geçmişte Roosevelt, Kennedy, Reagan, Clin-
ton, Bush gibi başkanların tarzları ve izledik-
leri bölgesel ve küresel politikalar, Ortadoğu 
siyasetinin şekillenmesinde ve savaşla barış 
arasındaki çizginin belirlenmesinde etkili 
olmuştur.

Obama ve Romney arasındaki yarış sona 
yaklaşırken, dış politikada tecrübe birikimi 
ve yaklaşım tarzı olarak birbirinden oldukça 
farklı iki adayla karşı karşıyayız. Amerika’nın 
son on yılda bölgeye bakışı, Irak tecrübesi ve 
el-Kaide’yle mücadelenin etkisi altında kal-
mıştır. ABD önümüzdeki dönemde Asya-Pa-
sifik stratejisiyle bölgede ödediği maliyetleri 
azaltmak istemektedir. İki aday arasındaki 
farkların Ortadoğu politikasında köklü de-
ğişikliklere yol açıp açmayacağını nihai ola-
rak ancak zaman gösterecek. Bu çalışmada 
ABD’nin çıkarlarındaki devamlılıklarla yeni 
yönetimin yaratacağı farklılıklar bir arada 
analiz ediliyor.

SONUÇ   |  Başkanlık seçimleri sonrasında 
başkan kim seçilirse seçilsin, ABD’nin Or-
tadoğu politikasında temel çıkarlarını koru-
ma güdüsüyle hareket edeceğini dolayısıyla 
köklü bir değişime gitmeyeceğini beklemek 
gerekir. Bölge bugünkü haliyle içinde birçok 
fırsatlar da barındıran bir istikrarsızlık için-
dedir. Yeni aktörler ve akımların demokratik 
siyasette daha önce görülmemiş düzeyde 
etkili olmaları ve yeni bölgesel dengelerin 
halklarına hesap veren yönetimlerle evrili-
yor olması bölgenin geleceği açısından umut 
vermektedir. Öte yandan etnik ve mezhep 
çatışmalarının artması da kaygı vericidir. 

Başkanlık Seçimleri 
Sonrasında ABD’nin 
Ortadoğu Politikası
Analiz  |  KADIR ÜSTÜN, KILIÇ BUĞRA KANAT, EROL ASLAN CEBECI  |  Ekim 2012 
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Bu eğilimlerin yaratacağı siyasi sonuçlar 
ABD’nin Ortadoğu politikasını etkileyecek 
ve yeni başkan bu değişime ayak uydurmak 
zorunda kalacaktır. Bu noktada Obama daha 
minimalist bir çizgi izlemeye devam ede-
cektir. Romney ise gelişmeleri İsrail ve ABD 
çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalı-
şacaktır. İki yaklaşımın bölge açısından so-
nuçları da farklı olacaktır. 

Arap devrimleri süresince ABD’nin profi-
lini görece düşük tutan Obama yönetimi, 
Amerikan hayati çıkarları tehdit edilmedi-
ği sürece çok öne çıkmamaya özen göster-
miştir. Irak’tan çekilme takvimini başarıyla 
tamamlamayı ve yeni bir savaşa girmekten 
kaçınmayı önceleyen Obama, Arap devrim-
lerine retorik düzeyde destek olurken pratik-
te Amerikan çıkarlarının zarar görmemesini 
öncelemiştir. Romney çıkarların korunması 
noktasında benzer bir tavır sergileyecek-
tir ancak Obama’dan daha dikte eden bir 
görüntü sergilemesi muhtemeldir. Aslında 
Obama’nın politikalarını büyük oranda de-
vam ettirecek olan Romney’i, Netanyahu 
liderliğindeki İsrail ve kendi neo-con kadro-
ları daha sert bir çizgiye getirecektir.

Suriye konusunda her iki başkandan da 
daha aktif bir Amerikan politikası beklemek 
makul olacaktır. Hem Türkiye’nin talepleri 
hem de krizin giderek İran’a yarıyor olma-
sı, ABD’yi Suriye meselesini daha ciddi ele 
almasını sağlayacaktır. Suriye meselesinde 
temel çıkarlarını İsrail’in güvenliği, kimya-
sal silahların güvenliği, Amerikan müttefiki 
komşu ülkeler üzerindeki mülteci baskısının 
sınırlandırılması, ve şiddetin komşulara sıç-
ramasını önlemek olarak tanımlayan ABD 
yönetimi, Türkiye’yle birlikte çalışma measi-
sini artıracaktır. Ancak Obama’yla Romney 
arasında ciddi nüanslar doğacaktır ve bu 
farklar Türkiye’nin Suriye politikasını doğ-
rudan etkileyecek nitelikte olabilir. Örneğin 
Romney İsrail’in tercihleri doğrultusun-

da İhvan’ı sınırlamaya kalkarsa bu konuda 
Türkiye’yle görüş ayrılıkları yaşanabilir. 

Amerika’nın Irak politikasında ciddi bir de-
ğişiklik olmayacaktır ancak ABD’nin İran po-
litikasının dizaynında Irak’la ilişkiler önem 
kazanacaktır. Obama yeni bir risk alıp İran’la 
yeni bir açılım yapmayı dener mi tahmin et-
mek oldukça zor ancak İran’la diplomasinin 
sonuç vermesi için Romney’den çok daha faz-
la çaba göstereceğini söyleyebiliriz. Romney 
yönetiminde gerginliğin tırmanması ve muh-
temel sınırlı bir askeri operasyona gidilmesi 
daha çabuk gerçekleşebilir. Bu durumda yine 
Türkiye’yle ilişkiler de gerginleşebilir.

Türkiye Ortadoğu devrimleri sürecinde 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da etkinliğini 
artırmış ve baskıcı rejimlere karşı halkların 
yanında yer almasının karşılığını özellikle 
Mısır, Tunus ve Libya ile iyi ilişkilerle al-
maya başlamıştır. Suriye meselesindeki çö-
zümsüzlük Türkiye’nin opsiyonlarını azal-
tıp güvenlik sorunları yaşamasına ve İran 
gibi güçlerle anlaşmazlık yaşamasına neden 
olmuştur. Türkiye’nin Ortadoğu politika-
sı Amerika’nın 2003 Irak işgali sonrasında 
Cumhuriyet tarihinin en aktif dönemini 
yaşamıştır. ABD’nin Ortadoğu politikala-
rı bölgedeki bütün güçleri etkilediği gibi 
Türkiye’yi de etkilemiştir. Önümüzdeki 

Erol A.Cebeci, Kadir Üstün 
ve Kılıç Kanat’ın hazırladığı 
çalışmada, ABD’nin 
çıkarlarındaki devamlılıklarla 
yeni yönetimin yaratacağı 
farklılıklar bir arada analiz 
ediliyor.
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dönemde ABD’nin Ortadoğu politikasının 
Suriye, Irak, İran ve İsrail ekseninde nasıl 
belirleneceği ve uygulanacağı Türkiye’nin 
bölge politikası açısından da stratejik öne-
me sahiptir. 

ABD’nin ekonomik krizi hala atlatamamış 
olması, Irak ve Afganistan tecrübelerinin 
psikolojik mirası, küresel enerji piyasaları-
nın istikrarı, İsrail’in güvenliği, İran’ın nük-
leer programı ve Suriye krizi Amerika’nın 
Ortadoğu politikasını belirleyecek önemli 
unsurlar olmaya devam edecektir. Yeni baş-
kanın kim olacağı, Asya-Pasifik stratejisiyle 
bölgede ödediği maliyetleri azaltma peşinde 
olan ABD politikasının bölgede yaşanan ta-
rihi dönüşüme ayak uydurup uyduramaya-
cağı açısından hayati önemi bulunmaktadır. 
Bölgenin küresel dengeler açısından önemi 
hatırlandığında, ABD’nin Ortadoğu politi-
kasının dünya ekonomik ve siyasi dengeleri 
açısından da belirleyici rolünün altını çiz-
mek gerekir. 

Kasım 2012 seçimlerini Başkan Obama’nın 
kazanması durumunda, ikinci Obama yöneti-
mi son dört yılda izlediği dış politika çizgisini 
devam ettirerek yeni Asya-Pasifik stratejisinin 
gereklerini yapmaya devam edecektir. Rom-
ney başkan seçilirse de bu yeni stratejinin 
büyük oranda değiştirilmesi veya geri döndü-
rülmesi sözkonusu olmayacaktır. Asya-Pasi-
fik stratejisinin ABD’nin Ortadoğu’dan ‘çekil-
mesi’ anlamına gelmeyeceği vurgulanmalıdır. 
Ortadoğu ve özellikle Körfez, önümüzdeki 
onyıl ve ötesinde dünya enerji piyasalarının 
can damarının attığı bölge olmaya devam 
edecektir. Bu bölge küresel ekonominin is-
tikrarı ve güvenliği açısından hayati önemi 
haizdir. Enerji piyasalarındaki dalgalanma-
lar geçmişte de örnekleri yaşandığı gibi hem 
Amerikan ekonomisini hem de küresel eko-
nomiyi sarsma potansiyeline sahiptir. Bu ne-
denle Asya-Pasifik stratejisi ABD’nin Ortado-
ğu’daki varlığının yeniden yapılandırılmasını 
gerektirse de bunu bölgeden ‘çekilmesi’ olarak 
okumak hata olacaktır.



BAŞKANLIK SEÇIMLERI VE ABD’NIN ORTADOĞU POLITIKASI  |  581

ABD’nin önemli düşünce kuruluşlarından 
Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Mayıs ayı içe-
risinde eş başkanlığını ABD eski dış işleri 
bakanı Madeleine K. Albright ile eski ulu-
sal güvenlik danışmanı Stephen J. Hadley’ın 
yaptığı önemli bir Türkiye raporu (U.S.-
Turkey Relations: A New Partnership) ya-
yımladı. Bu raporun zamanlaması, hem iç 
hem de dış politikaya yönelik yaptığı tespit 
ve öneriler ile raporu hazırlayan komitenin 
profili bu raporu önemli kılıyor.

Raporun ana hedef kitlesini Amerikalı ka-
rar vericiler oluşturuyor. Onlara verilen ana 
mesaj; Türkiye’de iktidarın asıl sahiplerinin 
değiştiği: Amerika’nın, Ankara’da daha önce 
iş yaptığı asıl kesimi oluşturan askeri ve sivil 
bürokrasi artık Türkiye’de gücü elinde bu-
lunduran ana kesimi oluşturmuyor. Mevcut 
siyasal iktidar daha öncekilerinin aksine no-
minal değil reel iktidarı temsil ediyor.

Aslında bu rapor bu yönüyle gecikmiş bir 
tespitte bulunuyor. Asker bu tespiti 1 yıl 
önceki YAŞ toplantısıyla, diğer kesimler 
ise aynı sonuca 12 Eylül referandumu veya 
12 Haziran seçimlerinden sonra ulaştı. Son 

olarak, rapor her ne kadar Türkiye’de gücün 
merkezinde kayma yaşandığını belirtip yeni 
güç sahipleri ile ilişkiye geçmeyi tavsiye etse 
de eski Türkiye’nin temsilcilerini de tama-
mıyla gözden çıkarmıyor.

Raporun tek mesajı Türkiye’nin iç siyase-
tiyle sınırlı değil. Türkiye ile ABD arasında 
değişen uluslararası realiteye uygun yeni bir 
ortaklık şekli de öneriliyor. ABD’nin Türkiye 
ile olan ilişkileri daha önce soğuk savaş at-
mosferinde gelişen güvenlik ve dış politika 
eksenli bir ilişkiydi. Türkiye, ABD’ye önemli 
oranda ucuz asker, ABD de Türkiye’ye önem-
li oranda silah sağlıyordu. Ama soğuk savaş 
bitti. Dünya değişti. Türkiye’nin küresel eko-
nomi ile en önemli bağı artık IMF’den aldığı 
borçlar değil. Dış politikası da artık sadece 
Batılı bir kimliğe ulaşma arzusu ile komşu-
larına yönelik uyguladığı güvenlik politika-
larına dayanmıyor. Dolayısıyla denklem de-
ğişti. Çok boyutlu bir hale geldi. Bu nedenle 
Türkiye ile ABD arasında var olan ilişkinin 
niteliğinin de değişmesi gerekir.

Bu durum özellikle küresel sisteme dair tartış-
maların yoğun yaşandığı, sistem dışı yükselen 

Yorum  |  GALIP DALAY  |  01 Ekim 2012 

CFR: “ABD – Türkiye İlişkileri: Yeni 
Bir Ortaklık”



582  |  EKIM2012

güçlerin sistemi ciddi bir şekilde eleştirdiği bir 
ortamda daha da önem arz ediyor. Türkiye’nin 
bir yanıyla sistemin parçası olması ama aynı 
zamanda sistemin dışında olan bir güç gibi de 
davranabilme kapasitesi ABD ve Batı dünyası 
için büyük bir avantaj. CFR’ın, hem farklı böl-
gelerde Türkiye ile ABD’nin geliştirebilecekle-
ri yeni işbirliği alanlarına işaret etmesi hemde 
Türkiye dışında hakkında bu boyutlu rapor 
hazırladığı diğer ülkenin Brezilya olması bu 
raporun yeni küresel sistem ile bağı konusun-
da bize fikir veriyor.

İç politika, ekonomi, dış politika ve tavsiyeler 
olmak üzere 4 ana başlık altında hazırlanan ra-
porda öne çıkan başlıkları şöyle sıralayabiliriz:

Türkiye son 10 yılda yaşayıdığı değişim sa-
yesinde büyüyen bölgesel ve global bir güç 
haline geldi. Bunun yanında, Türkiye’nin 
yüzleştiği sorunların bir çoğu- İran Nükleer 
Meselesi, Ortadaoğu’daki geçiş süreci, ve Su-
riye krizi gibi- aynı zamanda ABD’yi de meş-
gul eden temel meselelerin başında gelmek-
tedir. Değişen realite ve yüzleşilen sorunlar 
Türkiye ile Amerike arasında yeni bir ortaklı-
ğın kurulmasını gerekli kılmaktadır.

Raporun temel özellikleri
•	Rapor	genel	olarak	ABD	toplumuna,	lider-
lerine ve Kongre üyelerine yönelik hazırlan-
dığı için fazla derinliğe sahip değil.
•Yeni	Türkiye	kavramı:	Raporda	Türkiye’nin	
son 10 yılda yaşadığı değişimin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan ülkeyi “Yeni Türkiye” ola-
rak adlandırıyor. Örneğin raporun ilk bölü-
münün başlığı: ABD-Türkiye İlişkileri: Yeni 
Türkiye ile Yeni Bir Ortaklık (s. 6).
•		Rapor,	iki	ülke	arasındaki	ilişkiler	kadar	iki	
lider, Erdoğan ve Obama, arasındaki yakın 
ilişkiye dikkat çekiyor.
•	 	 Genelde	 ABD’li	 düşünce	 kuruluşları	 ve	
analistler, Avrupalıların aksine, daha çok 
Türkiye’nin dış ve güvenlik politikalarıyla 
ilgilenirler. Bu bakımdan, raporun hemen 
hemen yarısının Türkiye’nin iç politika mese-
lelerine ayrılması önemli bir gelişme.

•		Türkiye’de	yargı	ve	Kürt	sorunu	bağlamın-
da yaşanan süreçlerle alakalı her ne kadar 
endişeler dile getirilse de, raporun genelinde 
Türkiye’de yapılanlardan pozitif bir dille bah-
sediliyor. Bunun bir yansıması olarak Türki-
ye’deki muhalifler bu raporu göz ardı eder-
ken, diğer gazeteler sayfalarında bu rapora 
yer verdi.
“CFR raporunda eski Türkiye’nin aksi yön-
de telkinlerine rağmen, Washington’a yeni 
Türkiye’ye daha gerçekçi ve pragmatik yak-
laşma telkininde bulunuluyor.”(Ali H. Aslan, 
14.05.2012)
•		Rapor,	Yeni	Türkiye	kavramını	kullanıp,	bu	
sürecin aktörleri ile güçlü bağlar kurulmasını 
savunurken, eski Türkiye diye tanımlanabile-
cek dönemin aktörlerinin de tamamen göz-
den çıkarılmaması gerektiğini ima ediyor.

Iç politika ve ekonomi
“Türkiye son 10 yılda yaşadığı değişim ile 
daha fazla Avrupalı, daha fazla Müslüman, 
daha demokratik ve daha modern bir hale 
geldi” (s.14)
•		Türkiye	ekonomik	olarak	daha	zengin,	si-
yasi olarak daha etkili ve demokratik fakat 
hâlâ bir geçiş aşamasında, demokratikleşme-
si henüz kurumsallaşıp, olgunlaşabilmiş değil 
(s. 20).
•	 	Geçiş	 aşamasında	 olmanın	 bir	 yansıması	
olarak hukuk, insan hakları, demokratikleş-
me ve azınlıklar konusunda atılan ileri adım-
ları, geri adımlar takip etmektedir.
•		2007	yılından	beri	hükümet	demokrasiden	
ziyade, çoğunlukçu bir yönetim anlayışı ile 
muhalifleri eski yönetimlerin kullandığı tak-
tikler ile susturmaya çalışıyor – hukuk, emni-
yet, medyaya karşı vergiler, vb.
•		AK	Parti’nin	TÜBİTAK	ve	Yargı	mensupla-
rının seçimi ile alakalı yaptıkları, eski Kema-
listlerin yaptıklarının benzerleri – bu kurum-
ları siyasi atamalar ile doldurma (s. 22).
•		Rapor,	geçiş	aşamasının	tam	ve	kurumsal-
laşmış bir demokrasi ile tamamlanabilmesi 
için yeni anayasa sürecini büyük bir fırsat 
olarak değerlendiriyor: Bu sürecin açık, şef-
faf ve herkesi kapsayacak şekilde ilerlemesi; 



BAŞKANLIK SEÇIMLERI VE ABD’NIN ORTADOĞU POLITIKASI  |  583

çoğunluk yönetiminin ilkelerini korurken, 
azınlıkların hak ve hürriyetlerini de güvence 
altına alan bir şekilde ilerlemesi gerekir.
•	 	Yeni	anayasada	asker	 ile	siviller	arasında-
ki ilişkilerin doğru bir bağlama oturtulması 
– sivil yönetim ile askere saygının güvence 
altına alınması.
•		Demokratikleşme	için	yeni	anayasa	tek	ba-
şına yeterli değil, siyasal partiler yasasına da 
ihtiyaç var.
•		Kürt	sorunu	Türkiye’deki	yarı-otoriter	sis-
temin kurulmasının arkasındaki ana neden 
olarak değerlendiriliyor: Eski yönetimler bu 
sorunu demokratik olmayan yöntemler ile 
çözmeye çalıştı. Bu sorunun çözümü Türki-
ye demokrasisinin kalitesini artıracaktır.  Bu 
süreçte, Kürdistan Bölgesel Yönetimi önemli 
bir rol oynayabilir.
•		Obama,	Erdoğan	ile	olan	kişisel	ilişkilerini	
kullanıp onu yeni bir Kürt açılımına ikna et-
meli. Bu süreçte Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
ise PKK’yı silah bırakması için ikna etmeye 
çalışmalı (s. 30).

Ekonomi
•		2001	krizinden	sonra	takip	edilen	makro-
ekonomik istikrar politikaları ile finans sek-
törünün yeniden yapılandırılması, Türkiye 
ekonomisini sağlıklı bir yapıya kavuşturdu.
•		Bunun	yanında	Türkiye’de	ekonomik	büyü-
me 3 faktöre dayanıyor: dış yatırım, ihracat 
ve iç tüketim.
•		Erdoğan’ın	son	dönemlerde	makro-ekono-
mik istikrar pahasına büyüme politikalarına 
öncelik vermesi bütçe açığının çok büyüme-
sine sebebiyet verdi.
•		Türkiye,	ekonomisini	bölgesel	entegrasyon	
için daha yaratıcı bir şekilde kullanabilir.
•		Enerji	piyasasında	Türkiye	önemli	bir	aktör	
haline gelebilir; ABD bunu desteklemeli.

Dış politika
•		Raporun,	Türkiye	ile	işbirliği	konusunu	sade-
ce Ortadoğu ve Kafkasya ile sınırlandırılmayıp 
Afrika, Balkanları da içermesi önemli bir adım.
•	 	 Türkiye,	 ABD’nin	 Asya	 için	 öngürdüğü	
Trans-Pasifik Ortaklığına dahil edilmeli.

•		Arap	dünyasının	hem	liberalleri	hem	de	İs-
lamcıları AK Parti’yi yakından izliyor.
•	 	Avrupa	ve	ABD’nin	AK	Parti	 ile	 ilişkileri	
Arap dünyası tarafından yakından izleniyor.
•		Arap	devrimleri	Türkiye’nin	etki	sınırını	da	
ortaya koydu. Son yıllarda geliştirilen bütün 
ilişkilere rağmen Türkiye ne Kaddafi’yi ne de 
Esed’i ikna edebildi (s. 40).
•		Türkiye’nin	Arap	dünyasındaki	en	önemli	
etki gücünü orada yaptığı ve yapacağı yatı-
rımlar oluşturmaktadır.
•		TİKA	ile	USAID	Ortadoğu	ve	Afrika’da	be-
raber işbirliği yapmalı.
•		Türkiye,	Avrupa	ile	ilişkilerini	AB	cendere-
sinden çıkarmalı.
•		Türkiye’nin	son	yıllarda	yaşadığı	demokra-
tikleşme dış politikasına da yansıdı; kamuo-
yu tercihleri dış politikada daha fazla karşılık 
buluyor. Anti-Amerikancılığın yaygın oldu-
ğu bir ülkede bu durum Türkiye-ABD ilişki-
lerinin geleceğini olumsuz bir yönde etkile-
yebilir. Bu nedenle ABD, Türkiye kamuoyuna 
yönelik kamu diplomasisi yürütmeli.

Raporun yaptığı temel teklifler
•	 	 Türkiye	 ile	 ABD	 arasında	 güçlü	 ilişkiler	
mevcut fakat bu ilişkiler henüz ABD ile onun 
geleneksel Avrupalı müttefikleri düzeyinde 
değildir. İki ülke arasındaki ilişkiler kısa va-
dede bu seviyeye gelemeyecektir. Fakat orta-
ya çıkan yeni realite Türkiye ile ABD arasında 
ABD’nin Japonya, G. Kore ve İsrail ile sahip 
olduğuna benzer bir stratejik işbirliğini zo-
runlu kılıyor.
•	 	ABD	 ile	Türkiye	 arasındaki	 ilişkiler	daha	
kurumsal hale getirilmeli. Örneğin, Türki-
ye – ABD arasında serbest ticaret antlaşması 
imzalanmalı.
•		Türkiye	ile	ABD	arasında	bir	güven	soru-
nu mevcut. Bu da kısmen iki ülke arasında 
var olan güç asimetrisinden kaynaklanmak-
tadır. Bu güvensizlik ise ancak Türkiye ve 
ABD’li yetkililer arasında diyalogun gelişti-
rilmesiyle giderilebilir. Bu diyalog da sadece 
siyasiler ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda iş 
dünyası ile sivil toplumun temsilcilerini de 
içermelidir.
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Amerika’da başkanlık seçiminin yapıldığı 
yıllar birçoklarına göre dış politika konu-
sunda en büyük hatalara şahit olunan za-
manlardır. Her ne kadar genel prensip olarak 
dışişleri bakanı ve savunma bakanı kampan-
yalarda yer almak yerine dış politikayı mev-
cut şekilde yönetmeye devam etse de olası 
kamuoyu tepkisi ve politika değişikliklerinin 
yol açabileceği olumsuz seçmen davranışları 
endişesi çoğu zaman seçim yılını dış politika 
açısından felce uğratır. Soğuk Savaş yılların-

da içine girilen en büyük bataklık olan Viet-
nam meselesinin bir kangrene dönüşmesine, 
büyük ölçüde başkanlık seçiminin yapıldığı 
1964 yılında Başkan Johnson ve ekibinin 
sergilediği pasiflik ve eylemsizlik sebep ol-
muştu. O dönemde görev yapan kişiler, yaz-
dıkları kitaplarda o sene yapılan hatalardan 
çıkarılabilecek en büyük dersin “politikanın 
stratejinin düşmanı olması” olduğunu ifade 
etmişlerdi.

Başkanlık seçimi yapılan yıllarda hissedi-
len politik kaygılar stratejik aklın düşmanı 
olmanın yanında bazen farklı trajedilere de 
sebebiyet verebiliyor. 1992 yılında başkan 
Bush’un Bosna konusunda ortaya koyduğu 
etkisiz tavır ve yönetimin meselenin gaze-
telerin ilk sayfalarında yer almaması için 
verdiği uğraşı birçokları seçim yılında mey-
dana gelmesiyle açıklamıştı. 1990’lı yılların 
ortasına gelindiğinde ve Bosna’daki katlia-
mın yaraları henüz sarılmamışken, bu sefer 
de Ruanda’da benzer bir durum yaşanacak 
ve Amerika bir soykırıma daha yapılacak 
bir müdahaleye, kamuoyu maliyetini hesaba 

Bosna’da yaşananların 
üzerinden neredeyse yirmi 
yıl geçtikten sonra bu sefer 
Suriye’de yaşanan trajedi 
Amerika’da yapılacak 
başkanlık seçimlerinin kurbanı 
oluyor.

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  20 Ekim 2012  |  Sabah Perspektif

Amerikan Seçimlerinin Kurbanı 
Olarak Suriye
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katarak seyirci kalacaktı. Masraf ve mesuli-
yetten kaçarak meseleye duyarsız kalan diğer 
Batılı ülkeler ise seneler boyunca oluşturma-
ya çalıştıkları insan hakları ve demokratik-
leşme normunun mezar kazıcısı olacaklardı.  
 
Bosna’da yaşananların üzerinden neredeyse 
yirmi yıl geçtikten sonra bu sefer Suriye’de 
yaşanan trajedi Amerika’da yapılacak baş-
kanlık seçimlerinin kurbanı oluyor. Libya’ya 
yapılan askeri müdahaleyi “Bir gün daha geç 
kalsaydık Bingazi’de binlerce insan ölebilir-
di” sözleriyle açıklayan ve gelişmiş ülkelerin 
ezilen halklara karşı duyması gereken so-
rumluluklardan bahseden başkan Obama, 
seçim çalışmalarının yoğunluğu ve olası bir 
askeri kaybın ulusal güvenlik konusundaki 
kredibilitesini düşürme ihtimalini de göz 
önüne alarak risk almaktan uzak bir çizgi ta-
kip ediyor. Amerika’daki durumu en yakın-
dan takip edenlerden biri olan Esad, muh-
temelen Şam’da “seçimlere kadar ne yapıp 
edip durumu müdahale edilemez bir hale 
getirelim” diyerek Arap Baharı’ndaki en ra-
hat günlerini geçiriyor.Muhtemelen Libya’da 
yaşananlardan sonra derin bir oh çekerek 
Amerika’nın bundan sonra Orta Doğu’daki 
adımlarını sütten dili yanmış bir devlet ola-
rak takip etmesini ümit ediyor.  

Bu noktada Amerika’nın yanında diğer bü-
yük güçlerin de insani meselelere ne kadar il-
gisiz kaldığını söylemek gerekiyor. Dünyaya 

demokrasi standartları dersleri veren Avru-
pa Birliği, yaşanan trajedide kayıpları oyna-
yarak, artık ekonomideki devliği bile tehdit 
altındayken politikadaki cüceliğini de devam 
ettirdiğini gözler önüne serdi. Öte yandan 
Amerika’nın tahtına göz koyduğu söylenen 
Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye’de bu yaşa-
nanları engellemeye yönelik bir girişimde 
bulunmak yerine kendi sınırları içerisinde 
bu tip bir halk ayaklanması meydana gelme-
mesi için önlem almakla meşgul. Doğu Asya 
Denizi’nde iki-üç kayalık için Japonya’ya, 
Güney Çin Denizi’nde de Filipinler’e kafa 
tutup donanmasıyla güç gösterileri yapma-
sı da kısmen bu önlemlerin bir parçasıydı. 
Rusya ve Çin gibi güçlerin yükselip küresel 
sistemi değiştireceği sanılırken bu devlet-
lerin bir önceki devre ait “veto gücünü” ne 
kadar hoyratça kullandığına da yeniden şahit 
olmuş olduk.  

Bu hafta Suriyeli muhaliflerden kimilerinin 
gazetelere verdiği “Batı bizi yalnız bıraktı” 
sitemleri oldukça tanıdık geldi kulakları-
mıza. Bu ihanet ilk kez olmadığı gibi Suriye 
sonuncu da olmayacak. Bir gün Batılı ülke-
lerde iktidarda olan isimler bu günlere ait 
“eylemsizlik” sebeplerini açıklayan anı kitap-
ları yazıp ödüller alacak. Bunu yaparken bir 
yandan da Suriye kamuoyunun Batı’ya olan 
güven bunalımını anlayabilmek için araştır-
ma programları oluşturacak ve “bizi neden 
sevmiyorlar” sorularını soracaklar.



586  |  EKIM2012

ÖZET  |  Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 
Kasım 2012’de yapılacak başkanlık seçim-
lerinde ABD Başkanı Barack Obama bir 
dönem daha başkanlık koltuğunda otura-
bilmek için Cumhuriyetçi Parti’nin başkan 
adayı Mitt Romney ile yarışacak. Yaklaşık üç 
ay önce Cumhuriyetçi Parti’nin önseçimleri-
nin sona ermesiyle hareketlenmeye başlayan 
2012 başkanlık yarışında seçim gündemini 
belirlemede parti kongreleri ve adayların 
tartışmaları gibi beklenen kritik dönemeçler 
yanında Amerika’nın Libya Büyükelçiliği’ne 
saldırı gibi beklenmedik gelişmeler de 
önemli rol oynadı.

Amerika’nın içinde bulunduğu ekonomik 
darboğaz sebebiyle, dış borçlanma, işsizlik 
oranları ve benzin fiyatları seçim yarışının 
Eylül ayına olan kısmında en çok gündeme 
gelen unsurlar arasında yer aldı.

Bunun yanında Obama yönetiminin en 
önemli öncelikleri arasına aldığı sağlık sigor-
tası meselesi iki parti arasındaki devlet, eko-
nomi ve toplum ilişkisi merkezli fay hattını 
sürekli biçimde ortaya çıkardı.

Eylül ayındaki Libya olayları ve Ekim ayında 
bu olaylarla ilgili ayrıntıların ortaya çıkması 

ise ulusal güvenlik ve dış politika alanında en 
çok tartışılan meseleler arasında yer aldı.

Seçimlerde son dönemece gelinen bugünler-
de adaylar arasında ulusal oy oranı bazında 
başabaş bir mücadele devam ederken başka-
nın seçilmesini belirleyecek delege sayısı ko-
nusundaki kamuoyu araştırmaları Obama’yı 
az farkla da olsa avantajlı gösteriyor.

SONUÇ  |  Seçimlere bir hafta kala iki aday 
arasındaki fark neredeyse kapanmış durum-
da. Kampanyalar başladığından bu yana sü-
rekli olarak Romney’nin birkaç puan önünde 
olan ve parti kongreleri sonrasında arasında-
ki farkı bazı ulusal kamuoyu araştırmalarına 
göre beş puana kadar çıkaran Obama birin-
ci tartışmadaki zayıf performansı ve Libya 
olayıyla ortaya çıkan haberler sonrasında 
Romney’le arasındaki puan farkının nere-
deyse kapanmasına sebep oldu. Son hafta ya-
yınlanan bazı anketler Romney’i, Obama’nın 
çok az farkla önünde gösteriyordu. Seçimlere 
yedi gün kala tüm gözlemcilerin tahmini ulu-
sal bazda adayların birbirleriyle arasındaki oy 
farkının çok az olacağı yönünde. Son yapılan 
kamuoyu anketlerinin ortalaması alındığın-
da ABD genelinde Romney %48.75, Obama 
ise %47.50 oy oranına sahip görülüyor. 

Başkanlık Seçimleri 
2012: Amerikan Siyasal 
Kültürü ve Kampanya 
Temaları
Rapor  |  KILIÇ BUĞRA KANAT, EROL ASLAN CEBECI  |  Ekim 2012 
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Ancak ulusal bazda alınan bu oy oranları 
veya elde edilecek az farklı bir üstünlük baş-
kanlık seçimlerinin kazanılmasını sağlamı-
yor. Bu raporun en başında belirtildiği üzere 
eyaletlerin sahip olduğu delege sayısı ve se-
çimlerde adaylardan birinin en az 270 dele-
ge sayısına sahip olması başkanlık seçimini 
kazandıracak. Bu sebeple seçimin kaderi şu 
an kararsız eyaletlerdeki seçim sonuçlarına 
kilitlenmiş durumda. Kararsız eyaletlerdeki 
delegeler dışarıda tutulduğunda adayların şu 
an kazanması muhtemel delege sayısı aşağı-
daki gibi şekilleniyor. 

Obama’nın seçimi kazanabilmesi için bu ka-
rasız eyaletlere ait 95 delegenin en az 34’ünü 
kazanması gerekiyor. Bu sekiz eyalet içinde 
kamuoyu anketlerine göre Obama’nın ka-
zanma ihtimali en yüksek eyaletlerin başın-
da Nevada geliyor. Nevada ülke bazında en 
yüksek işsizlik oranı ve en yüksek mortgage 
iflası bulunan eyalet olmasına ve Obama’nın 
iktidara gelmesinden bu yana eyaletteki eko-
nomik durumun oldukça olumsuz olarak 
seyretmesine rağmen Nevada’daki Latino 
kökenli seçmenler seçimi büyük ihtimalle 
Obama’ya kazandıracak. 

Nevada’nın Obama tarafından kazanılması 
durumunda Obama’nın delege sayısı 243’e 
yükselecek ve seçimi kazanması için sadece 
27 delegeye ihtiyacı olacak. Bu durumda diğer 
kararsız eyaletlerden sadece Florida’yı kazan-
mak Obama’ya zaferi kazanması için yeterli 
olacak. Florida’nın Romney tarafından kaza-
nılması durumunda dahi Obama için avan-
taj devam edecek. Böyle bir durumda Ohio 
ile birlikte Wisonsin, Colorado veya Virginia 
eyaletlerinden sadece birisini kazanmak ya da 
Ohio ile hem Iowa hem de New Hampshire’ı 
kazanmak yine zaferi Obama’ya getirecek. 
Ohio’daki otomobil ve otomobil yan sanayii 
endüstrisine son dört senedir yapılan süb-
vansiyonlar bu eyalette Obama’ya önemli bir 
avantaj sağlıyor. Obama hem Florida hem de 
Ohio’yı Romney’nin kazanması durumunda 
biraz zorlanarak da olsa seçimi kazanabilir. 

Böyle bir durumda Obama, Virginia ile birlik-
te Wisonsin ve Colorado’yu veya Virginia ile 
birlikte Winsonsin ve Colorado eyaletlerinden 
birisi ve Iowa eyaletini kazanmak zorunda. 
Obama, Florida, Ohio ve Virginia’yı Romney’e 
kaptırırsa seçimi diğer tüm kararsız eyaletleri 
alması durumunda ancak kazanabilir. 

Romney ise 2012 başkanlık seçimini kazan-
mak için delege bazında zoru başarmak zo-
runda. Nevada dışında kalan 89 delegenin en 
az 64’ünü kazanmak Romney’e zaferi getire-
cek. Bu durumda Romney’nin seçimi kazana-
bilmek için Florida’yı kazanması şart. Ancak 
sadece Florida yetmeyecek. Romney’nin seçi-
mi kazanabilmesi için önünde sadece iki yol 
var. Birincisinde Romney, Florida ile birlikte 
Ohio, Virginia ve diğer kararsız eyaletlerden 
en az birini kazanması gerekiyor. Şimdiye ka-
dar ABD başkanlık seçim tarihinde Ohio’yu 
kazanamadan başkanlık yarışını kazanan bir 
Cumhuriyetçi aday yok. Romney’nin Ohio’yu 
kaybetmesi durumunda işi biraz daha zorla-
şıyor. Bu durumda Romney’nin Florida ile 
birlikte Virginia, Wisconsin, Colorado ve di-
ğer eyaletlerden birini kazanması gerekiyor. 
Eğer Romney Ohio ile Virginia, Winsonsin 
ve Colorado eyaletlerinden birini kaybederse 
seçimi kaybedecek. 

Kısacası Nevada dışında kararsız 89 delege-
nin sadece 27’sini kazanmak Obama’ya za-
feri getirirken Romney ise bu 89 delegenin 
64’ünü almak zorunda. Dolayısıyla delege 
bazında yarış ele alındığında ve raporun ya-
zıldığı saatler itibarıyla Başkan Obama’nın 
seçimi kazanmak için daha fazla avantajı var 
gibi gözüküyor. Elbette son bir hafta için-
de herhangi önemli bir yol kazası - ülkenin 
doğu kıyılarına yaklaşan Sandy Kasırgası’nın 
yaratabileceği krizin Obama yönetimi tara-
fından iyi yönetilememesi gibi -olmadığı 
takdirde. Özellikle Ohio’yu kazanmak Oba-
ma için zaferi büyük oranda garantilemek 
anlamına gelecek. Son yapılan kamuoyu an-
ketleri ve otomobil endüstrisi çalışanlarının 
desteği bu zaferi daha olası gösteriyor.
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2005 yılında meydana gelen Katrina kasırga-
sı özellikle New Orleans şehri çevresinde yol 
açtığı hasar ve bu krizin doğru yönetileme-
mesi sonucu dönemin başkanı George Bush 
ve Louisiana eyaleti valisine ağır bir siyasi fa-
tura çıkarmıştı. Geçtiğimiz sene içinde mey-
dana gelen ve yine Amerika’nın doğu kıyıla-
rını vuran Irene kasırgası sırasındaki başarılı 
kriz yönetimi ise özellikle New Jersey Valisi 
Chris Christie gibi bazı politikacıların ortaya 
ulusal bir figür olarak ortaya çıkmasına yol 
açmıştı.

Her ne kadar kasırganın etkilediği bölgeler 
seçimler açısından kritik öneme sahip “ka-
rarsız eyaletler” olmasa da adayların krize 
karşı göstereceği tutumlar kampanyalar açı-
sından son dakika golü olabilir. Öncelikle 
Başkan Obama kampanyasına ara vererek 
Beyaz Saray’dan yaptığı basın toplantıla-
rı ile kriz anlarında liderlik vasfını ortaya 
çıkararak güvenilir bir başkan olduğunun 
altını çizmiş oldu. Başkan adayları ile yapı-
lan üç zorlu tartışmadan sonra Obama ye-
niden Amerikan ulusunun önünde sahneye 

solo olarak çıkarak görünürlük açısından 
da önemli bir avantaj elde etti. Ancak selin 
etkilediği bölgelerde New Orleans’ta olduğu 
gibi ortaya çıkabilecek koordinasyon prob-
lemleri ve güvenlik zaafları ise bu durumu 
Obama’nın aleyhine çevirecektir. Özellikle 
sosyal medya vasıtasıyla yayılacak nahoş gö-
rüntülerin faturası Obama’ya çıkarılacaktır.

Direkt kendisi olmasa da Romney’ye bağlı 
veya destekleyen gruplar Obama’nın krizi 

Son yıllarda örneğine birçok 
defa rastlandığı şekilde 
doğal afet ve felaketler 
politikacıların imajı, 
popülaritesi ve kamuoyundan 
bulabileceği desteği önemli 
biçimde etkileyebiliyor.

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  | 31 Ekim 2012  |  Zaman

Sandy Kasırgası Sonrası Amerikan 
Seçimleri
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yönetimde yapacağı muhtemel hataları “li-
derlik zaafı” olarak sergileyebilir. Bunun ya-
nında Romney’nin daha önceki yöneticilik 
kariyerinde krizde olan Salt Lake City Kış 
Olimpiyatları gibi organizasyonları ve Stap-
les gibi şirketleri yeniden ayağa kaldırmış ol-
ması da kendi kampanyasınca yeniden gün-
deme getirilebilir. Bunun yanında Romney’yi 
önümüzdeki günlerde oldukça zor durumda 
bırakacak bir başka konu da daha önceki 
kampanya konuşmalarında FEMA olarak 
bilinen Federal Acil Durum Yönetim Kuru-
mu hakkında söyledikleri olacak. Romney 
bu gibi kasırga ve doğal afetlerde çok önemli 
rol oynayan bu kurumun kapatılması ve acil 
durum yönetiminin eyaletlere bırakılması 
gerektiğini öne sürmüştü. Romney’nin baş-
kan yardımcısı adayı ve Temsilciler Meclisi 
Bütçe Komisyonu Başkanı Paul Ryan ise 
FEMA’nın bütçe artırımı yolundaki istekle-
rini sürekli olarak reddetmesi ile tanınıyor-
du. Bu gibi kasırgaların kapsamı ve eyaletle-
re yıkacağı mali külfetin hiçbir eyaletin tek 
başına altından kalkamayacağı kadar büyük 

olduğu Sandy kasırgasında bir daha görüldü. 
Her ne kadar Romney, Sandy yaklaşmakta 
olduğu sırada yaptığı basın açıklamasında 
Romney’nin FEMA’yı kaldırmak gibi bir ni-
yeti olmadığını vurgulamış olsa da Obama 
muhtemelen önümüzdeki günlerde bu ko-
nuyu gündeme taşıyacaktır.

Son olarak hem Romney hem de Obama 
için kasırganın etkilediği eyaletlerde sandı-
ğa gitme oranında düşüş görmek mümkün. 
Bu eyaletlerin özellikle de New York’un de-
mokrat bir eyalet olması delege sayısında ol-
masa da ulusal oy anlamında Obama’da ufak 
bir düşüş anlamına gelebilir. Ulusal bazda 
yüzdelik oranlarda birbirine oldukça yakın 
ilerleyen iki aday için bu da ciddi bir etki ya-
ratabilir. Bu durumda delege sayısı bakımın-
dan seçimi Obama kazansa dahi Sandy’nin 
ortaya çıkarabileceği ulusal oy bazındaki du-
rum seçim sonrası yeniden seçim sistemi ve 
yüzdelik anlamda rakibinin gerisinde kalmış 
bir başkanın meşruiyeti tartışmalarına yol 
açabilir.
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“Günümüz gençliği lüksü seviyor. Davranışları kötü; büyük-
lerine karşı saygısızlar ve sadece lak lak etmeyi biliyorlar, 
büyükleri odaya girdiğinde artık ayağa kalkmıyorlar; ana 
babaları ile çatışıyor, öğretmenlerine kafa tutuyorlar ve sa-
dece tüketmeyi biliyorlar.” Sokrates

Antik dönemdeki gençlik değerlendirme-
sinin günümüz gençlik halleri ile bu denli 
benzerlik göstermesi tesadüf olabilir mi? 
Tesadüf olmadığı aslında ortada, öteden beri 
gençlik kavramının semantiği çok değişmiş 
durumda değil. Sokrates’in gençlerle ilgi-
li şikâyetlerinin her birini her gün tecrübe 
etmekteyiz. Lükse düşkünlük, aşırı tüketici 
davranışları, üretimde yer almama, iş be-
ğenmeme, ebeveynler ve öğretmenleri ile 
yaşanan çatışmalar gibi sorunlar antik dö-
nemden beri benzerlik göstermesine rağmen 
halen bu sorunların var olması ve bir çözü-
me kavuşturulamaması bu işin sosyolojisi 
gereği midir? Yoksa bu sorunların var olması 
stratejik olarak gençlerin pasifize edilmesi 
için kimilerinin yararına mıdır? 

Öncelikle Türkiye özelinde bir değerlendir-
me yaparsak; Türkiye’nin en önemli ve en 
güçlü unsurlarından biri dinamik genç nü-
fusudur. Özellikle genç nüfus krizi yaşayan 
Avrupa ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin 
potansiyelinin ne denli büyük olduğu görü-
lebilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti tarihine 
bakıldığında bu büyük genç potansiyelinin 
şimdiye kadar daha çok bir tehdit unsuru 
olarak ele alındığını söyleyebiliriz. Henüz 
yavaş yavaş gençlik, bir fırsat olarak görülü-
yor. Daha yirmi-otuz yıl önce gençlik algısı 
anarşistten veya irticacıdan ibaret olup, bu 
gençler üniversitelerden kovalanıp solu-
ğu nezarethanede alıyorken, günümüzde 
gençler saçından, sakalından, küpesinden, 
eteğinden, başörtüsünden dolayı kimse ile 
polemiğe girmiyor. Ve üniversite sayılarının 
son yıllarda artış göstermesi ile istedikleri 
yükseköğretim kurumuna da yerleşebiliyor-
lar. Bu anlamda gençlerin yaşama alanlarının 
yirmi-otuz yıl öncesine kadar çok daha geniş 
ve özgür olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. 

“Gençliğe Rağmen Gençlik” 
Anlayışı
Yorum  |  IPEK COŞKUN  |   Ekim 2012   |  Mostar

2011 yılında Hükümet gençlik alanında daha somut çalışmalar gerçekleştirmek ve uzun soluklu gençlik politikaları geliştirmek 
için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kurdu. Bakanlık, çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı ancak gençlik politikalarının sivil 
inisiyatifle hazırlanması için işbirliği yapılabilecek bu alanda Türkiye’de profesyonel bir şekilde çalışan ulusal ve uluslararası sivil 
toplum kuruluşları bulmakta güçlük çekti. 

Türkiye’de Gençlik Politikaları
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Ey özgürlük!
Gençlere bu kadar özgür alan sağlanmış, 
fırsatlar sunulmuşken gençliğin niteliği ile 
ilgili neden halen bu kadar şikâyet var? Bel-
ki de gençlere ilkesel bir duruş kazandırma 
konusunda birtakım hatalı metotlara baş-
vurulmuş olması bunun altında yatan temel 
nedenlerden biri. Örneğin, Türkiye Cumhu-
riyeti ilk kurulduğunda gençlerle ilgili her 
beyanatta gençlerin özgür olması üzerinde 
durulmuş ancak cumhuriyet çocukları bü-
yüyüp “Ey özgürlük!” demeye başladığında, 
devlet tehdidi olarak görülmüşler. Günü-
müzde de benzer şekilde hatalı bir yöntem 
kullanılmaya devam ediliyor aslında. Afakî 
bir özgürlük söylemi ile gençler karşılığı 
olmayan bir söylemin “nesnesi” oluyor ve 
gerçekte özgürlüğün sınırlarını keşfedeme-
yince bunalıma giriyorlar. Bir başka ifadeyle, 
özgürlüğün sınırlarını keşfedememe, genç-
lerin kimlik krizini arttırıyor. Gelenekten 
ve kültürden kopuşun özgürlük olarak da-
yatıldığı bir ortamda gençler için sunulan 

“hizmetler” de rasyonel bir amaca hizmet 
etmiyor, sorunları derinleştiriyor. “Gençlere 
rağmen gençler için” söylemleriyle yapılan 
çalışmaların çıktılarının ne olduğu ile ilgili 
sağlıklı bir muhasebe yapılmadığı da aşikâr. 
Çok kültürlülük söyleminin arkasına gizle-
nip çoğulculuğu yeterince kapsamayan ve 
tek tip genç modeli üretmeye çalışan bu tarz 
girişimlerin gençler arasında kutuplaşmaları 
artırdığı biliniyor. 

Sivile düşen görev
Gençlik alanında önemli hizmetler üretmiş 
ve iyi örnek sayılabilecek sivil toplum kuru-
luşları ilgili devlet kuruluşları ile çalışmalar 
yürütebilir. Bu süreçte atılacak ilk önemli 
adım gençleri iyi tanımakla başlar, gençlerin 
mevcut hallerinden ulusal ve yerelde iyi bir 
şekilde haberdar olunursa, gençlerin ihtiyaç 
ve sorunlarını çözmeye yönelik başarılı çalış-
malar gerçekleştirilebilir. Bu noktada bölge-
sel eylem planlarının yapılmasına ve gençler-
le daha fazla işbirliğine ihtiyaç var. Gençlere 
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örgün eğitim dışında sunulacak eğitimlerde 
gerek eğitmen yönünden gerek uygulanacak 
eğitim müfredatı yönünden hassas olunma-
sı ve bu eğitimin toplumsal taleplere hiz-
met edecek formasyonu sağlayabilmesi çok 
önemli.

Gençlerin yerel, bölgesel ve ulusal anlam-
da sosyolojik arka planını bilmeden yapıla-
cak her düzenleme çözümden ziyade yeni 
sorunların ortaya çıkmasına neden olur ki 

antik çağdan beri gençlerden şikâyet edilen 
konuların çözüme kavuşmamış olmasında 
ezbere atılan adımların önemli bir rolü var. 
Yapılacak gençlik çalışmalarında, amaçların, 
esasların, bireyin ve toplumun faydasını gö-
zetecek şekilde düzenlenmesi, hedefler orta-
ya konmadan önce gençliğin kimliklerinin 
ve farklılıklarının iyi tespit edilmesi atılan 
adımların uzun soluklu adımlar olması açı-
sından gerekli. Aksi takdirde, gencin berabe-
rinde getirdiği kültürel özellikleri sıfırlamaya 
yönelik gençlik çalışmaları toplumsal olarak 
sık sık muzdarip olduğumuz hafıza kaybı-
nın tekrar tekrar yaşanmasına neden olacak, 
gençlerle ilgili sağlıklı politikaların ve pro-
jeksiyonların yapılmasında engel teşkil ede-
cek. Gençler için, gençlerle birlikte yapılan 
her çalışma bireysel ve toplumsal karşılığını 
bulacak. Bu ise, gençlerin farkındalığının ve 
niteliğinin artırılmasında, ayrıca toplumun 
gençlik algısının değişiminde büyük bir rol 
oynayacak.

Türkiye özelinde bir 
değerlendirme yaparsak; 
Türkiye’nin en önemli ve 
en güçlü unsurlarından biri 
dinamik genç nüfusudur.
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Ekonomide, 2011’deki yüksek cari açığa ön-
lem olarak, ekonomik büyüme ve cari açık 
arasında tercih noktasına gelinmiş, bu çerçe-
vede hem ekonomik büyümedeki artış hızı-
nın yavaşlatılarak sürdürülmesi hem de cari 
açığın azaltılması yönünde bir politika tercih 
edilmiştir. Bu amaçla, kredi hacmi daraltıla-
rak iç talep yavaşlatılmış ve döviz kurlarında 
meydana gelen yükselişlerin etkisiyle de dış 
talebe pozitif ivme kazandırılarak ekonomi 
yumuşak iniş süreci ile dengelenmiştir. Ancak, 
ekonomideki yumuşak iniş sürecinin uzun 
sürmesi, ekonominin potansiyel büyüme al-
tında büyümesi ve 2012 yılı büyüme oranının 
hedeflenen rakamın altında gerçekleşme ola-
sılığı ekonomide “gaz- fren” tartışmalarının 
başlamasına neden olmuştur. Bu arada, AB 
ülkeleri başta olmak üzere dış pazarlarda de-
vam eden talep belirsizliği nedeniyle, 2011 yılı 
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2012 yılı eko-
nomik büyüme için hedeflenen yüzde 4 oranı 
revize edilmiş, yeni açıklanan OVP’de yüzde 
3.2’lik bir büyüme hedeflenmiştir.

Ekonomide üretim dinamiğinin kırılmaması  
gerekir
Ekonomide aşırı ihtiyatlı olunması veya fren 
yapılması durumunda ekonomideki yavaş-

lamanın hızlanacağı, ekonomik büyüme ra-
kamlarının düşeceği ve üretimde daralmalar 
nedeniyle ihracatta önemli ölçüde kayıpların 
meydana geleceği tahmin edilebilir. Ekono-
mide bu daralma bütçe gelirlerinde düşüşü 
hızlandıracağı gibi bütçe açığını finans et-
mek için yönetilen/ yönlendirilen fiyatlarda 
artışa sebep olacağı ve dolayısıyla enflasyo-
nist bir etki doğuracağı da beklenebilir. Gaza 
aşırı basılması durumunda da cari açığın 
tekrar ana gündem maddesi haline gelme 
olasılığı her zaman mevcuttur.

Dolayısıyla, küresel ekonomik kriz nede-
niyle dünyada daralma yaşanırken, Türkiye 
ekonomisinde “Dengeli Gaz- Fren” politika-
sının yani ikisinin bir arada olmasında hatta 
bu aşamada gaz-büyüme lehine politikalara 
öncelik verilmesinde fayda vardır. Çünkü 
Türkiye ekonomisi üretim kapasitesi ola-
rak yüksek ve dinamik bir ekonomidir. Bu 
yüzden, ekonomide mevcut üretim kapa-
sitesinin sekteye uğratılmaması ve olumlu 
beklentilerin kırılmaması gerekmektedir. 
Ayrıca, ekonomide canlılığın devamı için 
başta Merkez Bankası’nın ekonomik aktivi-
teyi hızlandırmak amacıyla elindeki araçla-
rı kullanması beklenmektedir. Bu araçların 

“Gaz-Fren” Tartışmaları ve OVP
Yorum  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |   13 Ekim 2012   |  Sabah Perspektif

Türkiye’nin 2013-2015 makroekonomik hedeflerini kapsayacak Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıklandı. Buna göre 2012 yılı eko-
nomik büyümesinin yüzde 3,2 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. 2013 için yüzde 4; 2014 ve 2015 yılları içinse yüzde 5 büyüme 
hedefi belirlendi. Ayrıca OVP’da enflasyonun 2012’de yüzde 7.4, 2013’te yüzde 5.3, 2014’te yüzde 5, 2015’te yüzde 5 olması 
hedeflendi. 

Ekonomide ‘Orta Vadeli Program’ Açıklandı



594  |  EKIM2012

başında da, politika faiz oranı gelmektedir. 
Zaten, Merkez Bankası’nın yakın zamanda 
politika faiz oranını düşürme kararı alacağı 
piyasalar tarafından artık güçlü bir beklenti 
haline gelmiştir.

Diğer yandan, açıklanan yeni OVP’de hedef-
lenen ekonomik büyüme oranı ve GSYİH’nın 
düşük kalması nedeniyle cari açığın GSYİH 
içindeki payının artma riski de bulunmakta-
dır. Dünyada sermaye bolluğunun yaşandığı 
bu dönemde, cari açığı finanse etmek daha 
kolay olduğundan, bu dönemde büyümenin 
hedeflenenden daha yüksek oranda gerçek-
leşmesi ekonomi için önem arz etmektedir. 
Bu nedenle, büyümek (dengeli) isteyen bir 
ekonomiye de fırsat verilmeli ve görünme-
yen çıpalar ile ekonomi boğulmamalıdır.

Kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımlar 
devam etmelidir
Başta, Euro Bölgesi ülkeleri olmak üze-
re, pek çok ülkede bütçe açıklarının, kamu 
borçları miktarının ve sürdürülebilirliğinin 
gündemde olduğu bir dönemde, son yıllarda 
kamu maliyesi alanında elde edilen başarılar, 
Türkiye’nin diğer gelişen ülkelerden ayrış-
masını sağlamıştır. Çünkü Türkiye ekonomi-
sinin küresel ekonomik krizden etkilenme-
mesinin en önemli nedenlerinden birisi de 
kamu borcunun GSYİH içindeki oranının 
ve bütçe açığının GSYİH’deki payının düşük 
olmasıdır. Ancak, küresel ekonomik kriz ne-
deniyle, hem harcamaların kısılması hem de 
ekonomik büyümede yumuşak iniş süreci 
ile birlikte ekonomik aktivitedeki yavaşlama 
olasılığı vardır. Bu nedenle, vergi tabanının 
daralmasıyla özellikle vergi gelirlerinin artı-
rılmasında güçlükler yaşanabilir. Bunlara ek 
olarak, önümüzdeki dönemde kamu açıkla-
rının finansmanında enflasyonu artıracak 
politika araçlarına ihtiyaç duymamak ve 
ekonomide üretim yapan kesimin üretim-
lerine devam etmelerini sağlamak için ra-
hatlatıcı önlemlerin alınmasının da zamanı 
gelmiştir.

Büyümek (dengeli) isteyen bir 
ekonomiye de fırsat verilmeli 
ve görünmeyen çıpalar ile 
ekonomi boğulmamalıdır.
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Küresel ekonomik kriz nedeniyle, dünya 
ekonomisinin dinamiklerinin değiştiği bir 
konjonktürde Türkiye gerek ekonomik bü-
yüme oranları, gerekse diğer makroekono-
mik göstergeleriyle önde gelen gelişmekte 
olan ülkelerden biri konumuna gelmiştir. 
Fakat gerek dış ticaret, gerekse finans piyasa-
ları yoluyla dünya ekonomisine entegre olan 
Türkiye ekonomisi de diğer gelişmekte olan 
ülkeler gibi gelişmiş ülkelerin içinde bulun-
duğu olumsuz koşullardan etkilenmiştir. Bu 
durum orta vadede Türkiye ekonomisi he-
deflerinin aşağı çekilmesine neden olmuşsa 
da; uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir he-
deflere ulaşmak açısından istikrarlı bir per-
formans sergilemiştir.

Dünya ekonomisindeki söz konusu geliş-
melere paralel olarak OVP, Euro Bölgesinde 
devam eden borç krizine, gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerin büyüme oranlarına, 
küresel istihdama, ekonomik kırılganlıklara 
ve küresel belirsizliklere dair ekonomik tah-
minlerin aşağı yönlü revize edilmiş olduğu 
görülmektedir.

Dünya ekonomisinin Euro Bölgesinde de-
vam eden krizden oldukça etkilendiği, geliş-
miş ekonomilerin açıklarını finanse etmekte 
zorlandığı ve gelişmekte olan ülkelerin büyü-
mesinin yavaşladığına dikkat çekilmektedir. 
Türkiye’de bu küresel belirsizlikten etkilen-
miş fakat buna rağmen –yavaşlasa da- pozitif 
büyüme ivmesini sürdürmüş ve sürdürmeye 
devam etmektedir.

Türkiye ekonomisinin sergilediği bu gü-
venilir tablo yatırımcılar ve piyasa tarafın-
dan kabul görürken, kredi derecelendirme 
kuruluşları tarafından maalesef olumlu 
değerlendirilmemiştir. Özellikle cari açık 
konusunda Türkiye’nin kırılganlığını öne 
sürerek uzun süre kredi derecelendirme 
notunu artırmayan kredi derecelendirme 
kuruluşlarının kendi itibarlarını koru-
maları için Türkiye’yi yatırım yapılabi-
lir seviyeye çıkartmaları gerekmektedir. 
Kredi derecelendirme notunun yatırım 
yapılabilir seviyenin altında olması ulus-
lararası sermaye akışının önündeki en 
büyün engellerden birisidir. Bu nedenle, 
Türkiye ekonomisinin son 10 yıldaki per-
formansının sürdürülebilmesi için kredi 
derecelendirme kuruluşlarının yatırım ya-
pılabilir seviyede not vermesi hayati önem 
 taşımaktadır.

Yaşanmakta olan küresel kriz ve durgun-
luk ortamının devam ettiği bu günlerde 
OVP’nin yayımlanması uzun vadede tah-
min ve beklentilerin şekillenmesi açısın-
dan büyük önem arz etmektedir. 2023 yılı 
için ihracatın 500 milyar dolar, GSYH’nın 
2 trilyon dolar seviyesine çıkarılması ve kişi 
başı gelirin 25 000 dolar düzeyine yüksel-
tilmesi hedefleri için OVP’de hedeflenen 
mevcut büyüme oranlarından daha yüksek 
büyüme oranlarına ihtiyaç vardır. Bu he-
deflere ulaşmak için, yıllık büyüme hızının 
her yıl yüzde 8’nin üzerinde gerçekleşmesi  
gerekmektedir.

Orta Vadeli Program 
(2013-2015)
Perspektif  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  Ekim 2012
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Suriye isyanında muhalefetin henüz silah-
lanmadığı ve Esad’ın kan dökmeye başladı-
ğı ilk aylarda şu tespiti yapmıştık: “Suriye’de 
sürecin bir kısır döngüye girmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Esad rejimi 2012’de küresel ak-
törlerin meşguliyetlerine ve kendisine destek 
veren ülkelere çok fazla anlam yüklemekte-
dir. Bu, Esad’ın isyanı kanlı bir şekilde bas-
tırma arzusunu kabartabilir. Zaman içinde 
ordu ve rejim çözülecek ama bu sürecin daha 
da kanlı bir hal almasına yol açacak. Çünkü 
kopan unsurlar Sünni Arap, kısmen Hıristi-
yan ve diğer unsurlar olacak. Bu ise rejimin 
daha fazla mezhepçi ve dar çıkar grubuna 
dönüşmesini sağlayarak ‘keskin inançlılar’ 
güruhunun ortaya çıkmasına yol açacak. Son 
nokta bir uzlaşma alanında değil, teslimiye-
te kadar gitmek zorunda kalınan, içerisine 
vekâlet savaşlarını da çekerek çok kanlı bir 
sürecin önünü açacak” tespitini yapmıştık. 
Maalesef bu süreç yaşandı.

18 ay boyunca Suriye’yi kan gölüne çeviren 
manzaranın baş sorumlusu Esad rejiminden 
başkası değildir. Önceki cümleyi kurmakta 

zorlananların neredeyse tamamı bizlere ha-
yatın normal akışında yaşanması imkânsız 
gelişmelere inanmamızı istiyorlar.Bol dış 
mihrak, mezhep savaşı, emperyalizm, İs-
rail, direniş ekseni ve İran başlıklı analizler 
yapmak yaşanan dramın sorumlusunu ve 
sebeplerini ortadan kaldırmıyor. Milyonlar-
ca insanı, hiçbir dış mihrak canları pahasına 
aylarca sokaklara dökemez. Sosyo-ekonomik 
derin dengesizliğin yarattığı çatışmayı mez-
hep savaşı parantezine almak, sınıf analizini 
bir anda unutan sol anakronizmin hoşuna 
gidebilir ama ikna edici olmaz. Emperyaliz-
mi bağlamından koparıp komplo teorileriyle 
mücehhez bir şekilde her isyanın karşısına 
koymak, entelektüel bir ferahlık sağlayabilir 
ama ahlaki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 
İsrail’i bölgedeki isyan dalgasının arkası-
na yerleştirmeye çalışmak sağcı zihinsel bir 
körlükten başka bir şey üretmez. Hamas’ın 
isyanın yanında yer aldığı bir denklemde 
hâlâ direniş ekseninden bahsetmek sadece 
trajik bir düzey ortaya çıkarır. Suriye’de za-
man içinde bölgesel dinamiklerin ve dış fak-
törlerin de sürece dahil olması bu manzarayı 

Suriye Muhasebesi
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |   06 Ekim 2012   |  Sabah Perspektif

Suriye’de henüz çözüme ulaşmamış/ulaştırılamamış kriz Türkiye’yi daha içerden etkilemeye başladı. 3 Ekim’de Suriye’nin Rakka 
kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden ateşlenen top mermisinin Akçakale’ye düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Bu 
olay Türkiye kamuoyunda Suriye politikasına yönelik yeni tartışmalara sebep olurken, olay BM, AB ve bölge ülkeleri tarafından 
kınandı. Öte yandan Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Suriye Kürtlerinin pozisyonu tartışılmaya devam etti. Türkiye’nin Suriye’de 
halktan yana tavır alması, Suriye rejiminin sert eleştirilerine maruz kalmasına ve rejimin PKK’ya verdiği desteği artırmasına se-
bep oldu. Kürtlerin Suriye’nin kuzeydoğusunda bir mikro devlet kurması senaryoları gündeme geldi.

Türkiye Kamuoyunda Suriye Tartışmaları
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değiştirmemektedir. Çünkü tamamı sebeple-
rin değil sonuçların birer cüzüdür. Bütün bu 
analiz ve yaklaşım tarzları bu paragrafın ba-
şındaki cümleyle yaşadıkları derin varoluşsal 
kavganın birer ürünüdür.

Türkiye Suriye krizinin bidayetinden bu 
yana yaşananların baş sorumlusunun Baas 
rejimi olduğu gerçeğiyle en açık şekilde 
yüzleşmeyi başarmıştır. Bunu yaparken 
de yıllarca yatırım yaptığı, ilişkilerini nor-
malleştirdiği, uluslararası camiada belli bir 
meşruiyet şemsiyesi inşa ettiği Suriye ve böl-
gesel/küresel dinamiklerle karşı karşıya ge-
leceğini bilerek adım atmıştır.Suriye üzerin-
den, aynı anda hareket halinde olan onlarca 
siyasi, sosyal ve jeopolitik dinamiği unutup, 
yaşanan her gelişme sonrası Türk dış politi-
kasının iflasını ilan edenler, her seferinde sü-
reci biraz daha kontrolüne alan Türkiye ger-
çeğiyle karşı karşıya kaldılar.Şu an Suriye’de 
bir devletten bahsetmek mümkün değildir. 

Baas rejiminden geriye kalan İran ve Rusya 
destekli çekirdek güvenlik aparatı ve onun 
sosyo-ekonomik tabanından ibarettir. Bu ise 
endişelenmek için yeterli bir durumdur.

Baas Rejimi ve güvenlik riskleri
Baas rejimi gelinen nokta itibariyle en tehli-
keli ve güvenlik riski oluşturacak faza girmiş-
tir. Kaybedecek fazlaca bir şeyi olmadığı gibi, 
kazanma ihtimali de kalmamıştır.Böylesi bir 
denklem içinde hareket eden Baas rejiminin 

Türkiye Baas rejiminin 
kontrolü kaybetmesine 
paralel olarak kademeli bir 
şekilde güvenlik hassasiyetini 
artırmalıdır.
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ateşini Türkiye’ye birkaç top mermisi nispe-
tinde de olsa taşıması şaşırılacak bir durum 
değildir. “Baas rejimi-Suriye halkı” savaşın-
dan çıkıp “Türkiye-Suriye” ya da “Türkiye 
bölgesel aktörler” gerilimini doğurmak her 
şart altında Esad rejiminin arzulayacağı bir 
denklem olacaktır.

Türkiye’nin Suriye’de böylesi bir denkleme 
Esad rejimi üzerinden kaba bir şekilde gir-
mesi elbette düşünülemez. Ancak Türkiye 
her türlü güvenlik riskine hazırlıklı olmalıdır. 
Suriye’de kanlı süreç ne kadar hızla bitirilirse 
güvenlik riski o kadar yönetilebilir olacaktır. 
Bu anlamda, Türkiye, bölgesel aktörlere de 
Suriye kaynaklı oluşabilecek güvenlik riskle-
rinin kazaen gerçekleştiğini kabul etmeyece-
ğini en açık şekilde ilan etmelidir.  

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik bir tezkereyi 
meclisten çıkarmış olması bu aşamada ol-
dukça yerinde bir güvenlik önlemi artırımı 
olmuştur. Türkiye Baas rejiminin kontrolü 
kaybetmesine paralel olarak kademeli bir 
şekilde güvenlik hassasiyetini artırmalıdır.
Tezkerenin ilk anda Suriye’ye askeri müda-
hale anlamına gelmediği aşikârdır. Güvenlik 
krizi büyüdükçe tampon bölge tartışması 
gündeme oturabilir. Bu noktada muh-
temelen tezkere-
nin kullanılması 
tartışılacaktır. Son 
30 yılda Balkanlar, 
Irak ve Afganistan 
tecrübesine bakıl-
dığında, “tampon 
bölgelerin” kanın 
akmasını kısmen 
ve kısa süreli olarak 
engellediği, ancak 
etkili sonuçlara ulaş-
manın büyük ölçü-
de yerel unsurların 
güçlü oluşuna bağlı 
olduğu görülecektir.

Suriye’de halihazırda de facto Halep-İdlib 
hattında geçişken bir tampon bölgeden bah-
sedilebilir. Bu bölgede rejim büyük ölçüde 
kontrolü kaybetmiş ama çatışmaya devam 
etmektedir.Süreç içinde muhalefet bu hat-
ta kontrolü daha da güçlendirirse “tampon 
bölge”, “insani yardım koridoru” ve hepsin-
den önemlisi bir süre sonra yönetilmesi çok 
zorlaşacak olan mülteci kampları sorunu bu 
bölge içinde düşünülebilir. Türkiye kendisi-
ne doğrudan bir tehdit gelmediği ve ulusla-
rarası kurumlar Baas rejimi lehine hareketsiz 
kaldığı sürece “tampon bölge” oluşturulma-
sını Suriye muhalefetine bırakmalıdır. 

Yukarıdaki iyimser senaryo elbette Baas re-
jiminin provokatif adımlarıyla bambaşka bir 
yere taşınabilir. Türkiye’nin Akçakale’de gös-
terdiği hızda Suriye güvenlik risklerini karşı-
lamaya devam etmesi, Baas rejimi ve Suriye 
muhalefeti açısından yeni bir atmosferin 
inşa edilmesine yol açtı.Bundan sonra Türki-
ye aynı hızla hem Mısır-Türkiye -İran - Suud 
platformunu (netice alınsın veya alınmasın) 
bu ay içinde daha aktif hale getirmeli hem de 
gelecek hafta Türkiye’ye gelecek olan Rusya 
lideri Putin’i gerek Türkiye adına gerekse de 
platform adına bir karara davet etmelidir.



TÜRKIYE KAMUOYUNDA SURIYE TARTIŞMALARI  |  599

Suriye’de yaklaşık 19 aydır devam eden kriz 
ve çatışmaların kanı artık sınır ötesine sıçra-
maya başladı. Suriye’ye komşu olan Ürdün 
ve özellikle sınır güvenliğinin krizden önce 
bile çok gevşek olduğu Lübnan ile birlikte 
Türkiye de 19 aylık süreçte bu sıçrayışlardan 
doğrudan etkilendi. Aslında Özgür Suriye 
Ordusu (ÖSO) ile Suriye rejimi arasında Su-
riye-Türkiye sınır hattı boyunca gerçekleşen 
çatışmalardan seken kurşunlar ara sıra Tür-
kiye tarafına da isabet etmekteydi. Özellikle 
sınır kapılarının ÖSO tarafından ele geçiril-
mesi esnasında yaşanan çatışmaların Türki-
ye tarafına yansımaları kuvvetli olmaktaydı. 
Yine de Türkiye’nin F-4 keşif uçağının hiçbir 
uyarı yapılmaksızın Suriye tarafından ulusla-
rarası hava sahasında düşürülmesine kadar 
Suriye’nin Türkiye’ye karşı yaptığı ihlaller 
fazlaca gündeme gelmedi. F-4 olayı ile birlik-
te Suriye’nin ihlalleri Türkiye için tehlike ar-
zeder boyutlara ulaştığında Türkiye Suriye’ye 
yönelik angajman kurallarını tehdit öncelikli 
olarak değiştirmiş, tabiri caizse “eli tetikte” 
Suriye’nin ihlallerini engellemek veya ihlalle-
re cevap vermek için bekler duruma geçmişti.

Akçakale’de yaşanan acı olayı ve Türkiye’nin 
sonrasında koyduğu tepkiyi bu arka pla-

nı kullanarak analiz etmekte fayda vardır. 
ÖSO’nun Eylül ortasında Tel Ebyad sınır 
kapısını ele geçirmesinden itibaren devam 
eden çatışmalar, Akçakale’ye bu süreçte 
seken kurşunlar, şarapnel ve top mermisi 
parçaları olarak yansıdı. Bu sebepten ilçede 
okullar tatil edilmiş, vatandaşlara teyakkuz 
çağrısı yapılmış ve Türkiye Suriye’ye nota 
vermişti. Suriye rejiminin diğer sınır kapı-
larının aksine Tel Ebyad’da ısrar etmesi ve 
mukavemet göstermesi, maalesef Çarşamba 
günkü saldırıya sebep oldu. 

Neden Tel Ebyad?
Tel Ebyad, Suriye rejiminin kaybettiği ne ilk 
ne de son sınır kapısı. Özellikle Türkiye, Irak 
ve Ürdün sınırlarında muhaliflerin hakimi-
yeti tesis edilmiş vaziyette. Daha önce Bab 
el-Hava sınır kapısının ÖSO tarafından ele 
geçirilişi sırasında yaşanan çatışmalar Tür-
kiye gündemine gelmiş, fakat bu çatışmalar 
Tel Ebyad’ın aksine uzun sürmemiş ve rejim 
askerleri mevzilerine çekilmişti. Tel Ebyad’ı 
özel kılan ve rejimin direnişine sebep olan 
husus, büyük oranda bu sınır kapısının stra-
tejik konumu ile alakalı. İdlip-Halep-Rak-
ka-Haseke hattında, yani Türkiye sınırı bo-
yunca, rejimin nispi kontrolü altında olan ve 

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  | 07 Ekim 2012  |  Star Açık Görüş

Suriye ile Yarınımız...
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tutunabildiği tek yer Rakka’nın merkezidir 
ve kuzey hattının tamamen kaybedilmesi-
nin tek şartı Rakka’nın elde tutulmasıdır. 
Halep’in savaşarak, Haseke’nin savaşmadan 
kaybedilmesi, Rakka’yı ve Rakka’nın dış des-
tek kapısı olarak gördükleri Tel Ebyad’ı daha 
da önemli kılmaktadır. Rejim, Tel Ebyad’ı 
elde tutarak Rakka’nın merkezine saldırı 
hazırlığı içerisinde olan ÖSO’nun lojistik 
destek damarlarını tıkamaya, aynı zaman-
da devrimci şehirleri Halep ve Deyr-i Zor 
arasında bir tampon bölge oluşturmaya ça-
lışmaktadır. Bu sebepten Türkiye’nin tüm 
uyarılarına rağmen rejim, sınıra yakın böl-
gelerdeki çatışmaları sonlandırmamıştır.

Bu soru rejim ve ÖSO güçlerinin konuş-
lanmasının ortaya koyulması ile birlikte 
rahatlıkla cevap verilebilecek bir sorudur. 
Akçakale’ye isabet eden spesifik top mer-
misinin ÖSO’nun envanterinde olmaması 
ve oradaki hareketliliğin Türkiye’deki takip 
sistemleri tarafından izleniyor olmasını bir 
yana koyalım. Sırtı Türkiye’ye dönük olan 
ÖSO ve yüzü Türkiye’ye dönük olan rejim 
güçleri arasındaki bir çatışmada, diğer bir 
ifadeyle ÖSO’nun rejim güçleri ile Türkiye 
arasında olduğu bir çatışmada Türkiye’ye 
isabet eden bir top mermisinin kimin tara-
fından atıldığını tespit etmek için fizik kural-
larına başvurmak bile yeterlidir.

Türkiye’nin misilleme hakkı 
Türkiye’nin misilleme hakkı çerçevesinde 
önemsiz, Suriye rejiminin niyetini okuma ça-
basında da önemli olan bu soruya Akçakale 
ve Tel Ebyad’ın, hatta sınırın her iki tarafın-
daki çoğu köyün, iç içe olduğunu ifade ederek 
başlamak lazım. İki kent arasındaki kuş bakışı 
mesafenin yer yer 700 metreye kadar düşme-
si, bir tarafta yaşanan çatışmanın diğer tarafa 
yansıması ihtimalini güçlendiriyor ve sekme-
leri mümkün kılıyor. Olayın kasıtsız olma ihti-
mali yadsınmamalı; fakat bu ihtimalde bile re-
jimin durumunu mucurlu bir yolda saatte 250 

km hızla giden bir aracın karıştığı bir kazaya 
benzetmek mümkündür. Yukarıda belirtildiği 
gibi kasıt olup olmamasının Türkiye’nin misil-
lemesi çerçevesinde hiçbir kıymet-ı harbiyesi 
yoktur. Çünkü daha önce müteaddit uyarılar 
yapılmış ve F-4’ün düşürülmesinden sonra 
angajman şartlarının değiştiği sadece Suriye’ye 
değil, tüm dünyaya ilan edilmişti.

Tezkere neden çıkarıldı?
Türkiye ile Suriye arasında sıcak bir çatışma-
dan söz etmek mümkün olmasa da uzun sü-
redir devam eden psikolojik bir harpten söz 
etmek mümkündür. Esed rejimi, Türkiye ve 
bölgedeki paralı ve/veya gönüllü uzantıları 
eliyle Türkiye’de propaganda operasyonları 
yürütmekte ve Türkiye’nin hem iç hem de 
dış politikadaki sinir uçlarına dokunma-
ya çalışmaktadır. Rejim diğer taraftan da 
Türkiye’nin dış müdahale karşıtlığı ve başta 
ABD olmak üzere Batı’nın da dış müdahale 
isteksizliği ve Suriye meselesindeki ikircikli 
tutumundan kendisine güç devşirmektedir. 
Böyle bir ortamda Türkiye, uluslararası meş-
ruiyeti kurması sonrasında TBMM’den sı-
nır ötesi operasyon tezkeresini geçirmesiyle 
de ülke içi meşruiyetini sağlamlaştırmıştır. 
Kendisini en kötü ihtimale hazırlayan Tür-
kiye, devam eden psikolojik harpte Suriye’ye 
“sınırlarımızı zorlama” mesajı vererek, tüm 
opsiyonların masada olduğunu ortaya koy-
muştur. Bu sebepten tezkereyi psikolojik bir 
hamle olarak okumak da mümkündür.
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Bu süreçte “savaş” kelimesini sadece “savaşa 
hayır” diyenlerin kullandığını hatırlatmak-
ta fayda vardır. Gerçekten savaş isteyen bir 
ülke, altı ay boyunca Suriye ile, 13 ay bo-
yunca da uluslararası camiayla birlikte aktif 
diplomasi yürütmezdi. İsrail örneğinden de 
bildiğimiz gibi ilk bahane savaşa dönüştürü-
lürdü. Bu sebepten Türkiye’nin misillemesi 
ve tezkere, Türkiye’nin caydırıcılığını artır-
ma ve Esed rejiminin “savaş karşıtlığı”ndan 
güç devşirerek katliamlara devam etmesi-
ni engelleme yolunda atılan adımlar olarak 
okunmalıdır. Bu noktada aslolan Türkiye’nin 
ne istediğidir, başka aktörlerin Türkiye’den 
ne istediğinin hiçbir kıymet-i harbiyesi ol-
madığını görmek isteyene yaşadığımız 19 
aylık süreç açıkça göstermiştir. Türkiye savaş 
istemiyor, peki aynı şey Suriye rejimi için de 
geçerli midir?

Hükümet savaş istemiyor
Bu sorunun rejimin ne kadar rasyonel dav-
randığına bağlı iki tane cevabı vardır. Sınır 
hakimiyetini kaybetmiş, bir çok şehrinde 
muhalifler tarafından kurtarılmış bölgeler 
oluşturulmuş, aylardır yurtdışından elle tu-
tulur bir destek almayan ÖSO ile baş ede-
memiş, ordusunda ciddi çözülmeler olan, 
meşruiyetinin çoğunluk nezdinde yitirmiş, 
rejimin manevi kalbi Lazkiye’de rejimin ana 
destek damarına mensup Nusayriler arasın-
da bile çatışmaların başladığı bir ülkenin 
normal şartlar altında isteyeceği ilk şeyin 
diplomatik bir çözüm, son şeyin ise Türkiye 
gibi bir ülkeyle savaşa girmektir. Fakat, 19 
aylık süreçte rejimin rasyonalite sicili, re-
jimden bu alanda büyük beklentiler içinde 
olmamamız gerektiğini göstermektedir. Bu 
sebepten, batan rejimin kendisi ile birlikte 
komşularını da kaos içerisine çekme ihtimali 
de yadsınmamalıdır.

Bu sorunun cevabı ile Suriye rejimin bun-
dan sonra atacağı adımlar arasında güçlü 
bir bağlantı vardır. Katliamlarla birlikte mül-
teci sayısının artması ve Akçakale benzeri 
olayların yaşanması ile sınır güvenliğine ve 
Türkiye’nin sınır köylerindeki vatandaşları-
nın huzuruna halel gelmesi, zaten fiili olarak 
muhalifler tarafından oluşturulan tampon 
bölgelerin uluslararası destek görmesinin 
yolunu açacaktır. Bundan 6 ay önce büyük 
bir mana ifade etmeyen tampon bölge fikri, 
muhaliflerin sınır hattında kurtarılmış böl-
geleri artırması ile birlikte anlam kazanmaya 
başlamıştır. Böyle bir adımın muhalefet üze-
rinde oluşturacağı olumlu, rejim üzerindeki 
olumsuz etki, rejimin yıkılma sürecini hız-
landıracaktır. Türkiye mevcut çatışmadan ve 
kısır döngüden zarar görmektedir, önümüz-
deki dönem rejimin gidişini hızlandıracak 
adımların atılması gereken dönemdir.
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The Syrian crisis has been dominating the 
headlines for months now. Those who be-
gin to talk about Syria, after a few sentences, 
move onto subjects such as imperialism, sec-
tarian conflict, terrorism, Saudi Arabia, Qa-
tar, Iran, Turkey and Israel. The Syrian crisis 
in fact supports all these subjects. However, 
talking about any one of these issues by it-
self or as a whole picture can help explain the 
Syrian crisis.

A simple benchmark can help us evaluate 
the seriousness of the myriad of analysis and 
comments on the Syrian crisis. Analyses of 
the Syrian crisis that perceive the Baath regi-
me as if it was but a detail in the Syrian crisis 
are all manifestations of ‘talking about Syria 
without really speaking about Syria’ syndro-
me. Minimizing the Baath regime’s role in 
analyses of the Syrian crisis is not unlike 
trying to explain the situation in post invasi-
on Iraq via Al Qaida, disregarding the United 
States’ role. Titles such as “The Baath Regi-
me,” “Assad,” “Hamas,” “Hezbollah,” “Russia” 
and “Iran” are among the titles one is least li-
kely to find in the Syrian analyses shaped by 
the naïve leftist discourse. The titles one can 
expect to find in the analyses of the Syrian 

crisis in this discourse are “Al Qaida,” “Secta-
rian Conflict,” “The axis of resistance against 
Israel,” “Saudi Arabia and Qatar,” “American 
imperialism” and “Turkey.” 

Another approach to the analysis of the 
Syrian crisis is to acknowledge the massac-
res committed by the Assad regime, but in 
the end, to own up the analyses mentioned 
above. This approach does not attach any 
meaning to the Syrian crisis beyond being “a 
big conspiracy” even if it talks about Assad’s 
atrocities. The first approach to analyzing the 
Syrian crisis then is talking about the atro-
cities committed in Syria as if they were the 
result of a natural disaster without mentio-
ning Assad or the Baath regime. The second 
approach can be summarized as “Had the 
opposition not armed itself, Assad would not 
commit massacre.” A careful examination of 
the media will reveal these two approaches 
to the Syrian crisis. 

The final approach to analyzing the situation 
uses what I call, the Fiskian approach, as it 
was invented by Robert Fisk. This approach 
is rather effective in leaving us with more 
questions than we began with and offers one 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  | 12 Ekim 2012  |  Hurriyet Daily News

Manipulation of the Syrian Analysis
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the chance to hide safely behind a ‘leftist-
liberal-objective’ perspective. Despite ha-
ving rather shallow levels of knowledge and 
analytical skills, with their constant referen-
ces to historical context and recent events, 
analyses in this approach appear to have a 

wider perspective and access to a rich back-
ground. For instance, the article you began 
to read on “Syrian crisis and Turkey” may 
end up with Al Qaida, the Armenian ques-
tion, French colonialism, disbanding of the 
Ottoman, the Kurdish question, ‘massacres’ 
committed by the opposition and the Anti-
och question of the 1930s. In the end, while 
you are busy thinking how complicated and 
dangerous the Syrian crisis actually is the 
Baath regime’s role in the crisis has fallen 
between the cracks.

In sum, my humble suggestion is this: in or-
der understand the Syrian uprisings and cri-
sis it would be best to pay attention to what is 
actually going on in Syria. Indeed, not every-
thing you read nowadays under the title of 
“Syrian analysis” is what it claims to be!.

Another approach to the 
analysis of the Syrian crisis is 
to acknowledge the massacres 
committed by the Assad 
regime, but in the end, to own 
up the analyses mentioned 
above.
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“Suriye’de kim kiminle çatışıyor?” sorusu, 
Suriye krizinin en merkezinde yer alan veya 
yer alması gereken sorudur. Aslında Mart 
2011’de Dera’da çocuklar duvara “halk reji-
min yıkılmasını istiyor” yazdıklarında Suri-
ye’deki çatışmanın taraflarını açıkça ortaya 
koymuşlardı. Bir tarafta 1963 darbesiyle ku-
rulan Baas rejimi ve 1970 darbesiyle rejimi 
ele geçiren Esed ve şürekası, diğer tarafta da 
elitist rejimin askeristihbarat sultası altında 
senelerdir yaşamak zorunda kalan Suriye 
halkı. 

Geçtiğimiz 19 aylık süreçte bu temel haki-
kat birçok defa yapay tartışmalara ve bilinçli 
gündem saptırmalara kurban edildi. Önce 
rejimin pazarladığı, son zamanlarda medya 
ve düşünce kuruluşlarının da sıklıkla ele al-
maya başladığı, operasyon kokan, yeni yapay 
gündemimiz Suriye’deki El-Kaide ve Selefi 
varlığı. 28 Şubat Türkiyesi’nin sakalı irti-
cayla denk tutan ve Aczmendilerin görün-
tüleri üzerinden halka korku salma amacını 
taşıyan retoriğine benzer bir şekilde, Suri-
ye askeri muhalefetinin sakalı ve bir kısım 

medyanın ganimet edasıyla sarıldığı yabancı 
savaşçılar üzerinden yürütülen bir “Selefi çıl-
gınlığı” gündemin bir numarası haline geldi. 

Ah şu çılgın Selefiler!
Bu “çılgın” gündemde, medya ve düşünce 
kuruluşlarının “kim Selefi’dir?”, “kim İslam-
cıdır?” veya “kim el-Kaideci’dir?” sorularına 
teolojik hiç olmazsa siyasi bir cevap bulma 
gayreti içerisinde olmalarını beklemek na-
iflik olacaktır. Yine de medya etiğini veya 
akademik ahlakı, hiç olmazsa kişisel saygın-
lığı koruma açısından bir elinde silah diğer 
elinin işaret parmağını havada tutmanın 
İslamcı olmak için, kısa bıyık uzun sakal bı-
rakmanın Selefi olmak için, tetiğe basarken 
tekbir getirmenin de el-Kaideci olmak için 
yetmeyeceğini bilmelerini beklemek insaf-
sızlık olmasa gerek.

Bu noktada tartışmaların odağı haline getiri-
len Selefiler ve/veya El-Kaide’nin 22 milyon 
nüfuslu Suriye’nin askeri muhalefet derya-
sında neye tekabül ettiğini ortaya koymak 
gerekiyor. Suriye’nin içinden gelen güveni-

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  | 20 Ekim 2012  |  Sabah Perspektif

Suriye’de El-Kaide için Yorgan 
Yakmak!
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lir istihbaratlar, bir “franchise”a dönüşen ve 
gevşek bir yapıya sahip olan Özgür Suriye 
Ordusu’nun bayrağı altında 50,000’in üze-
rinde askerin savaştığını söylemekte. Bunlar 
arasında nizami ordudan kopan askerler ol-
duğu gibi, aktif bir şekilde devrim içerisinde 
yer almayı tercih eden Suriyeli siviller de var. 
İkinci grup ise genelde Libya, Sudan, Kaf-
kaslar ve Körfez ülkelerinden gelen yaban-
cı savaşçıların oluşturduğu küçük birlikler. 
Yaklaşık 1500 civarındaki, medya tarafından 
otomatikman “Selefi” olarak sınıflandırılan 
yabancı savaşçılar, askeri muhalefetin yak-
laşık %1’ine tekabül etseler de uluslararası 
kamuoyu nezdinde “bostan korkuluğu” rolü 
üzerlerine yapışmış durumdadır. Nusra Cep-
hesi, Ahrar uş-Şam ve El-Fecr gibi birlikler 
altında savaşan yabancı savaşçılardan sadece 
sayıları 400 civarında olan Nusra Cephesi’nin 
bir miktar El-Kaideci barındırdığını, bu 
miktarın da cömert bir hesaplamayla 100 ci-
varında olduğunu not etmek gerekmektedir. 
Kısaca söylemek gerekirse tüm yaygara bir 
savaş bölgesindeki 100 tane El-Kaideci için 
kopartılmaktadır. Diğer bir ifadeyle pire için 
yorgan yakılmaktadır. 

El-Kaide Suriye’ye ters
El-Kaide/Selefi abartısı, rakamların ötesin-
de, Suriye’nin sosyo-ekonomik yapısına ters 

bir tabloyu satmaya çalışmaktadır. Suriye 
Ortadoğu coğrafyasında en mutedil hal-
ka sahip ülkelerden birisidir. Bunu kısmen 
Suriye halkının geleneksel olarak ticaretle 
uğraşmasıyla kısmen de tasavvufun özellik-
le Nakşibendiliğin ülkedeki güçlü etkisiyle 
açıklamak mümkündür. Bu durum Suri-
ye’deki çok az sayıdaki Selefi’nin de örneğin 
Körfez ülkelerindeki Selefilerden ayrılmala-
rına ve Suriye’ye özgü “mutedil Selefilerin” 
vücud bulmasına sebep olmuştur.

Suriye üzerinde yürütülen vesayet savaşları 
bir yana meselenin özünde çatışan iki taraf 
vardı ve tüm gündem saptırmalara rağmen 
Suriye’de hâlâ çatışan iki grup var: Baas rejimi 
ve Suriye halkı. Gerisi teferruat ve uluslararası 
toplumun pasifliği için yapay bir bahanedir.

Tüm gündem saptırmalara 
rağmen Suriye’de hâlâ çatışan 
iki grup var: Baas rejimi ve 
Suriye halkı. Gerisi teferruat ve 
uluslararası toplumun pasifliği 
için yapay bir bahanedir.
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Çok fazla geriye gitmeden, Irak işgaliyle be-
raber zuhur eden eski bir refleks,  Arap is-
yanlarıyla yeniden medyanın, siyasetin ve 
belli ölçüde akademinin ana ekseni haline 
geldi. Mevzu bahis ettiğimiz refleks, Arap 
isyanlarını ve Türkiye’nin rolünü, yerli bir 
oryantalizmle, yaşananların büyük ölçüde 
kurgu olduğu ve ‘bizim’ bitmez tükenmez bir 
‘edilgen’ rolümüz olduğunu farz etmektedir. 
Arap halkları bir isyan dalgası başlatırsa; ya 
‘İsrail projesine hizmet ediyorlardır’ ya da 
‘ABD ile işbirliği içerisine girecek yönetimler 
kuruyorlardır’.

Aile-çete devleti
Suriye’de 40 küsur yıldır hüküm süren Baas 
aile-çete devletinde isyan çıkarsa; ‘ya ABD, 
İsrail’e direniş eksenini kırmaya çalışıyordur’ 
ya da ’Türkiye-İran Suriye üzerinden sava-
şa sokulmak istenmektedir.’ ‘Suriye’den top 
mermisi bir ilçemize düşüyorsa, ya ‘savaşa 
sokuluyoruzdur’ ya da ‘tuzağa düşürülüyo-
ruzdur’. Dünyada ve bölgemizde sadece bir 
kaç ülkenin yaptığı ya da yapabildiği sınır 
ötesi harekât için neredeyse yıllardır her sene 
çıkardığımız ve akabinde de kullandığımız 

tezkereden savaş hissi alamayan barışsever-
lerimiz; Suriye için tezkere çıkınca ‘savaşa 
sokulacağımız’ endişesiyle feveran ediyorlar.

Tuzağa düşen kim?
Oldukça ‘temkinli’, ‘dikkatli’ ve genellikle de 
‘zeka ürünü’ olduğu farz edilen bu yaklaşım 
tarzı ve analiz düzeyinin en temel sorunu, 
‘savaşa sokulan’ veya ‘tuzağa düşürülen’ ak-
töre neredeyse hiç bir anlam ve değer atfet-
memesidir. Hal böyle olunca bu yaklaşım 
tarzıyla bir ‘Türkiye veya Türk dış politikası’ 
tartışması yapmak neredeyse imkânsızdır. 
Bu düzeyin, meşruiyet ve mecburiyet dün-
yasını ıskalayarak, ‘savaşa ve barışa’ katego-
rik olarak karşı çıkmasının varacağı tek yer 
amorf ve apolitik ‘savaşa hayır’ anlamsızlığı-
dır. Oldukça çakma bir batılı klişenin artık 
ritüelleri ile beraber beşinci sınıf nümayiş 
taklitlerinin ülkemizde arzı endam ettirildiği 
‘savaşa hayırcı’ ekibin aylardır devam eden 
katliamları sadece bir komplo vicdanıyla bile 
seyretmiş olmaları; kendilerini ciddiye al-
mamızı imkânsız kılmaktadır. Kaldı ki batılı 
asıllarının bile çoğu kez nihilist ‘savaşa hayır’ 
kampanyalarından kasıtları genelde ‘işgale 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  14 Ekim 2012  |  Star Açık Görüş

Muhalefeti ‘Suriye Batağına’ Kim 
İtti?
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hayır’dır.  Bugüne kadar ‘hayır’ dedikleri sa-
vaş da işgal de istisnasız sınırlarının binlerce 
km ötesinde gerçekleşmiştir. Elbette ‘İsrail 
işgali’ münezzeh olmak kaydıyla!

Türkiye’de Baas kalmazsa...
İşin daha hazin yanı ise bir buçuk yıldır yanı 
başımızda sistematik bir şekilde devam eden 
katliamları en fazla ‘komplo düzeyinde’ ele 
almayı becerebilen mezkûr aklın; daha savaşı 
başlatacak hiç bir adım atmamış ve kuvvetle 
muhtemel atmayacak olan Türkiye’yi çocuksu 
bir dille uyarmaya çalışmasıdır. Esad’ın katli-
amlarına karşı nutku tutulanların; Türkiye’nin 
muhtemel adımları karşısında kahraman ve en 
ahlaki pozisyondan konuştuğunu zannetmesi 
ise ancak acınacak bir durumdur. CHP’nin bu 
siyasi dile gönüllü yazılmış olması ise felaket-
le sonuçlanabilir. Laiklik fetişizmi ile Türkiye 
vasatından uzaklaşan CHP’nin Suriye mesele-
sinde yerlilik krizi yaşaması mukadderdir.

CHP Hatay sokaklarında “sakallı adamlar 
fenomenine” nasıl neo-28 Şubat ruhuyla sa-
rıldıysa, Esad’ın gidişi ufukta görününce de 
“post-Esad dönemi risklerine” sarılmak zo-
runda kalacaktır. Bu kısır döngü ana muha-
lefet partisinin daha da marjinal uçlara sav-
rulmasının önünü açabilir.

Dün ‘Cumhuriyet mitingleri’ üzerinden ulu-
salcı çetenin tuzağı ile büyük bir kitle par-
tisini sosyolojik olarak sadece öteki üreten 
bir fanatizme boğan CHP aklı; bugün Suri-
ye krizi üzerinden konumlandığı yer siyasi 
olarak ana muhalefet partisinin “düşmanla 
aynı safta” görüntüsü vererek derin bir ‘yerli 
muhbir’ krizine dönüşmesine yol açabilir. İlk 
krizin bedelini AK Parti’ye karşı defalarca se-
çim kaybetmekle ödeyen CHP; ikinci krizin 
bedelini, uzun yıllar yeniden kazanmak için 
uğraşmak zorunda kalacağı, halk ve devlet 
nezdinde meşruiyeti kaybederek ödeyebilir.

Post Esad dönemi riskleri...
Suriye krizi başladığı andan itibaren Türkiye 
içerisinde oldukça marjinal ve radikal bazı ke-
simlerin doğrudan Esad taraftarı olduğunu bi-
liyoruz. Mezkur kesimler normal şartlar altın-
da ne ideolojik ne de tarihsel olarak bir araya 
gelmeleri mümkün olmayan operasyonel bir 
muhalefete tekabül etmekteydi. Benzer şekilde 
mahcup bir eda ile Suriye rejiminin yanında 
her türlü bölgesel ve küresel gelişmeyi tavzih 
etmek üzere İsviçre çakısını andıran  “emper-
yalizm” söylemi şemsiyesi altında dezenfor-
masyon yapmaktaydılar. Ülke içerisinde fazla 
bir destek bulamıyorlar, ara ara, özellikle İngi-
liz, Amerikan ve İsrail basınında çıkan bazı de-
zenformatif haberlerin yarattığı kafa karışık-
lıkları üzerine oynamakla yetiniyorlardı. CHP 
önce Suriye Baas rejimine heyet göndererek 
dahil olduğu süreçte ana muhalefet partisini 
Hatay’da Esad resimleri altında yapılan gös-
terilerin ortasına atıverdi. Bir ana muhalefet 
partisi için felaket senaryosu olması gereken 
bu durum, CHP’nin yeni unsurları tarafından 
hükümetle etkili mücadele aracı olarak sunul-
du. CHP bu tavrını tezkereye BDP ile birlikte 
hayır diyerek en zirve noktasına çıkardı. Bu 
noktadan sonra, büyük ölçüde, CHP’nin Su-
riye politikası aynı anda Esad’ın kaderine ve 
Rusya-İran çizgisine/söylemine eşitlenmiş 
oldu. CHP, dış politika tartışılırken Erdoğan’ı 
doğrudan hedef almaya devam ettiği sürece 
komplolara teslim olmaya devam edecektir. 

CHP içinde Suriye krizi 
üzerinden ‘Hatay lobisi’ 
şeklinde tarif edebileceğimiz 
odak güçlü görünmeye 
devam edecektir. Işte tam 
bu noktada CHP-MHP taban 
geçişkenlikleri ciddi bir 
siyasal anlama kavuşmaya 
başlayacaktır.
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Bu zor duruma bir de Kılıçdaroğlu’nun artık 
ağzını da bozarak her fırsatta Davutoğlu’na 
hakaret hatta bazen küfür etmesi CHP’nin 
ciddiyetini sorgulanır hale getirmiştir.

CHP muhtemelen Suriye krizinin önümüz-
deki günlerde derinleşmesinden de Esad’ın 
gidişinin hızlandığı sonucunu değil, hükü-
metin ‘nasıl yanlış kararlar aldığı’ sonuçları-
nı çıkarmaya eğilimli olacaktır. CHP Hatay 
sokaklarında “sakallı adamlar fenomeni-
ne” nasıl neo-28 Şubat ruhuyla sarıldıysa, 
Esad’ın gidişi ufukta görününce de “post-
Esad dönemi risklerine” sarılmak zorunda 
kalacaktır. Bu kısır döngü ana muhalefet 
partisinin daha da marjinal uçlara savrul-
masının önünü açabilir. Kılıçdaroğlu’nun ve 
partinin dış politik sorunlara genel anlamda 
yaklaşımının artık bir komployu akla getire-
cek düzeyde ciddiyetten uzaklaştığı görül-
mektedir. Özellikle son iki haftada sergile-
nen performans, ana muhalefet partisinin, 
dilini kantin solculuğu düzeyine gerileten bir 
hamlığa; reflekslerini dar bir grubun mahalle 
örgütlenmesi ya da derneğinin hassasiyetle-
rine; analiz düzeyini ise takibi ve anlaşılması 
zor bir cehalete sürüklediği görülmektedir. 
Ana muhalefet partisi eğer kısa zamanda 
içine düştüğü cendereyi fark edemezse; pe-
şine takılmış olduğu, Türkiye’de kalmayan 
Baas’ı Suriye’de arayan mezhepçi, komplocu, 
İran ve Suriye bağlantılı marjinal grupların 
söylemleriyle geri dönülemez bir noktaya 
doğru ilerlemeye devam edecektir.  Bu nokta 
sadece CHP içindeki fay hatlarını derinleş-
tirmekle kalmayacak; aynı zamanda Ege ve 
Trakya’daki MHP-CHP geçişkenliğinde de 
hareketlenmelere yol açacaktır.

Kılıçdaroğlu’nun Suriye krizi üzerinden aldı-
ğı pozisyonu bu aşamadan sonra çok radikal 
bir şekilde değiştirmesini beklemek naiflik 
olacaktır. Aksine CHP’nin cari söylemine 
daha sıkı sarılması mukadderdir. CHP, ar-
tık Suriye saldırısına rağmen tezkereye karşı 
çıkmış, ısrarla AK Parti’nin Baas rejimine 

Alevi olduğu için karşı çıktığını ve mezhep-
çilik yaptığını dillendiren, hemen her gün 
Türk haber kanallarının sınırın öte tarafında 
tercümansız bir şekilde Türkçe konuştuğu 
Türkmen/Kürt/Arap direnişçilere terörist 
diyen bir partidir. Ve biraz önce zikrettiği-
miz her bir başlığın CHP’nin görece güçlü 
olduğu coğrafyada ciddi sosyal karşılıkları 
bulunmaktadır. Eğer mezkur süreç yaşan-
maya devam ederse, CHP içerisinde Suriye 
krizi üzerinden ‘Hatay lobisi’ şeklinde ta-
rif edebileceğimiz odak güçlü görünmeye 
devam edecektir. Bu ise genel CHP tabanı-
nın taşımakta ve anlamakta zorlanacağı bir 
sorun alanı demektir. İşte tam bu noktada 
CHP-MHP taban geçişkenlikleri ciddi bir si-
yasal anlama kavuşmaya başlayacaktır.

BDP ve Kürt yabancılaşması
Benzer bir krizi varoluşsal düzeyde BDP de 
yaşamaktadır. Uzunca bir zamandır kendi 
özel gündemi dışında umuma yayılan iyileş-
me, değişim ve acıları umursamadan siyaset 
yapmaya çalışan BDP; Suriye krizi üzerinden 
daha da derin bir çıkmazın içerisine düş-
müştür. Esad’a destek gösterilerine katılmak-
la Suriye krizinde fark edilen PKK, serenca-
mını Kuzey Suriye’de rejimle takas sonucu 
konjonktürel iktidar kurma iddiasıyla bitir-
miştir. Bu ise Suriye isyanını umursamak-
sızın sadece kendi gündemine odaklanmış 
Kürtler fotoğrafının çekilmesini sağlamıştır. 
BDP, Suriye’de belki de en fazla zulme maruz 
kalmış Kürtleri ahlaki ve meşruiyet sorun-
larıyla yüz yüze bırakarak yeni bir yaban-
cılaşma dalgasının önünü açan PYD-PKK 
hattının Türkiye’deki taşıyıcılığına sorgusuz 
sualsiz soyunmuş oldu. Geçtiğimiz hafta Su-
riye Kürtleri arasında artık şiddete varacak 
şekilde bir kırılmaya yol açan bu çelişki, BDP 
tarafından neredeyse hiç umursanmamıştır. 
CHP’ye benzer bir şekilde özellikle Türk so-
lundan gelen isimlerin ‘önderliğinde’ 30 bin 
insanın bir yıl içinde katledilmesine yol açan 
Baas rejimini görmek yerine komplo teorile-
rine sığınmışlardır. 
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Şemdinli’ye sıkışan vizyon
BDP açısından mesele sadece tezkere değil-
dir. Suriye isyanı ortaya çıktığı ilk günden bu 
yana BDP önce kafa karışıklığı içerisinde ol-
duğu sinyalleri vermiş, ardından da uzunca 
süre ‘Türkiye ile Baas rejimini’ sefil bir anak-
ronizmle kıyaslamaya çalışıp durmuştur. Bu 
mukayese Kılıçdaroğlu’nun ‘Esad Suriye’de 
insanları kanla susturuyor Erdoğan’da biber 
gazıyla’ düzeyinin ötesine geçememiştir. Sa-
dece Esad’ın PKK-PYD’ye bilinçli bir şekilde 
alan boşaltması sonrasında Suriye tartış-
masına dahil olan BDP; ne genel anlamda 
Suriye krizine dair dişe dokunur bir söylem 
geliştirebilmiş ne de Suriye Kürtlerinin uzun 
vadeye yayılan maslahatlarına dair PKK-
PYD söylemini aşabilen bir yaklaşım sergi-
leyebilmiştir. Aksine Suriye Kürtlerinin ken-
disine on yıllardır zulmetmiş bir diktatörden 
kurtuluş mücadelesine olan sadakat ve say-
gılarının sorgulanır hale gelmesi-

ne katkı vermişlerdir. Kürt bölgesinden çok 
uzaklarda Baas rejimine karşı başlayan isya-
nı, canları pahasına devam ettirdikleri mü-
cadeleyi, derin ahlaki sıkıntılar içerisinde, 
oldukça umursamaz bir şekilde izleyerek, sa-
dece kendi kazanımlarına odaklanmış bencil 
bir tavrın bütün Kürtlere teşmil edilmesine 
katkı vermişlerdir. Ayrıca, on yıl önce, Irak 
işgali sırasında, Türkiye’nin asker tekelindeki 
Kuzey Irak politikası etnik Türkmen kartına 
indirgenince en sert eleştirileri yapan BDP 
ve PKK çevreleri, Barzani’nin benzer bir 
yanlışı Kürt kartı üzerinden Suriye’de yapma 
girişimini alkışlamıştır. Aynı şekilde can-
ları pahasına 19 aydır direnen genel Suriye 
muhalefetinin bir parçası olmaktansa vahim 
bir hata ile ayrı ve müstakil bir Kürt konseyi 
(SUKUK) kurulmuş olması da Türkiye’nin 
on yıl önce aldığı hiç bir eleştiriyi almamıştır. 
Bu, kısa vadede kazanım, orta ve uzun vade-
de ise Kürtleri bölgede yabancılaştırmaktan 
başka hiç bir yere götürmeyecek adımlar, sor-
gusuz sualsiz BDP’nin Suriye politikasından 
anladıklarına dönüşmüştür. Başka bir ifade 
ile Türkiye’de İstanbul’u unutup Şemdinli’ye 
sıkışan BDP siyasal aklı; Suriye’de Şam’ı unu-
tup Kamışlı’ya sıkışmayı garipsememiştir.

Eğer Suriye üzerinden bir tuzaktan bahse-
deceksek; Türkiye’den ziyade, ‘savaşa hayır’ 
kampı olarak kendilerini takdim edenlerin 
içine düştükleri Baas tuzağından bahis aç-
mamız gerekmektedir. Ne ahlaki ne de je-
opolitik olarak telif edilebilir bir durumları 
bulunmamaktadır. Suriye krizi ve isyanında 
Türkiye vasatının çok uzağındaki marjinal 
bir odağı temsil etmesi gereken bir söylem 
CHP ve BDP eliyle biraz daha yaygın hale 
getirilmiştir. Bu müdahaleden mezkur mar-
jinal gruplar zaten teşekkürlerini ileterek 
özellikle CHP çıpasının farkında olduklarını 
her seferinde söylemekten çekinmemekte-
dirler. Sorun CHP’nin yaptığı müdahalenin 
ne kadar farkında olduğundadır? Evet, şimdi 
yazının başındaki soruyu tekrar sorabiliriz: 
Muhalefeti ‘Suriye batağına’ kim itti?.
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“Bu çağda böylesi rejimlere yer yok. Er geç 
yıkılacaklar”. Bu cümleler Murat Karayılan’la 
yapılan röportajdan. Karayılan’ın “böylesi re-
jimler” dediği Suriye Baas rejimi. Bu cevabı 
vermezden önce Türkiye’ye dair keskin ka-
naatlerine rağmen Baas rejimi hakkında yar-
gı bildirmekten kaçınan bir hava ile konuşu-
yor PKK lideri. Muhabirin “sorusuna cevap 
alamadığını söyleyerek” ikinci kez aynı soru-
yu sorması üzerine PKK’nın Suriye’de bulun-
madığını söylüyor ve “Baas rejiminin yanın-
da yer aldığı iddialarını” da reddediyor.

Uzunca bir zamandır PKK’nın içine düştü-
ğü anakronizmi yazıp duruyoruz. Mezkur 
anakronizm artık o kadar şiddetli bir evreye 
ulaşmış durumda ki, PKK, söylemleri ve ey-
lemleriyle, siyasetin ve güvenliğin bir konusu 
olmaktan hızla uzaklaşarak, antropolojinin 
bir nesnesine dönüşmek üzere. Karayılan 
bu röportajı verdiği günlerde Filipinler’de 40 
yıldır mücadele veren Moro İslami Kurtuluş 
Cephesi (MILF) yaşanan iç savaşı bitirme 
kararı alıyor. Kolombiya’da ise 50 yıldır sila-
ha sarılmış olan Kolombiya Devrimci Silahlı 
Güçleri (FARC) de silah bırakmak üzere bir 
kez daha masaya oturuyorlar. 2006’da de fac-
to elini silahtan çekerek seçimlere katılan 

HAMAS ise yeni liderini seçmeyi tartışıyor. 
PKK siyasal dilinin gerçeklikten ne kadar 
koptuğunu görmek için yukarıdaki üç örnek 
(HAMAS, MILF ve FARC) ile PKK’nın “bu 
çağda” içinde kalmakta ısrar ettiği makası 
mukayese etmek yeterlidir.

Aynı röportajda “er geç yıkılacak” dediği 
Baas rejimine PKK’nın destek verip verme-
diği de örnekleriyle kendisine soruluyor. 
Elbette cevabı bocalayarak da olsa “hayır” 
şeklinde. Oysa PYD’nin isminden başka 
her şeyinin PKK olduğunu sağır sultan bile 
duymuş durumda. Benzer şekilde PJAK’ın 
bu sene içerisinde bir tek eylem bile yapma-
mış olmasıyla “İran-Suriye-PKK” bağlantısı 
sorulduğunda da Karayılan bizlere bir “te-
sadüften” bahsediyor. Suriye’deki isyana dair 
oldukça soğukkanlı ama özünde bir o kadar 
bencil olan yorumu veya cevabı ise “Kürtle-
rin Şam rejimini yıkmak gibi hedefi olmadı-
ğını” söyleyerek işin içerisinden sıyrılacağını 
düşünüyor.

Benzer bir kafa karışıklığına, geçtiğimiz haf-
ta sonu, İstanbul Küresel Forumu’ndaki Su-
riye Ulusal Konseyi (SUK) ve Suriye Ulusal 
Kürt Konseyi (SUKUK) başkanları Abdulba-

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  20 Ekim 2012  |  Sabah Perspektif

Zamanın Ruhu, PKK ve Suriye
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sit Seyda ve Abdulhakim Beşşar’ın konuşma-
larında şahitlik ettik. Her ikisi de Kürt olan 
Seyda ve Beşşar’ın Suriye rejimine dair ben-
zer perspektifleri bulunmaktadır. Temel bir 
noktada ise ayrılmaktalar. Beşşar SUKUK 
adına Kürtlerin federal ve seküler devlet ta-
leplerini dillendirmektedir. Seyda’nın başın-
da bulunduğu SUK’un ise öncelikleri arasın-
da bu iki talep bulunmamaktadır.

Suriye isyanını, Baas rejiminden en fazla 
zulmü görmüş olmasına rağmen Kürtler 
başlatmadı. Kürt bölgesinden çok uzaklarda 
Kürtler gibi yıllardır baskı altında yaşayan 
Araplar isyan etti Esad rejimine. Daha sonra 
bu isyan yine Kürtlerin zayıf katılımına rağ-
men canları pahasına Suriyeliler tarafından 

korku eşiğini aşacak noktaya taşındı. Bütün 
bu süreç yaşanırken Kürtler de yavaş yavaş 
hareketlendi ve isyan dalgasına yer yer dahil 
oldular. Lakin Kürtler adına Suriye’de göze 
çarpan unsur Suriye isyanının parçası olma-
ları ve Esad devrimini yıkmak için mücadele 
etmeleri olmadı. Kürtler Suriye’de iki başlık-
la anılır oldular. Birincisi, Suriye isyanının 
genel hedeflerinden koparak, Esad sonrası 
“felaket senaryosu” şeklinde konuşulan “bö-
lünme, parçalanma” tartışmalarını alevlendi-
recek şekilde ilk etnik çıkışı yaptılar. İkincisi 
ise yıllarca Baas rejimi ile iş tutmuş, gündemi 
Suriye olmayan PKK ile anılır oldular. Bu iki 
unsur Kürtleri Suriye isyanında müstesna bir 
pozisyona oturttuğu kadar Suriye direnişi 
içerisinde ve bölgesel algı düzeyinde yaban-
cılaşmalarının da önünü açtı.

Sadece kendi özel gündemine odaklanan bir 
Kürt muhalefeti kendi eliyle iç çelişkilerini 
büyüttüğü gibi Esad sonrası çok daha sıkın-
tılı süreçlerin önünü açabilir. Kürtler, Esad’a 
karşı direnen Suriyelilerin fiilen en büyük 
destekçisi olan Türkiye’ye her gün saldıran 
bir terör örgütü ile beraber taleplerini dile ge-
tirerek sadece Kürtlere değil Suriye muhale-
fetine de kötülük yapıyorlar. Kürtleri Şam’dan 
uzaklaştıracak, Kamışlı’ya sıkıştıracak her 
yaklaşım Kürtlerin aleyhinedir. Bundan şüp-
he edenler, İstanbul’u bırakıp Şemdinli’ye sı-
kışan PKK siyasal aklına ve ortaya çıkardığı 
enkaza bakmayı deneyebilirler.

Kürtleri Şam’dan 
uzaklaştıracak, Kamışlı’ya 
sıkıştıracak her yaklaşım 
Kürtlerin aleyhinedir. Bundan 
şüphe edenler, Istanbul’u 
bırakıp Şemdinli’ye sıkışan 
PKK siyasal aklına ve ortaya 
çıkardığı enkaza bakmayı 
deneyebilirler.
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The spreading of the Syrian crisis in the re-
gion has become the most talked-about issue 
after Wissam al-Hassan’s assassination last 
week. That the Baath regime – a regime that 
is preoccupied with its own troubles; that 
has lost de facto authority over most of its 
territory; that fails to provide state services 
to 22 million Syrian people; that resembles 
a “Baathist armed militia” more than a gov-
ernment; that fights a guerilla war against the 
opposition forces and that has lost its own 
top security gang to an assassination – car-
ried out al-Hassan’s assassination does not 
seem very likely.

It is not surprising – as it was not in the Rafic 
al-Hariri assassination – that, after the assas-
sination, all eyes turned to Syria and to Hez-
bollah, which has lost one of its most senior 
commanders, Ali Hussein Nassif, in Syria 
fighting side by side with the Baath regime 
against the Syrian resistance forces.

It is possible that al-Hassan’s assassination 
will serve as a catalyst to the political pres-
sure Lebanon has felt with the Syrian crisis. 
However, the fragility of Lebanon’s political 
infrastructure, regardless of the Syrian crisis, 

should also be recalled. The disaster scenari-
os, some naïve Western pundits and al-Assad 
propagandists have attempted to carry over 
to Lebanon via Syria, had, in fact, have al-
ready been playing out in Lebanon for years. 
That is to say, no one knows what it means 
to live through a civil war, assassinations and 
political crises better than the Lebanese.

The predictions that al-Hassan assassination 
will have a huge impact on the Syrian crisis 
are exaggerated. Nevertheless, the tensions 
in Lebanon could rise substantially. In fact, 
after the assassination, in response to the ris-
ing voices of the March 14 opposition coali-
tion, the Mikati government even offered to 
resign. Based on experience, it could be ar-
gued that, however fragile the Lebanese po-
litical infrastructure is, it also has the poten-
tial to overcome the al-Hassan shock. Similar 
political tensions rose after the al-Hariri as-
sassination, but the Lebanese political scene 
recovered.

The most lasting effect of the crisis carried 
over to Lebanon via Syria is the political 
quagmire Hezbollah has found itself in. It 
is not possible for the confidence placed in 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  26 Ekim 2012  |  Hurriyet Daily News

Syria and Lebanon
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Hezbollah not to be shaken by the al-Hassan 
assassination. Hezbollah continues to reck-
lessly spend the capital it has built with its 
resistance against Israel on the Baath regime. 

Hezbollah, above all, has to comprehend 
that the rising tensions between the March 8 
alliance and the March 14 coalition over the 
Syrian crisis will only cause more instabil-
ity in Lebanon and this will not change the 
direction of the crisis in Syria. It seems like 
the best course of action on this issue is to 
pay attention to what Sayyed Ali Fadlallah, 
son of the late spiritual leader of Hezbollah, 
said: “All Lebanese should abide by the offi-
cial stance represented by the disassociation 
policy regarding the Syrian issue and should 
not interfere in the crisis while [respecting] 
the Syrian people’s will to determine the des-
tiny of its country”.

Hezbollah continues to 
recklessly spend the capital 
it has built with its resistance 
against Israel on the Baath 
regime.
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AK Parti’nin dördüncü olağan kongresinin 
üzerinden bir hafta geçti. Kongre birkaç 
istisna dışında, çoğunlukla Erdoğan’ın ko-
nuşması üzerinden değerlendirildi. Zaten 
yüklenen aşırı anlam dolayısıyla beklenti-
lerin karşılanması neredeyse imkânsızken, 
Erdoğan’ın da konuşmasında siyasi reform-
lara ilişkin maddelere yer vermemesi, ko-
nuşma ile özdeşleştirilen kongrenin olumsuz 
değerlendirmelere konu olmasına yol açtı.

Oysa kongre, geride kalan on yılda hem AK 
Parti’nin hem de Türkiye siyasetinin hangi 
yönde ilerleme kaydettiği hakkında önemli 
göstergelere sahipti. Bu çerçevede, kong-
re-konuşma özdeşliğine saplanan dar bir 
kongre analizinden kurtulmak adına, aynı 
anda konuşmada verilen mesajları, kong-
rede dağıtılan belgelerdeki siyasi vizyonu 
ve kongreye davet edilen liderlerin kom-
pozisyonunu kapsayan bir değerlendirme 
yapmakta yarar var. Bu üç enstrümanın her 
birinin yüklendiği öncelikli misyonu tanım-
lamak mümkün. Örneğin, konuşma daha 
çok AK Parti’nin siyasal kimliğini tarif et-
meye yoğunlaşırken, dağıtılan belgeler AK 

Parti’nin siyasi vizyonunu, çağrılan liderler 
ise Türkiye’nin bölgesel konumunu yansıtı-
yordu. Aynı şekilde, bu üç enstrümanın sa-
yılan her üç misyona kendi zaviyelerinden 
katkıda bulundukları da söylenebilir. Kısa-
cası, birçok enstrümanla ve birçok açıdan 
kongreyi analiz etmek mümkün. Kongrenin 
AK Parti’ye ve Türkiye siyasetine en önemli 
katkısı, AK Parti’nin kimliğini ve siyasetin 
yeni dinamiklerini tanımlamaya yönelik 
sunduğu ipuçlarıydı. Gerek Başbakan’ın 
konuşmasının içeriği ve kongrede dağıtı-
lan belgeler, gerekse kongreye davet edilen 
ve kürsüye çıkma fırsatı tanınan liderlerin 
kompozisyonu ve konuşmaları, AK Parti’nin 
kimlik koordinatları ve AK Parti dolayımıy-
la Türkiye’nin siyasal yönelişleri üzerinde 
değerlendirme yapmak için zengin bir mal-
zeme sundu.

Kendini tanımlama zorunluğu
AK Parti, 28 Şubat sürecinde askeri bir dar-
be neticesinde hükümetten düşürülen, siyasi 
partileri kapatılan, etkili aktörlerin çoğun-
luğu tarafından dışlanan kişilerin, kimliği 
dolayısıyla hapis yatan bir lider etrafında 

‘Yeni Türkiye’ Kongresi
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |   07 Ekim 2012   |  Star Açık Görüş

30 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleşen AK Parti 4. Olağan Kongresi hem yurt içi hem de yurtdışından önemli bir katılımcı 
kitlesine ev sahipliği yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Hamas’ın siyasi lideri Halid Meşal ve Kürdistan Bölgesel Yö-
netimi Başkanı Mesut Barzani’nin katımı ile kongre salonunda dağıtılan partinin gelecek dönem hedeflerini içeren 63 maddelik 
“AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu” kitapçığı, AK Parti’nin gelecek dönemde izleyeceği hem iç hem de dış siyasete dair önemli ipuçları-
nı vermekteydi. Ayrıca, AK Parti bu kongreyle kendisini 2013, 2014 ve 2015’teki seçimlere götürecek parti teşkilatını da belirledi.

AK Parti 4. Olağan Kongresi 
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bir araya gelmesiyle kuruldu. 1990’lardaki 
sosyolojik dinamikleri doğru okumayan re-
jimin kendisine yönelen talepleri ‘hainlik’ 
olarak kodlayıp topyekün savaş ilan ettiği bir 
dönemde, dışlanan-savaşılan aktör ve kesim-
lerin, ‘bir çıkış bulma’ arayışlarının neticesi 
olarak kurulan AK Parti, on dört ay sonra, 
tek başına iktidara geldi.

AK Parti, kuruluşundan itibaren kendisi-
ni tanımlamakta zorlandı. Kendisiyle ilgili 
tarif edici önermeler sunmak yerine kendi-
sini tanımlamak için serdedilen önermeleri 
redderek yol aldı. AK Parti, başaramadığı işi 
tamamlamak üzere obsesif bir tutumla darbe 
tezgahlamaya devam eden 28 Şubat süreci 
aktörlerinin şerrinden korunmak, rejimin 
ideolojik aygıtlarının etkisinde kalarak ken-
disini ‘tehlikeli’ olarak kodlamış toplumsal 
kesimlerin endişelerini gidermek ve sistem 
tarafından marjinalleştirilmiş partilere sır-
tını çevirip ‘sağlam’ aktör arayışını bir siyasi 
tutuma dönüştürmüş büyük toplumsal ço-

ğunluğun desteğini almak üzere, mesaisinin 
çoğunu, kendisine yönelik yanlış algıları dü-
zeltmeye ayırmak durumunda kaldı.

Kuruluşunda, resmi bir kimlik olarak be-
nimsediği ‘muhafazakâr demokrat’ etiketi 
bile, içinden geldiği Milli Görüş geleneğin-
den kopmasının, İslamcı olmayışının bir 
kanıtı olarak tedavüle sokuldu. Kuruluşu-
nun ilk yıllarında, değiştiğini ispatlamakla 
mükellef tutulan AK Parti, iktidarını per-
çinlediği dönemlerde de, ısrarlı bir şekilde, 
‘gizli ajanda’ sahibi olmakla, farklı yaşam 
tarzları üzerinde ‘mahalle baskısı’ kurmakla 
suçlandı. Cumhuriyet tarihinin en destansı 
demokrasi mücadelesini verdiği ve vesayet 
rejimi karşısında bugüne kadar hiçbir ikti-
darın elde edemediği demokratik kazanım-
ları sağladığı dönemlerde bile, ‘otoriterlik’le, 
‘muhafazakarlık’la veya en basitinden ‘zoraki 
demokratlık’la suçlandı/suçlanıyor. Kısacası, 
kimlik meselesi, AK Parti açısından sürekli 
bir imtihan alanı oldu.
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Siyaset normalleşmesi
11 yıl boyunca kendisine yönelen tehditlerle 
baş etmek için akla karayı seçen AK Parti’nin 
kongrede ortaya koyduğu siyasi profili nasıl 
değerlendirmek gerekir? Başbakan’ın ko-
nuşmasındaki dinsel-tarihsel göndermeler, 
düne kadar siyasi duruşları dolayısıyla ken-
di ülkelerinde, uluslararası platformlarda ve 
Türkiye’de gayri meşru addedilen siyasi ak-
törlerin kongrede kendi dillerinde yaptıkları 
siyasi konuşmalar, hem AK Parti’nin hem 
de Türkiye’nin siyasal serüveni hakkında 
çok değerli ipuçları barındırıyor. Bu değişi-
min boyutunu anlamak açısından, bundan 
sadece altı yıl önce, 2006’da Meşal’in gizlice 
Türkiye’ye getirilmesinin uyandırdığı yankı-
ları veya daha birkaç yıl öncesine kadar Bar-
zani hakkında atılan manşetleri hatırlamak 
yeterli. Bu çerçevede, kongrenin, AK Parti 
iktidarında Türkiye’nin katettiği demokra-
tik gelişimin en özet ve bütünlüklü fotoğra-
fını ortaya koyduğunu söylemek mümkün. 
Kongre, hem AK Parti’nin kimliğini orta-
ya koymakta geliştirdiği özgüveni hem de 
Türkiye’nin değişen siyasal parametrelerini 
yansıttı. Bu, nasıl mümkün oldu?

AK Parti, vesayet rejiminin kendisine yö-
nelik baskılarıyla başetmeye uğraşırken 
demokratik meşruiyete yaslanmaya özel 
bir önem atfetti. Siyasal performansını top-
lumsal dinamiklerin özgürleşme mücade-
lesiyle özdeşleştirmeyi başardığı ölçüde, 
hem siyasal gücünü arttırdı hem de siyasal 
sistemi demokratikleştirdi. Siyasal strateji-

sini toplumsal taleplerle kesiştirmesi, birçok 
siyasal-toplumsal kesimin AK Parti’ye des-
tek vermesine yol açtı. AK Parti’nin siyasal 
etkinliğini ülkenin demokratikleşmesiyle 
ilişkilendirmesi, doğal seçmeni olmayan 
birçok farklı toplumsal kesimin de rejimin 
demokratikleşmesi adına kendisini destekle-
mesini sağladı. Nihayetinde on yıllık bir mü-
cadele sürecinde vesayet rejimi geriletildiği 
gibi, mücadelenin dili ve stratejisi hem AK 
Parti’yi hem de Türkiye siyasetinin koordi-
natlarını büyük ölçüde değiştirdi.

AK Parti, kıran kırana geçen ve birçok riskli 
kararlar almayı gerektiren bir sürecin sonun-
da, siyasetin kodlarını değiştirdi. Vesayet re-
jimi tarafından dar bir alanda kalkınma-hiz-
met gibi faaliyetlerle sınırlanan siyasal alanı 
genişletmek üzere, hem vesayetçi aktörlerle 
hem de vesayetçi ideolojiyle hesaplaştı. As-
keri ve sivil bürokrasinin siyaset üzerindeki 
tahakkümü geriledikçe, bu tahakkümün bes-
lendiği vesayet ideolojisi de mevzi kaybetti. 
Tekçi bir ulus inşa hayali uğruna tanımlanan 
tehdit algıları ortadan kaldırılınca, dışlanan 
toplumsal-siyasal kesimlere meşru bir siyasal 
faaliyet alanı doğdu. Sivilleşen siyaset devlet 
aklının da demokratikleşmesini sağladı. İrti-
ca ve bölücülük tehditlerinin devlet aklından 
sökülmesi, bu tehditlerle ilişkilendirilen iç 
toplumsal kesimlerin siyasal meşruiyetle-
rini sağladığı gibi, dışarıdaki gelişmelerin 
de algılanma biçimini değiştirdi. İçerideki 
dindar toplumsal-siyasal kesimlerin tehdit 
olmaktan çıkması Arap uyanışına öncülük 
eden İslamcı aktörlerin meşru halk temsilci-
leri olarak algılanmasına, içerideki Kürtlerin 
tehdit olmaktan çıkarılması da dışarıdaki de-
mokratik süreçlere katılan Kürt aktör ve or-
ganizasyonların meşru siyasi ortaklar olarak 
addedilmelerini sağladı.

Siyasal modernleşme
Siyasetin normalleşmesi, doğal olarak, siya-
setin aktörlerini de terminolojisini de değiş-
tirdi. Kongre’nin 12 Eylül referandumu ve 12 

Kongre, hem AK Parti’nin 
kimliğini ortaya koymakta 
geliştirdiği özgüveni hem de 
Türkiye’nin değişen siyasal 
parametrelerini yansıttı.
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Haziran seçimleriyle perçinlenen normalleş-
menin sonrasında gerçekleştirilen ilk kongre 
olması, bu yeni siyasal durumun birçok di-
namiğinin birarada gözlemlenmesine imkân 
sağladı.

Kongreyi bu siyasal normalleşmenin bir so-
nucu ve göstergesi olarak okumak gerekir. 
Kongredeki dini vurgu da, tarihsel referans-
lar da, ortaya konulan demokratik program 
da Türkiye’de siyasetin normalleşmesinin 
bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Bu 
unsurların her biri, vesayetle sürdürülen on 
yıllık yoğun mücadele sonrasında gündeme 
gelen ‘yeni Türkiye’nin siyasal koordinatları-
nı ortaya koymaktadır. Yeni Türkiye, tarihsel 
ve dinsel geçimişiyle barışık, demokratik bir 
siyasal vizyona sahip, bölgedeki gelişmelere 
müdahil bir Türkiye olacaktır.

Siyasal normalleşmenin kongrede tezahür 
eden ilk dinamiği, bugüne kadar resmi ta-
rih yazımı dışında bırakılan tarihsel-dinsel 
referanslara sahip çıkılmaya başlanacağıdır. 
Cumhuriyet, toplumun zengin tarihsel re-
feranslarını bir kenara bırakıp pozitivist ve 
şekilci bir batıcılıkla tanımlanan bir kimlik 
formu dayatmıştı. Ulus inşa sürecinin do-
ğurduğu sıkıntılarda da, toplumun rejime 
yabancılaşmasında da bu köksüz kimlik for-
munun dayatılmasının büyük bir etkisi vardı. 
Şimdi Türkiye, tarihsel-dinsel referanslarına 
geri dönüyor, çizdiği gelecek vizyonunun bu 
tarihsel referanslarla paralel olmasına özel 
bir anlam atfediyor. Bu yeni durumu eksik 
algılayanlar, kongrede Türk-İslam ideolo-
jisiyle karşılaştığını zannedip endişeye ka-
pıldılar. Oysa Türk-İslam ideolojisi olarak 
damgalanan şey, Türkiye’nin tarihsel-dinsel 
referanslarına sahip çıkmaya başlamasından 
başka bir şey değil.

Siyasal normalleşmenin kongrede görü-
nürleşen ikinci dinamiği, demokratik siyasi 
vizyonun hız kesmeden devam edeceğidir. 

Bugüne kadar mesaisinin önemli bir kısmını 
vesayet rejimiyle mücadele etmeye hasreden 
Türkiye, sivilleşme sürecini vesayet rejimi-
nin neredeyse bütün kurumlara sirayet eden 
kalıntılarını kazıyarak sürdürecektir. AK 
Parti’nin basına dağıttığı 63 maddelik de-
mokratik paketin en önemli yönü, geniş bir 
yelpazede demokratik siyasete uygun bir si-
yasal alanın inşasına hız verileceğidir.

Siyasal normalleşmenin kongrede belir-
ginleşen son dinamiği bölgedeki aktörlerle 
ilişkilidir. Vesayet rejiminin kodladığı irtica 
ve bölücülük tehditleriyle sürdürülen mü-
cadele neticesinde Kürtlüğün ve İslam’ın 
tehdit olarak algılanmasından vazgeçilmesi, 
toplumsal barışın sağlanmasına hizmet etti-
ği ölçüde, bölgesel aktörlerle ilişkilerimizin 
normalleşmesini de sağladı. Bu normalleşme 
sürdükçe, tersinden iç toplumsal barışımızın 
da teminatı olmaya adaydır. Başka bir de-
yişle, Türkiye’nin Barzani ve Mursi-Meşal’le 
kurduğu ilişkilerin kökeninde nasıl vesayet 
rejiminin bölücülük ve irtica paranoyala-
rından vazgeçilmesi yatıyorsa, bu ilişkilerin 
derinleşmesi de, tersinden, Türkiyenin mu-
hayyel bir gelecekte bu paranoyalara geri 
dönmeyişinin teminatı olacaktır. Türkiye’nin 
bölgesel aktörlerle kurduğu ilişkiler ve Arap 
uyanışına gösterdiği yakın ilgi, hem politika-
larını hem de siyasal terminolojisini değişti-
recektir. İç ve dış dinamiklerin birbirini bes-
lemesiyle, Türkiye dindarlıkla da Kürtlükle 
de daha barışık bir Türkiye olacaktır.

Bütün bu dinamikleriyle kongre, AK 
Parti’nin kimlik koordinatlarını açığa çıkar-
dığı gibi, yeni Türkiye’nin siyasal kodlarını 
da ortaya koymuştur. Bu kodların herhangi 
birini diğerine tercih etmek, biri lehine di-
ğerlerinden vazgeçmek mümkün değildir. 
Bu kodların eşzamanlı birlikteliği sürdü-
ğü ölçüde, AK Parti desteğini ve iktidarını 
sürdürecek, siyasal normalleşme devam  
edecektir....
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Çin sineması ve edebiyatında 1980’lerden 
itibaren yaygınlaşan sıradan insanın öykü-
lerini merkeze alan tarzın önemli temsilcile-
rinden olan Mo Yan, Çin’in kırsalında geçen 
hikâyelerini okuyucularına anlatmaya çalı-
şıyordu. Mo Yan’ın anlatmaya çalıştığı yerel 
hikâyelerin büyük kitleler tarafından daha 
kolay anlaşılması ve özellikle Batı’da kendi-
ne sadık bir okuyucu kitlesi oluşturmasına 
en çok yardım eden unsurların başında şüp-
hesiz o yıllarda Çin’de yükselen neo-realist 
sinema ve bu ekolün dünyada bulduğu izle-
yici kitlesi önemli bir rol oynamıştı. Zhang 
Yimou, Tian Zhuangzhuang ve Chen Kaige 
gibi beşinci kuşak yönetmenlerin İtalyan 
sinemasındaki erken dönem neo-realist ve 
toplumsalcı sinemadan etkilenerek ortaya 
koydukları eserler, Mo Yan’ın hikâyelerinin 
daha tanıdık ve göze aşina bir zemin üzerine 
oturmasını sağladı.

Dünya okuyucusu kapalı bir toplum ve otori-
ter bir rejimin perdeleri arkasındaki hayatları 
bu görsellik sayesinde daha yakından tanıma 
fırsatı buldu. Özellikle Zhang Yimou’nun yö-
nettiği ve Mo Yan’ın aynı isimli romanının bir 

bölümü konu edinen “Red Sorghum”, Mo Yan 
ismiyle özdeşleşen bir eser olarak ortaya çık-
tı. Ancak bu yıllarda sıradan insana yapılan 
vurgu merkezi yönetimden bazılarını rahatsız 
ediyordu. Özellikle köylülerin artık Kafka’nın 
Şato’sunu andıran bürokratik canavarla ver-
dikleri mücadele, bürokrasinin gayri insanî 
ve etkisiz bir hal alışı binlerce yıllık bürok-
ratik geleneğini meşruiyet kaynaklarından 
biri haline getiren bir devlet tarafından ha-
liyle uygun bulunmamıştı. Mo Yan’ın Garlic 
Ballard’da sergilediği bir köyü sarımsak ekme-
ye mahkûm edip ürünü almaya yanaşmayan 
yapı ile Zhang Yimou’nun “The Story of Qiu 
Ju” filminde hamile bir kadının mücadele et-

Mo Yan’ın Hikâyeleri
Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |   15 Ekim 2012   |  Zaman

Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Çin sineması ve edebiyatında 1980’lerden itibaren yaygınlaşan sıradan insanın öykü-
lerini merkeze alan tarzın önemli temsilcilerinden Mo Yan oldu. Kapalı ve otoriter bir rejimle yönetilen insanların hayatlarını 
anlatmasıyla ünlü Yan, ekonomik olarak hızla büyüyen ve siyasal anlamda etkisi daha da artan Çin’de gerek ekonomik olarak 
kaybeden ve gerekse sosyal olarak bastırılan kesimin sorunlarını gündeme getirdi. Nobel Edebiyat Ödülü, Yan’ın kişisel hayatın-
daki bir başarı olmanın ötesinde, Çin devlet sanatçısı olarak aldığı ödülle önceki yıllarda Çin yönetimine muhalif isimlere Nobel 
Ödülü verilmesinden dolayı Çin’de artan Nobel kompleksini kırdı.

Nobel Edebiyat Ödülü Çinli Yazar Mo Yan’a

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene 
sürpriz bir kararla az bilinen ve 
“Nobel dedikodularında” lafı 
pek geçmeyen Çinli yazar Mo 
Yan’a verildi.
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tiği sistem ve diaspora Çin edebiyatından Ha 
Jin’in karısından boşanabilmek için kanunun 
gerektirdiği 16 yılı beklemek zorunda kalan 
kahramanının kurbanı olduğu düzen sıra-
dan insanın karşısında bulduğu devasa dev-
let aygıtının parçaları arasında yer alıyordu. 
1980’lerde özellikle reform yanlısı sesler için 
bu eleştirel eserler önemli bir fırsat ve açılım 
sunmuştu. Eserlerdeki entelektüel cesareti 
takdir eden dünya kamuoyu da, bu sanatçıla-
ra eserleri Çin’de yasaklanırken gerekli saygıyı 
göstermiş ve sahip çıkmıştı.

Çin’in 1990’lı yıllarda yaşadığı ekonomik 
açılım ve Tiananmen olayları sonrasında 
başlattığı milliyetçi propaganda Çin’deki sos-
yal yapıyı ve entelektüel dünyayı da derinden 
etkilemeye başladı. Ortaya çıkan milliyetçi 
entelektüel dalga “Hayır Demeyi Bilen Çin” 
tarzında bazı eserleri de ortaya çıkardı. Bu 
gelişme beraberinde Çin toplumunda daha 
fazla saygı ve uluslararası prestij için agresif 
bir tutumu da beraberinde getirdi. 2000 yılı 
olimpiyatlarını Pekin’e vermeyen Uluslarara-

sı Olimpiyat Komitesi ve Batı ülkelerine karşı 
duyulmaya başlayan Olimpiyat Kompleksi, 
1988 yılında Nobel Barış Ödülü’nün Tibet’in 
ruhani lideri Dalay Lama’ya verilmesi sonra-
sında başlayan Nobel Kompleksi’nin sadece 
bir devamı niteliğindeydi. 1990’lı yıllarda 
dünyadan yükselen insan hakları ihlali eleş-
tirileri bu durumu daha da patolojik bir hale 
getirdi. Bunun sonucu ortaya çıkan milliyet-
çi sanat xenophobic [yabancı düşmanı] özel-
liği olan eserler ortaya koydu.

Bunun yanında Çin’de bu yıllarda başlayan 
ve ondan sonra sürekli olarak devam eden 
iki haneli ekonomik yükseliş bir yandan or-
taya zengin bir sınıf çıkarırken, öte yandan 
da ekonomik olarak kaybedenlerden oluşan 
geniş toplumsal bir kesim meydana getirdi. 
Sınıfsal sorun devletin otoriter eli tarafın-
dan bastırılmaya çalışılırken, Çinli yazarlar 
ve yönetmenler bu sınıfsal meseleleri mer-
kezine alan eserler vermeye başladı.  Altıncı 
kuşak yönetmenlerden Xiaoshuai Wang’ın 
köyden kente göçün getirdiği sosyal ve eko-
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nomik çatışmayı anlatan “Beijing Bicycle” 
filmi ve Ma Jian’ın krematoryum açan genç 
bir yatırımcının hikâyesini anlatan “Noodle-
maker” romanı yeni ekonomik düzenin or-
taya çıkardığı sosyal ve ekonomik sorunları 
ortaya koyuyordu.

Çin, Nobel kompleksini aşarken
2008 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapma 
hakkını kazanarak olimpiyat kompleksin-
den kurtulan Çin toplumu, 2000 yılında Gao 
Xingjian’ın aldığı Nobel Edebiyat Ödülü’yle 
Nobel buhranına daha da derinden girdi. 
Muhalif bir yazar olan ve Paris’te yaşayan 
Gao’nun Nobel almış olması Çin toplumu-
nun milliyetçi endoktrinasyonuna maruz 
kalmış kesimlerinde dünyanın ve özellikle 
Batı’nın Çin’i utandırmak için giriştiği bir 
saldırı olarak algılandı. Çin medyasının bir 
kesimi olay hiç yaşanmamış gibi davranma-
yı tercih ederken başka bir kesimi de Nobel 
komitesine ağır eleştirilerde bulunmayı ter-
cih etti. Mo Yan’ın Nobel ödülü almasından 
önce Çin’deki Nobel rahatsızlığını besleyen, 
muhalif aktivist Liu Xiabo’nun Nobel Barış 
Ödülü alması oldu. Çin önce Nobel komite-
sine ev sahipliği yapan Norveç’i protesto etti, 
sonra ise hapisteki Liu’yu serbest bırakmadı-
ğı gibi ödülü almaya gitmeyi planlayan eşine 
de yurtdışına çıkma yasağı getirdi. Bu arada 
1990’ların eleştirel sanatçılarının bazıları da 
giderek sistemden taraf oldu. Zhang Yimou 
“Hero” da Çin’in bölünmez bütünlüğüne 
vurgu yaparken Mo Yan da başkan yardım-
cısı olduğu Çin Yazarlar Birliği üyelerini mo-
bilize ederek, Mao’nun, sanatın ve edebiyatın 
partinin hizmetine girmesi gerektiğine dair 
Yan’an nutkunu elli ünlü yazara kaligrafiyle 
yazdırarak kitap halinde bastırdı.

Bunları yaparken Mo Yan katıldığı program-
larda politik duruşuna ait eleştirileri cevap-
lamaya çalışarak otoriter bir rejimin organik 
entelektüeli olmadığını kanıtlamaya çabalı-
yordu. Nobel Edebiyat Ödülü’nün açıklan-

dığı saatlerde Çinli muhalif yazarların ve 
rejimin ödüle gösterdiği tepkiler bir ödülün 
siyasi olarak ne anlamlara gelebileceğinin en 
güzel göstergeleri arasındaydı. Yayın akışını 
durdurarak Nobel Edebiyat Ödülü’nü açık-
layan Çin televizyonu ve haberi tam sayfa 
veren rejimin resmî yayın organlarının ya-
yınları, Mo Yan’ın siyaseten izlediği çizginin 
ortaya çıkardığı sonuçtu. Devletin tokadı-
nı en çok yemiş Çinli sanatçılardan olan 
Ai Weiwei çılgınca olarak açıkladığı kararı 
eleştirirken böyle bir ismin Nobel alması-
nın rejimi ne kadar meşrulaştırdığının altını 
çiziyordu. Bir sene önce Nobel Barış Ödülü 
alan Liu’nun hâlâ hapiste olduğu, en önemli 
sanatçılarından Ai’in rejim tarafından kıska-
ca alındığı bir ortamda Çin’in devlet sanat-
çısının aldığı Nobel önümüzdeki dönemde 
ödülün doğası ve sanatın ve sanatçının mis-
yonu üzerine yeni bir tartışmaya sebebiyet 
verecek.
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Tartışmalarında hakim dil, Türkiye’nin sınır-
larının ötesindeki gelişmeleri merkeze alan 
bir yaklaşım ve içerikten öte iktidar-muhale-
fet çekişmesi ve rekabetinin birbirini sürekli 
iğneleyen, suçlayan ve karşı tarafı dize ge-
tirmeyi önceleyen renklerini taşıyor. Ancak 
Türkiye’nin dış politika tercihlerini ve sür-
dürülegelen siyaseti iç politikanın kısır dön-
güsüne hapsederek tartışmak yeni gelişme-
leri ve köklü değişimleri kapsamlı biçimde 
okumaya engel olmaktadır. Bu nedenle Türk 
dış politikasının temel parametrelerini, sabit 
ve değişken yönlerini polemik dilini aşarak 
tartışmak bir ihtiyaç olarak karşımıza çık-
maktadır. Zira mevcut siyasetin nereye doğ-
ru evrilebileceğini ve yeni stratejik tercihle-
rin neler olabileceğini görmek öncelikle dış 
aktör ve değişkenlerin de analiz edilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Dış politika tercihleri 
ve kararları bir sürece işaret eder. Bu süreç 
uygulama aşamasında karmaşıklaşır, hızı ve 
yönü dış faktörlerin etkisiyle değişebilir, ilk 
planda vazgeçilmez görülen kararlar yeni-
den gözden geçirilebilir, belirli sınırlar için-
de kabullenilen esneklik ile dış politika ter-
cihlerinde değişiklik yapılabilir. Bu nedenle 

dış politika kararlarının her zaman ve şartta 
sonuç vermesini beklemek gerçekçi olma-
yan bir beklentiye tekabül eder. Bir ülkenin 
bölgesel ve küresel ilişkileri, yani dış politi-
ka karar ve tercihlerine dayalı hareketleri bir 
sürece işaret eder.

Türkiye örneğinden hareket ederek somut-
laştırmak gerekirse, dış politikası belirli öl-
çüde devamlılık gösterse de bir ülkenin aldı-
ğı tüm kararların kendi istediği ve planladığı 
gibi bir sonuç üretmesi kolay değildir. Çün-
kü Türkiye’nin Suriye politikasında da görül-
düğü gibi sürece dahil olan ve Türkiye’nin 
kontrol etmesi mümkün olmayan pek çok 
aktörün, içinde bulunduğumuz bölgede ya-
şananlara müdahale ettiği, olaylara taraf ol-
duğu ve farklı çıkarlar peşinde koştuğu or-
tadadır. Aslında ilkeler temelinde yaklaşım 
farklılıkları ve çıkar çatışmalarını da barındı-
ran bölgesel ve küresel rekabet, diğer ülkeler 
gibi Türk dış politikasını da etkilemekte, dış 
politikayı bir süreç değil de hemen sonuç alı-
nacak kısa vadeli bir girişim olarak görenler 
beklentileriyle karşılaşmayınca hemen başa-
rı notu verme kolaycılığını tercih etmektedir. 

Ortadoğu’da Yeni Vizyon Arayışı
Yorum  |  TALIP KÜÇÜKCAN  |   27 Ekim 2012   |  Star Açık Görüş

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler bölge devletlerini derinden etkilerken, küresel anlamda da pek çok ülkenin dış politikasını Islam 
ve Islami hareketlere karşı etkilemekle beraber, uluslararası ilişkilerde hâkim bazı kavramların yeniden tanımlanmasının gerek-
liliğini doğurdu. Bölgesinde etkin bir güç olan Türkiye, değişimin yaşandığı ülkelere ilham kaynağı ya da model olarak sunuldu. 
Bölgesel ve küresel anlamda yeni bir vizyon arayışı içerisinde olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin özellikle ekonomik göstergeler 
bakımından dikkat çekici 10 yıllık deneyimi, pek çok bölge ülkesinde ilgi uyandırdı. Yeni bir bölge şekillenirken Türkiye’nin kat-
kıları da sadece Türkiye’de değil, başta Tunus ve Mısır olmak üzere bölgenin genelinde tartışılmaya ve analiz edilmeye başlandı. 

Ortadoğu’da Türkiye Modeli Tartışmaları
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Dış politikayı çok faktörlü bir süreç olarak 
görenler ise daha gerçekçi bir bakış açısı 
ile, izlenen politikaların sonuçlarının ancak 
uzun vadede görülebileceğini, kontrol edi-
lemeyen aktör ve değişkenlerin etkisiyle söz 
konusu tercih ve hedeflerin revize edilebile-
ceğini değerlendirmekte, yani dış politika-
nın doğası gereği bir süreç olarak görülmesi 
gerektiği üzerinden bir tartışma yürütme-
nin daha sağlıklı olacağını düşünmektedir. 
Türk dış politikasındaki geçmişten bugüne 
görülen değişimler ve beklenmedik olayla-
rın etkisiyle günümüzdeki yeniden gözden 
geçirme ihtiyaçları da dış politikanın bir 
süreç olarak görülmesi gerektiğini, tercih-
lerin mutlak olmayıp revize edilebileceğini 
göstermektedir. Cumhuriyetin kuruluşunun 
89. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde Türk dış 
politikasının nereden nereye doğru evrildi-
ğinin kısa bir muhasebesini yapmak bugünü 
daha iyi anlama ve analiz etmeye yarayacağı 
gibi Türkiye’nin Ortadoğu vizyonundaki ye-
nilikleri de idrak etmeye katkıda bulunacak-

tır. Osmanlı Devleti’nin dağılmasından son-
ra imparatorluk toprakları üzerinde 25’ten 
fazla ulus devlet kuruldu.

Türkiye’nin bu ülkeler ile ilişkileri daha çok 
o dönemin travmaları ve algılarının etkisi 
ile şekillendi. Türkiye’nin modernleşme ve 
Batılılaşma ideolojisi de ortak tarihi ve kül-
türü paylaşmasına rağmen Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika’da kurulan devletler ile minimum 
düzeyde ilişki geliştirmesine yol açtı. Çünkü 
Türkiye tercihini Batı’dan yana kullanmış ve 
dış politika öncelikleri arasında bugün eksen 
kayması tartışmalarına neden olan coğrafya 
ile ilişkilerini uzun süre sembolik düzeyde 
tutmuştur. Soğuk Savaş dönemi ideolojisi ve 
Türkiye’nin de konjonktürel ve stratejik ne-
denler ile içinde yer aldığı blok siyasi elitin, 
özellikle dış politikada karar alıcıların ba-
ğımsız bir siyasi çizgi geliştirmelerine büyük 
ölçüde engel olmuştur. Türkiye müttefikleri 
ile hareket etmiş, kendi ulusal çıkarlarının 
gerektirdiği ilişkileri geliştirecek siyasi ve 
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idelojik imkan ve seçenekleri karar meka-
nizmasının itici gücü yapamamıştır. NATO 
üyeliği ile perçinlenen bu görüntü Özallı 
yıllara kadar büyük oranda dış politika ter-
cihlerinde hakim renk olmuştur. Özal bir 
taraftan AB üyeliğinin altını çizerken diğer 
yandan Ortadoğu ile de köprüler kurmaya 
çalışmıştır. 1989-1990 Soğuk Savaşın sonu 
Türk dış politikasında yeni bir dönemin baş-
langıcı olmuş, Özal seleflerinden farklı ola-
rak daha dışa dönük bir siyaset için kolları 
sıvamış ve Türk Cumhuriyetleri ile ekono-
mik ve siyasi ilişkileri geliştirmenin yollarını 
aramıştır. Diğer yandan ABD liderleri ile de 
yakın ilişkiler geliştirerek Türk dış politika-
sında AK Parti döneminde belirginleşen ve 
gittikçe kurumsallaşan dış politikada çok 
yönlülük siyasetinin temelllerini atmıştır. 
Türk dış politikasında bir süreklilikten bah-
sedilecekse Özallı yıllarda tohumları atılan 
ancak 2000’lere kadar parçalı siyaset ve ko-
alisyon dönemleri içe kapanmalarından do-
layı üzeri tozlanan bu dış politika tercihinin 
yeni boyut ve araçlar ile güçlü biçimde AK 
Parti döneminde pratiğe aktarılan siyasete 
işaret edilebilir.

AK Parti iktidarının dış politika öncelikleri 
belirlerken Soğuk Savaş retoriğinin çoktan 
geride kaldığı, Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sını müteakip iki kutuplu dünya sistemin-
den tek kutuplu bir dünya sistemine doğru 
geçildiği, ancak bu süreçte Çin, Hindistan, 

Brezilya ve Güney Afrika gibi yeni aktörle-
rin de uluslararası sisteme güçlü bir şekilde 
girdikleri görülmüştür. Bu sayılan ülkelerin 
iki veya tek kutuplu dünya sistemindeki ba-
ğımlı dış politikalar yerine daha bağımsız 
siyasi tercihlerde bulundukları gözlenmiştir. 
İşte Türkiye de gelişen ekonomisi, büyüme 
hızı ve siyasi istikrarı ile yükselen aktörler 
arasına girmeyi başarmış, kendi dış politika 
önceliklerini belirlemede daha serbest bir 
tavır izleme imkanına kavuşmuştur. Ancak 
Özallı yıllarda olduğu gibi AK Parti yöneti-
mi de bir taraftan AB üyelik hedefini canlı 
tutmuş, tam üyelik müzakereleri için irade 
beyanında bulunmuş, NATO ittifakı için-
deki etkinliğini artırmış ve eksen kayması 
tartışmaları arasında Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika ülkeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkileri-
ni ciddi biçimde geliştirme siyasetini hayata 
geçirmiştir. Türkiye’nin sahip olduğu ince 
güç, yani yakın coğrafya ülkeleri ve halkları 
ile ortak tarih, coğrafya, benzeşen kültür ve 
inanç değerleri güvenlik ve tehdit algılarının 
daha kolay aşılmasını sağlamış, komşular-
la sıfır sorun politikası hayata geçirilmiştir. 
Bu çerçevede Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün 
ile vizelerin kolaylaştırılması ve kaldırılma-
sından tutun da ortak bakanlar toplantısına 
kadar bir dizi dış politika reformuna imza 
atılmıştır. Benzer şekilde Körfez ülkeleri ve 
Kuzey Afrika ile yakın ilişkiler kurulmuş, 
Afrika’nın pek çok ülkesinde yeni büyükelçi-
likler kurulmuş, TİKA ve Yunus Emre Vakfı 
marifetiyle de mevcut ilişkiler desteklen-
miştir. AB ve Arap dünyası perspektifinden 
bakıldığında Türk dış politikasındaki bu ha-
reketlilik genelde başarı hanesine yazılmış, 
yukarıda sayılan ülkeler ile artan ticaret hac-
mi gelişen ilişkilerin halklara da yansımasına 
yol açmıştır.

Türkiye’nin Suriye testi
Türk dış politikası bir taraftan farklı ülke ve 
müttefiklerle ilişkileri dengeli biçimde yürü-
türken bir taraftan da bazı ilkeleri ön plana 
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çıkarmaya başlamıştır ki işte bu ilkelerden 
ödün verilmemesi neticesinde Türkiye-İsrail 
ilişkilerinde bir kopuş yaşanmış, İran nükleer 
programının müzakereler ile çözümlenmesi 
girişimi de Türkiye ile ABD başta olmak üze-
re Batılı müttefikleri arasında soğuk rüzgarlar 
esmesine neden olmuştur. Arap uyanışının 
başlaması ile tıpkı Soğuk Savaşın bitiminde 
olduğu gibi Türk dış politikası açısından yeni 
bir dönem başlamıştır. Yeni dönemde Arap 
devrimlerinin önceden tahmin edilemeyişi ve 
devrim sonrası sürecin taşıdığı belirsizliklerin 
dış politika kararlarını ve tercihlerini önemli 
ölçüde etkilediğini ve bundan sonra da etkile-
yeceğini söylemek mümkündür.

Tunus’ta başlayan Arap uyanışına destek 
veren Türkiye, aynı talepler Suriye’de de 
gündeme geldiğinde kan dökülmesini ön-
lemek için büyük çaba sarfetmiştir. Büyük 
oranda Beşar Esed ile müzakereler yürüten 
Türkiye’nin iyimserliği Baas rejiminin halka 
silah doğrultması ile bitmiş, buna rağmen 
uluslararası müdahale yerine bölgesel inisi-
yatifler ile krizin çözümlenmesi için girişim-
ler sürdürülmüştür. Arap Ligi ve BM destekli 
Annan Planı sonuç vermemiş, Rusya-İran-
Çin blokunun Suriye rejimine desteği krizi 

tırmandırmış ve bugün gelinen noktada 30 
bin kişi hayatını kaybetmiş, 250 bin kişi ül-
keyi terketmek zorunda kalmış, iç çatışma-
lar mezhep savaşına kayma riski yaratmıştır. 
Türkiye’de muhalefet ise Suriye’de Baas reji-
minin halk üzerindeki baskısının yarattığı 
çatışmanın faturasını dış politikaya çıkar-
mıştır. Ana Muhalefet Partisi, Dışişleri Baka-
nı Davutoğlu hakkında gensoru verirken bile 
komşularla sıfır sorun politikasından daha 
iyi bir projenin gündemde olmadığını gör-
mezden gelmiştir. Hatta Suriye sınırından 
Türkiye’ye düşen top mermilerinden bile ik-
tidarın sorumlu tutulması, büyük resmin gö-
rülmediğini yani asıl krizin Türkiye-Suriye 
arasında değil, büyük çatışmanın Suriye’deki 
Baas rejimi ile halk arasında olduğunun gör-
mezden gelinmesi manidardır. Nitekim mu-
halefetin bu bakışı dış dünyada da bir karşı-
lık bulmakta, iktidarın Suriye rejimi karşıtı 
söylemi de ile birleşince sanki mücadelenin 
ana merkezinin Türkiye-Suriye olduğu izle-
nimi ortaya çıkmaktadır.

Suriye’nin Türk jetini düşürmesi, sınırları-
mıza havan topu mermisi düşmesi ve Suriye 
uçağının Esenboğa’ya indirilmesi gibi olay-
lar, Batı’da, Türkiye Suriye ile savaşa mı giri-
yor türünden soruların sorulmasına yol aç-
mıştır. Dış politika dilinin bu algıyı ortadan 
kaldırarak Suriye halkının mücadelesini ön 
plana çıkaracak biçimde yeniden kurgulan-
ması gerek. Aksi takdirde Türkiye’nin temel 
hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, 
tehdit yerine karşılıklı güvenlik duygusunun 
tesis edildiği, dini, mezhebi ve kültürel ço-
ğulculuğun korunduğu, ekonomik karşılıklı 
bağımlılığın geliştiği, bölgesel sorunların dı-
şardan değil bölge içinden çözüme kavuştu-
rulduğu bir Ortadoğu vizyonunu ikna edici 
biçimde anlatması ve hayata geçirmek için 
ittifaklar kurması zorlaşacaktır.

Türk dış politikasına ilişkin 
eleştiri ve tartışmalar, bölgesel 
ve küresel değişkenler 
yeterince dikkate alınmadan, 
iç politikanın günübirlik 
polemiklerinin malzemesi 
olarak sürdürülüyor.
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SETA Vakfı tarafından Arapça yayımlanan Ru’ye 
Türkiye dergisinin II. Yıllık Konferansı 19-20 Ekim 
tarihleri arasında Tunus’ta düzenlendi.

‘’Ortadoğu’da Yeni Toplumsal Sözleşme Arayı-
şı: Tunus ve Türkiye’’ ana temasıyla düzenlenen 
konferansta; Tunus ve Türkiye’de değişimin di-
namikleri, din devlet ilişkileri ve anayasa yapım 
süreçleri gün boyunca düzenlenen üç oturum-
da ele alındı. Türkiye ve Tunus’tan çok sayıda 
akademisyen, düşünür, gazeteci ve STK temsil-
cisinin davet edildiği konferans, geniş çaplı ka-
tılıma sahne oldu.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Tunus Başbakanı Cibali, Tunus ve Türkiye halk-
ları arasında köklü bağlar olduğunu belirterek, 
Arap halklarıyla Türkiye halkları arasındaki ilişki-
leri güçlendirme noktasında önemli katkılarda 
bulunan SETA Vakfı’nı ve heyetini Tunus’ta ağır-
lamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Cibali, 
‘’Bu alandaki çalışmalarından dolayı SETA’ya 
teşekkür ediyorum. İkinci ülkeniz Tunus’a hoş-
geldiniz’’ dedi.

Anayasa yapım sürecinde, din-devlet ilişkileri 
gibi tartışmalı konuları laik kesimlerle uzlaşa-
rak yazdıklarını söyleyen Cibali, ‘’Dini özgürlük, 
ifade özgürlüğü ve yaşam özgürlüğünü herkes 
kabul ediyorsa sorun kendiliğinden çözülecek-
tir. Devlet herkesin devletidir. Tüm Tunusluların 
kabul edeceği, çocuklarımıza bırakacağımız 
bir anayasa istiyoruz. Yeni Arap toplumları için 
model olmak istiyoruz. Toplumdaki farklılıklar 
zenginliktir. İnsan haklarına saygı göstermek ve 
herkesin güvenliğini tesis etmek, ortak amacı-
mız olmalıdır’’ ifadelerinde bulundu.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan yapan 
SETA Başkanı Taha Özhan da, geçen yıl Kahire’de 
startını verdikleri ‘’Ru’ye Türkiye’’ dergisinin ikin-
ci konferansı için Tunus’ta olduklarını belirterek, 
‘’Arap devrimlerinin son durağı olan Suriye’nin 
komşusu bir ülkeden, devrimin ilk başladığı ülke 
Tunus’ta olmak bizi mutlu ediyor. Tunus’un dev-
rim sonrası kazanımlarıyla, gitmemekte direnen 
Esed rejiminin ülkesine kaybettirdiklerini muka-
yese etmek çok manidar olacaktır’’ dedi.

Ortadoğu’da Yeni Toplumsal 
Sözleşme Arayışı: Tunus-Türkiye
Ru’ye Türkiye Yıllık Konferansı  |  RAMAZAN YILDIRIM, REFIK ABDUSSELAM, TAHA ÖZHAN, IHSAN DAĞI, HAMMADI CIBALI,UFUK 
ULUTAŞ, ABOU YAAREB AL MARZOUKI, BURHANETTIN DURAN, YILMAZ ENSAROĞLU, KAIS SAIED, MOHAMMED AL ARABÎ FADHEL 
MOUSSA, ZÜHTÜ ARSLAN, BEŞIR NAFI, TALIP KÜÇÜKCAN, HMIDA ENNAIFER, ŞEYH RAŞID GANNUŞÎ | 19-20 Ekim 2012, Tunus
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Daha sonra söz alan Insight Turkey Dergisi 
editörü İhsan Dağı, ‘’Ru’ye Türkiye’’ ve ‘’Insight 
Turkey’’ dergilerinin okurlarıyla, yazarlarıyla ve 
potansiyel yazarlarıyla buluşmaya büyük önem 
verdiklerini kaydetti. Dağı, ‘’Dünyanın ve bölge 
halklarının gözü, Arap devrimlerinin ateşini ya-
kan Tunus’ta. Türkiye olarak biz yeni bir anayasa 

yapmakta olan Tunus’un bu alandaki tecrübele-
rinden yararlanmak istiyoruz’’ dedi. 

An-Nahda Partisi Genel Başkanı  Raşid Gannu-
şi de konferansın  üçüncü oturumunda din ve 
devlet işlerinin ilişkisi hakkında bir konuşma 
gerçekleştirdi.  Konuşmasında dinin en büyük 
amacının özgürlük olduğunu ifade eden Gan-
nuşi, ‘’Bu yüzden İslami hareket Tunus’ta şeria-
ta dayalı bir anayasa değil, özgürlük istemiştir. 
Çünkü ülkede tam bir özgürlük ortamı sağlan-
dığı takdirde herkes İslam’ı seçecektir’’ ifadesini 
kullandı.  ‘’Din-Devlet’’ ilişkisini ‘’Vahiy-İçtihad’’ 
ilişkisine benzeten Gannuşi, ‘’Dini alan naslarla 
belirlenmiştir. Ancak siyasetin alanı çok geniş-
tir. Siyasi alanda farklı yöntemler uygulanabilir. 
Din-devlet ilişkileri düşünülürken vahiyle içtiha-
dı birbirinden ayrı tutmamız gerekiyor. Nitekim 
Sahabe de zaman zaman Hz. Peygamber’in bazı 
davranışlarının vahiy mi yoksa kişisel içtihat mı 
olduğunu sorgulamıştır’’ yorumunda bulundu.
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PROGRAM

19 EKIM 2012

AÇILIŞ KONUŞMASI
RAMAZAN YILDIRIM, RU’YE TURKIYYE DERGISI EDITÖRÜ
REFIK ABDUSSELAM, TUNUS DIŞIŞLERI BAKANI

20 EKIM 2012

AÇILIŞ KONFERANSI
TAHA ÖZHAN, SETA Başkanı
IHSAN DAĞI, Insıght Turkey Dergisi Editörü
HAMMADI CIBALI, Tunus Başbakanı

PANEL I:  TUNUS VE TÜRKIYE’DE DEĞIŞIMIN DINAMIKLERI: DEVLET VE TOPLUM
Oturum Başkanı: RAMAZAN YILDIRIM, Ru’ye Turkiyye

ORTADOĞU VE KUZEY AFRIKA’DA SIYASAL DÖNÜŞÜMLER   |  Ufuk Ulutaş, SETA Araştırmacısı 
TUNUS’TA DEĞIŞIM TALEBININ KÖKENLERI VE GELECEK BEKLENTILERI  |  Abou Yaareb Al 
Marzouki, Tunus 9 Nisan Üniversitesi Öğretim Üyesi
 TÜRKIYE’DE DEVLET, TOPLUM VE SIYASET: DEĞIŞIMIN TAŞIYICI AKTÖRÜ OLARAK AK PARTI  
|  Burhanettin Duran, Istanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

PANEL II:  TUNUS VE TÜRKIYE’DE YENI ANAYASA YAPMAK: ILKELER VE SÜREÇ
Oturum Başkanı: YILMAZ ENSAROĞLU, SETA Hukuk Ve Insan Hakları Direktörü
 
TUNUS’UN ANAYASAL GELENEĞI VE GELECEĞI  |  Kais Saied, Tunus Üniversitesi Öğretim Üyesi
 TUNUS IÇIN NASIL BIR ANAYASA  |  Mohammed Al Arabî Fadhel Moussa, Tunus Üniversitesi Öğretim Üyesi
TÜRKIYE’NIN ANAYASAL GELENEĞI VE GELECEĞI  |  Zühtü Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi

PANEL III: TUNUS VE TÜRKIYE’DE ISLAM, LAIKLIK VE DIN-DEVLET ILIŞKILERI
Oturum Başkanı: BEŞIR NAFI, Cezire Araştırmalar Merkezi

TÜRKIYE’DE LAIKLIK TECRÜBESI VE DIN-DEVLET ILIŞKILERI  |  Talip Küçükcan, SETA Dış Politika Direktörü
TUNUS’TA LAIKLIK TECRÜBESI VE DIN-DEVLET ILIŞKILERI  |  Hmida Ennaifer, Zeytune Üniversitesi Öğretim Üyesi
TUNUS VE TÜRKIYE’DEKI DIN-DEVLET ILIŞKILERI DENEYIMLERININ ORTADOĞU IÇIN ANLAMI  | Şeyh Raşid Gannuşî, Nahda Partisi Genel Başkanı
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ÖZET  |  Suudi Arabistan, Kuveyt, Ka-
tar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Umman’dan oluşan Körfez ülkelerinin 2010 
yılının sonlarında başlayan ve Ortadoğu’nun 
tamamını bir şekilde etkisi altına alan Arap 
isyanlarına verdiği tepki, yeniden şekillenen 
bölgeyi ve uluslararası siyaseti anlamak adı-
na oldukça önemli. Bu çalışmada öncelikle 
Körfez ülkelerinin 20. ve 21. yüzyıllarda iz-
lediği Ortadoğu siyasetinin temel paramet-
releri üzerinde duruluyor, bölge yeniden 
şekillenirken bu parametrelerin ne yönde 
etkilendiği tespit edilmeye çalışılıyor.

Körfez ülkelerinin bölge siyasetlerini belir-
leyen parametrelerin başında ulusal bütün-
lüklerinin sağlanması, İran’dan algıladıkları 
güvenlik tehdidi ve mezhepsel tehdit, mev-
cut siyasal rejimleri devam ettirme kaygı-
sı, geleneksel toplumsal ve siyasal yapının 
muhafaza edilmesi, bölgedeki modernist ve 
seküler rejimleri ötekileştirme, enerji piya-
sasının güvenlik ve istikrarı ve Soğuk Savaş 
siyaseti bağlamında Batıyla geliştirilen derin 
stratejik ilişkiler geliyor.

Çalışmanın ikinci bölümünde kendi alt-
bölgesinde de halk ayaklanmalarına şahit olan 

Körfez ülkelerinin Arap isyanlarına yönelik 
genel tavırları, verdikleri tepkiler ve isyanların 
iç politikadaki tezahürleri tartışılıyor. Körfez 
ülkeleri, Arap isyanları karşısında köklü siyasi 
açılımlar yapmak yerine, özellikle ekonomik 
bazı reformlar yaparak halkı sakinleştirmek 
ve mevcut iktidarlarını korumak yönünde bir 
siyaset izlediler. Buradan hareketle, Arap is-
yanları başladıktan sonra genel olarak bütün 
Körfez ülkelerinde siyasi ve sosyal alanın da-
raldığını söylemek mümkündür.

Bu çalışmada ayrıca bölgeyi yeniden şe-
killendiren Arap Baharı karşısında Körfez 
İşbirliği Teşkilatı’na (KİK) üye altı ülkenin 
sergilediği duruş farklılıkları belirtilerek 
bunların nedenleri üzerinde de duruluyor. 
Arap isyanlarının Körfez ülkelerinin dış 
politikaları üzerindeki etkisi de çalışmanın 
üçüncü bölümünde tartışılıyor. KİK ülkele-
ri, iki farklı boyutta isyanlar karşısında ho-
mojen bir tavır sergilememiştir: Körfez alt-
bölgesinde statükonun korunmasından yana 
tavır alan Körfez ülkeleri, Körfez dışında 
çıkarları doğrultusunda bir siyaset izlemiş-
tir. İsyanlar sonrasında bölgede halk lehine 
şekillenen yeni düzen ve alt-bölgesindeki 
güvenlik gerekçeleri, Körfez ülkelerini siyasi 

Körfez Ülkelerinin 
Ortadoğu Politikası 
ve Arap Baharına 
Bakışları
Analiz  |  MUHITTIN ATAMAN, GÜLŞAH NESILHAN DEMIR  |  Ekim 2012 
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birlik olmaya ve bölgesel aktörlerle ilişkile-
rine farklı boyutlar kazandırmaya yönelt-
miştir. Bunun bir örneği olarak çalışmanın 
son bölümünde Arap isyanlarının Türkiye 
ve KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkiyi nasıl 
etkilediği nedenleriyle beraber sorgulanıyor.

SONUÇ  |  Bugün itibariyle Arap Baharının 
ve değişim/devrim sürecinin tam bir bilan-
çosunun çıkarılması oldukça güçtür. Ancak 
bu sürecin Ortadoğu bölgesindeki siyasal, 
ekonomik ve kültürel ilişkileri ve yapıları de-
rinden etkilediği ve daha da etkileyeceği aşi-
kardır. Arap gençlerinin ve geniş halk kitle-
lerinin öncülük ettiği bu halk hareketlerinin 
sonucunda bazı ülkelerin süreci iyi yönetip 
yönetmemesine bağlı olarak kazançları ve/
ya kayıpları diğerlerinden daha fazla olacak-
tır. Buradan hareketle denilebilir ki Körfez 
ülkelerinin bundan sonraki süreçte bölgesel 
konumunun nasıl olacağı veya mevcut ko-
numu nasıl korumaya çalışacağı, bu bağlam-
da hangi ülkelerle ilişkilere ağırlık vereceği 
önümüzdeki gelişmelerin seyrine ve ülke yö-
netimlerinin bu gelişmelere vereceği tepki-
lere bağlıdır. Çünkü dünyanın en istikrarsız 
bölgesi olarak kabul edilen Ortadoğu’da her 
an yeni siyasi ve ekonomik krizler çıkması 
muhtemel görünmektedir. Bu sebeple Kör-
fez ülkelerinin bu yeni krizler karşısındaki 
muhtemel tutum ve politikalarının ne olaca-
ğı ciddi önem taşımaktadır.

Arap baharı siyasi anlamda Körfez ülkelerini 
güçlendirse de güvenlik anlamında olumsuz 
etkilemiştir. Bu bağlamda biri iç diğeri dış ol-
mak üzere iki güvenlik tehdidi algısının daha 
güçlü bir şekilde hissedilmesinden bahsedi-
lebilir. Bunlardan birincisi, Arap baharının 
sosyal adalet, gençlerin talepleri, dengesiz 
nüfus dağılımı, işsizlik, demokratik geçiş ve 
anayasal reform gibi kavramları iç siyasetin 
ve özellikle de halkların gündemine taşın-
masıdır. Bu durum Körfez monarşileri için 
şu anda rejimi tehdit eden bir sorun olmasa 

da artan toplumsal ve siyasal talepler potan-
siyel bir tehlikedir. İkinci tehlike ise, Arap 
baharının Körfez’de bir güvenlik boşluğuna 
neden olması ve bu doğrultuda İran’ın Kör-
fez ülkelerini bilhassa mezhepsel bir düzlem-
de ele geçirmeye çalışması tehlikesidir.

KİK’in bizzat İran devriminden sonra, İran 
tehlikesine karşı kurulduğu hatırlandığında 
yeni düzende İran tehdidi bütün Körfez ül-
kelerinin korkusu olmaya devam edecektir.

Bu süreçte bazı ülkelerin bölgesel ve küresel 
ölçekteki konumlarının değişmesi de kaçı-
nılmazdır. Çünkü Körfez ülkelerinin Arap 
Baharına tepkileri büyük oranda benzeş-
se de bazılarının siyasi tutumları arasında 
ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, 
Katar ve Suudi Arabistan’ın Arap Baharı’na 
bakışları arasında farklılıklar vardır. Suudi 
Arabistan bölgesel gelişmelere yönelik daha 
muhafazakar bir politika izlerken, Katar 
daha yenilikçi bir tavır benimsemiştir. Bu-
nun yanı sıra, Körfez ülkelerinin bölgesel 
konumlarının değişmesinin kaçınılmaz ol-
duğu ifade edilmektedir. Bu değişimin ilk 
örneklerinden biri Katar’ın ABD ile ilişkile-
rinin artması ve Suudi Krallığı’na alternatif 
bir bölgesel aktör olarak ön plana çıkmasıdır. 
ABD’nin, Katar’ı yeni bölgesel ortak olarak 
görmesi Körfez ülkelerinin kendi içindeki 
dengeleri bakımından da dikkate değer-
dir. Amerikan yönetiminin Katar’ı Suudi 

Analizde, Körfez ülkelerinin 
izlediği Ortadoğu siyasetinin 
temel parametreleri ve bu 
parametrelerin bölge yeniden 
şekillenirken ne yönde 
etkilendiği üzerinde duruluyor.
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Arabistan’ın yerine koymayı düşündüğü ileri 
sürülmektedir. Bunun önemli bir göstergesi 
de ABD’nin Körfez’deki üslerinden birini Su-
udi Arabistan’dan Katar’a taşımasıdır. 

Öte yandan Suudi Arabistan da Mısır, Irak 
ve Suriye’nin güç kaybetmesi ve istikrarsız-
lık içinde olmasından istifade ederek Arap 
dünyasının lider ülkesi olmak istemiştir. 
Örneğin, Suudi Krallığı KİK’in öncü devleti 
olarak inisiyatifler almış ve Arap isyanlarının 
yönünü monarşiler lehine değiştirmeye ça-
lışmıştır. Riyad liderliğindeki KİK de Ürdün 
ve Fas gibi monarşilere destek vererek etki 
alanını genişletmesinin ötesinde Yemen’de-
ki siyasi istikrarsızlığın giderilmesinde öncü 
bir rol oynayarak her geçen gün daha etkili 
bir bölgesel aktör olma yolunda ilerlemeler 
kaydetmiştir.

Körfez ülkeleri Arap Birliği içerisinde siya-
sal kararlar alınmasında en aktif davranan ve 
öncülük eden ülkeler olmuştur. Bunu Körfez 
ülkelerinin Mısır ve Irak gibi diğer güçlü ül-
kelerin kendi iç karışıklıklarıyla ilgilenmele-
rini ve diğerlerinin de gerek ekonomik ve ge-
rekse siyasi olarak bunu yapacak güce sahip 
olamamalarını bir avantaja çevirmesi olarak 
yorumlamak mümkündür. Bununla birlikte, 
yakın gelecekte eğer barışçıl bir geçiş yaşarsa 
Mısır bölgesel güç olmaya en yakın ülkedir. 
Bunun yanında Kuzey Afrika’da Tunus’un 
başarılı bir dönüşüm yaşaması ve Libya’nın 
istikrarı yakalaması da Körfez ülkelerinin 
önemini azaltacak gelişmeler olacaktır.

Körfez ülkelerinin, nüfuslarının az ve maddi 
kaynaklarının bol olmasının da yardımıyla, 
Mısır ve Suriye’deki durumun aksine, iç ka-
rışıklıkları kontrol edebilmeleri daha kolay 
olmuştur. Bu ülkeler, maddi araçlarla halkla-
rının belirli taleplerinin karşılanması bağla-
mında önemli adımlar atmış, ancak siyasal ve 
kültürel taleplerin ne ile ve nasıl karşılanacağı 
konusunda ciddi gelişmeler kaydetmemiştir.

Körfez ülkeleri “Yeni Ortadoğu”da etkin bir 
aktör olmaya çalışırken ABD dışında Rusya 
ve Çin gibi küresel aktörlerin bölgesel den-
geler üzerindeki ağırlığını yeterince hesaba 
katmadığı görülmektedir. Irak’tan çekilme-
sinin ardından bölgedeki askeri gücünün 
bir kısmını Körfez ülkelerine kaydıran ABD, 
aynı zamanda Körfez ülkelerini de silahlan-
dırmaya devam etmiştir. Ancak halihazırda-
ki ilişkilerin bölgesel güvenliğin sağlanma-
sında yeterli olmayacağı düşünülmektedir. 
Öte yandan Körfez ülkelerinin ABD ve diğer 
Batılı ülkelere olan bağımlılığı bu ülkelerin 
otoriter devlet karakterlerinin değişmesi 
önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. 
Bundan dolayı da Körfez monarşilerinin 
daha açık ve katılımcı bir toplumsal ve siya-
sal yapıya kavuşması için Batıya olan bağım-
lılıklarını azaltmaları gerekmektedir.

Türkiye ile ilişkilerin geleceği
Körfez ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerinin ge-
leceği de bölgesel değişim sürecinin seyriyle 
yakından ilgilidir. Türkiye’nin Ortadoğu’daki 
ülkelerden ekonomik ve siyasal beklentileri-
nin yüksek olması Körfez ülkelerini Türkiye 
bakımından önemli kılarken, bölgenin en 
istikrarlı ve güçlü ülkelerinin başında gelen 
Türkiye de Körfez ülkeleri için hayati önemi 
taşımaktadır. Arap isyanları sürecinde iki 
taraf arasındaki ilişkilerin nasıl etkileneceği 
bölgesel istikrar açısından da önemlidir.

Türkiye’nin Ortadoğu’daki gelişmelere mü-
dahil olması konusunda Körfez ülkeleri 
ile Türkiye arasında bir mutabakat bulun-
maktadır. Bununla birlikte, her iki tarafın 
çıkarlarının gerektirmesi doğrultusunda 
ilişkilerin gelişerek devam etmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Nitekim Körfez ülkeleri bü-
tünlüklerini ve siyasal rejimlerini devam et-
tirmek için dengeleyici bir ülkeyle ilişkileri 
geliştirmek zorunda kalırlarken, Türkiye de 
bölgesel etkinliğini arttırmak için istikrarlı 
devlet yapılarıyla ilişkilerini geliştirmek du-



ORTADOĞU’DA TÜRKIYE MODELI TARTIŞMALARI  |  631

rumundadır. Suudi Arabistan ve Katar başta 
olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini 
geliştirmeden Türkiye’nin bölgesel siyaseti-
nin başarılı olması oldukça zordur. Ancak 
Körfez ülkelerinin Türkiye’ye olan ihtiyacı, 
Türkiye’nin bu ülkelere olan ihtiyacından 
daha fazladır. Körfez ülkelerinin Türkiye’yi 
tercih etmesinin temel nedenlerini altı mad-
dede toplamak mümkündür: 

İlk olarak Körfez ülkeleri Türkiye’yi, Irak’taki 
Saddam rejiminin çökmesinden sonra böl-
gede İran’ı ve/ya başka bir bölgesel tehdidi 
dengeleyecek yegane devlet olarak görmek-
tedirler. Arap isyanları sonucunda başta Mı-
sır olmak üzere Kuzey Afrika’daki rejim de-
ğişikliklerinden sonra Türkiye’ye ihtiyaçları 
daha da artmış bulunmaktadır. Arap dünya-
sında bölgesel dengeleri sağlayabilecek po-
tansiyele sahip en önemli üç ülke olan Mısır, 
Irak ve Suriye yaşanan gelişmelerden sonra 
bu özelliklerini kaybetmişlerdir. Bölgesel bir 
Arap gücü olmadığından Körfez ülkeleri, 
Türkiye ile her alanda ilişkilerini geliştirmeyi 
öncelemiş ve Türkiye ile bir stratejik diyalog 
ve/ya stratejik ortaklık süreci başlatmışlardır.

İkinci olarak, tarihsel faktörler Körfez ül-
kelerinin Türkiye’ye yakınlaşmasında etkili 
olmuştur. Körfez ülkelerinin tarihte hiçbir 
zaman doğrudan Türk (Osmanlı) hakimiye-
ti altına girmemesinden dolayı, bu ülkelerin 
neo-Osmanlıcılık söyleminden endişe etme-
leri söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın 
19. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti ile ya-
şadığı sorunlar bir tarafa, diğer aktörlerle 
tarihsel düşmanlığı bulunmayan Türkiye, 
Körfez bölgesinde yeni bir oyuncu olarak  
algılanmaktadır. 

Üçüncü olarak, coğrafi konum ve bunun 
beraberinde getirdiği şartlar Körfez ülke-
lerinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi-
ne katkı sağlamaktadır. Bir Akdeniz ülkesi 
olan ve Körfez’den oldukça uzakta bulunan 

Türkiye’nin Körfez ülkelerine yönelik teh-
dit oluşturması için bir neden bulunma-
maktadır. Körfez’in en güçlü ülkesi İran ile 
Körfez’deki Arap ülkeleri arasında sınır so-
runları mevcuttur. Bu durum İran’ı en cid-
di tehdit olarak ortaya çıkarmaktadır. Buna 
karşın, Türkiye’nin Körfez ülkelerine komşu 
olmaması ve bu ülkelerle sınır sorunu yaşa-
maması Türkiye’nin hanesine önemli bir artı 
olarak kaydedilmektedir. Bundan dolayı da 
Türkiye, İran gibi müdahaleci bir askeri güç 
olarak algılanmamaktadır.

Dördüncü olarak, Körfez ülkelerinde, Şii 
halka destek siyaseti bağlamında İran’ın Kör-
fez ülkelerinin içişlerine karıştığı ve İslam 
Devrimi’nden beri devrimci ve yayılmacı bir 
söylem geliştirdiği algısı hakimdir. Buna kar-
şın, Türkiye mezhepçi/sekteryen bir siyaset 
izlememekte ve Körfez ülkelerinin iç siya-
setlerine taraf olmamaktadır. Beşinci olarak, 
Türkiye Körfez ülkeleri tarafından bölgedeki 
en bağımsız davranabilen devlet olarak algı-
lanmaktadır. Özellikle Türkiye’nin 2003 yı-
lında Amerika’nın Irak işgaline karşı çıkması 
Körfez ülkelerinde ABD’den bağımsız dav-
ranabilmenin göstergesi olarak görülmüş ve 
Türkiye’ye saygınlık kazandırmıştır. İlaveten, 
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki “one 
minute” çıkışı ve devamındaki İsrail siyaseti 
bölge halkının Türkiye’ye hayranlık duyma-
sına neden olmuştur.

Altıncı ve son olarak, geleneksel bağlantıları 
ile son dönemde gerçekleştirdiği siyasi ve ik-
tisadi atılımlarla Türkiye, Körfez ülkeleri için 
giderek daha önemli bir ülke haline gelmiş-
tir. ABD ve AB ile yakın ilişkileri ve NATO, 
Avrupa Konseyi ve G-20 gibi Batılı bölgesel 
ve küresel kuruluş ve/ya platformların ak-
tif bir üyesi ve katılımcısı olması Türkiye’yi, 
geleneksel olarak Batıyla yakın ilişkiler için-
de bulunan Körfez ülkeleriyle yakınlaştır-
maktadır. Buna ek olarak, son zamanlarda 
demokratikleşme ve ekonomik kalkınma 
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süreçlerinde yüksek performans sergileme-
si, Türkiye’nin Körfez ülkeleri nezdindeki 
itibarını daha da arttırmıştır. Ayrıca, Körfez 
ülkeleri Türkiye üzerinden başka aktörlerle 
de ikili ve çok-taraflı ilişkiler geliştirmenin 
mümkün olacağına inanmaktadır.

Körfez ülkelerinin Türkiye’ye yönelik bazı 
endişeleri de bulunmaktadır. İlk olarak, 
Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde bulunan Kür-
distan Özerk Yönetimi ile bağımsız ilişkiler 
geliştirme sürecine girmesi Körfez’de endişe 
ile karşılanmaktadır. Irak merkezi hükümeti-
nin onayı alınmadan Türkiye’nin Kürt Yöne-
timi ile petrol antlaşmaları imzalaması kabul 
edilmemektedir. Bu ilişkiler, Körfez ülkeleri 
tarafından Türkiye’nin bir Arap devletinin 
parçalanma sürecine katkı sunması şeklinde 
algılanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin 
bölgesel statükoya ve bunun en temel teminatı 
olan ulusal sınırlara saygı göstermesi beklen-
mektedir. Ancak, Türkiye’nin Kürt Yönetimi 
ve Iraklı Sünni aktörlerle ilişkileri geliştirme-
sini, Körfez’deki algının aksine Maliki’nin ül-

keyi Şiileştirme politikasını engelleme çabası 
olarak okumak da mümkündür.

İkinci olarak, Körfez ülkeleri Türkiye’nin İran 
ile ilişkilerini geliştirmesinden rahatsızlık duy-
maktadır. Suriye, Lübnan ve Ürdün daha çok 
Türkiye’nin İsrail’le ilişkilerini önemserken, 
Körfez ülkeleri kendilerini doğrudan etkileyen 
Türkiye’nin İran’la ilişkilerine daha çok önem 
vermektedir. Bundan dolayı da Körfez ülkeleri 
Türkiye’nin bölgesel değil, alt-bölgesel siyaset-
ler geliştirmesi gerektiğini beklemektedir. Di-
ğer bir deyişle, Türkiye’nin Ortadoğu geneline 
yönelik değil, Kuzey Afrika’ya, Suriye ve kom-
şularına ve Körfez bölgesine yönelik ayrı ayrı 
politikalar geliştirmesi ve yürütmesinin gerek-
li olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda da 
Körfez ülkeleri, Türkiye ile aralarında kalıcı bir 
stratejik ortaklığın kurulmasını çıkarları bakı-
mından elzem görmektedir. Selefizmin bölge-
ye yönelik ayrımcı bakış açısı dolayısıyla siyasi 
bir tehdit olarak görülen İran ile Türkiye’nin 
yakınlaşması da bu sürecin önündeki en 
önemli engel olarak okunmaktadır.
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Başbakan Erdoğan’ın himayelerinde 13-14 Ekim 
2012 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Küresel 
Forumu; dünyanın dört bir yanından gelen si-
yasi liderleri, iş dünyasından yöneticileri, kana-
at önderlerini, akademisyenleri, STK liderlerini, 
yazarları, sanatçıları ve medya mensuplarını bir 
araya getirdi. Forumda 200’e yakın konuşmacı, 
24 ayrı oturumda “Adalet” kavramını tüm boyut-
larıyla masaya yatırdı.

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlü-
ğü ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı (SETA) işbirliğinde, İstanbul Kongre Merke-
zinde düzenlenen forumun açılış konuşmalarını 
sırasıyla SETA Başkanı Taha Özhan, Başbakanlık 
Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Forumun açılışına, Başbakan Yardımcıları Bülent 
Arınç ve Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, milletvekilleri ile İstanbul Valisi Hü-
seyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Anadolu Ajansı Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öz-
türk, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdü-

rü Murat Karakaya da katıldı. Davetli konuklar 
arasında yabancı siyasetçi ve akademisyenler 
ile din adamları da hazır bulundu. Başbakan 
Erdoğan’ın konuşmasının ardından tüm konuş-
macılar aile fotoğrafı çektirdi.

Forumda adalet teması 6 ayrı başlık halinde ele 
alındı ve 24 oturumda bu kavramın kapsamlı 
bir analizi yapıldı. Söz konusu başlıklar, “Adalet 
ve Küresel Düzen”, “Adalet ve Siyaset”, “Adalet 
ve Ekonomi”, “Adalet ve Tarih”, “Adalet ve Din” ile 
“Adalet ve Sanat” olarak belirlendi. Bu sayede 
dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar enine 
boyuna değerlendirildi ve somut pratik çözüm-
ler tartışıldı.

Foruma, Eski Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı 
Haris Siladziç, Eski Pakistan Başbakanı Şevket 
Aziz, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Bekir 
Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Cev-
det Yılmaz, Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Gen. 
Bşk. Yrd. Ömer Çelik, Tunus Dışişleri Bakanı Rafik 

İstanbul Küresel Forumu, “Adalet” 
İçin Toplandı
Istanbul Küresel Forumu | RECEP TAYYIP ERDOĞAN, EKMELEDDIN IHSANOĞLU, ŞEVKET AZIZ, NEBI EL ARABI, HARIS SILADZIÇ, 
ABDÜLBARI ATVAN, ABDÜLBASIT SEYDA, ABDÜLHAKIM BAŞAR, ABDÜLKERIM VEKIL, ABDÜLVAHAP EL EFENDI, AHMED ABD RABOU, 
AHMED MAHER, AHMED YUSUF, AHMET DAVUTOĞLU, AKIF BEKI, ALI BARDAKOĞLU, ALI KÖSE, ALI SABANCI, ALON BEN-MEIR, ALVARO 
DE VASCONCELOS, ARIF ALI NAYID, BEKIR BOZDAĞ, BEŞIR NAFI, BOBBY SAYYID, BÜLENT ARINÇ, BURHANETTIN DURAN, CARI MACHET, 
CEMAL CIBRIL, CEMALETTIN HAŞIMI, CEMIL AYDIN, CENGIZ ÇANDAR, CEVDET YILMAZ, CHARLOTTE GORNITZKA, CIHAD EL HADDAD, 
DANIEL LEVY, DAVID HEARST, DIMITAR BECHEV, DIN ŞEMSUDDIN, ECKHARD DEUTSCHER, EGEMEN BAĞIŞ, EROL CEBECI, ERTAN AYDIN, 
FEHMI HÜVEYDI, FERHAT KENTEL, GAZI SALAHADDIN, GIDEON LEVY, GILLES KEPEL, HAMID DABAŞI, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, 
HATEM ETE, HILAL KAPLAN, HILLARY WIESNER, HOOTAN SHAMBAYATI, HUGH POPE, IBRAHIM KALIN, IBRAHIM MOTHANA, IDHAM 
HANNEŞ, IHSAN KABIL, ILBER ORTAYLI, IMRAN HAN, IŞIL KARAKAŞ, ISMAIL GÜNEŞ, J. PAUL MARTIN, JACK STRAW, JAMES L. GELVIN, 
JOOST LAGENDIJK, JUAN COLE, JUSTIN MCCARTHY, KADIR ÜSTÜN, KEREM ALKIN, LUIS PERAL, MACID MACIDI, MAHMUD CIBRIL, 
MEHMET ALI BIRAND, MEHMET ŞIMŞEK, METE ÇUBUKÇU, MICHAEL LERNER, MICHAEL THUMANN, MIGUEL ANGEL AYUSO GUIXOT, 
MUHAMMED AHMED HÜSEYIN, MUHAMMED EYÜP, MULAY HIŞAM BIN ABDULLAH, NAIM JINAH, NICHOLAS ADAMS, NILÜFER GÖLE, 
NUH YILMAZ, ÖMER ÇELIK, ORHAN GENCEBAY, OSMAN CAN, PATRIK I. BARTHOLOMEOS, PATRIK III.THEOPHILOS, REFIK ABDESSALEM, 
RICHARD FALK, ŞADI HAMID, SALIBA ÖZMEN, SAVAŞ ŞAFAK BARKÇIN, SEBASTIAN CONRAD, SELMA YAKUP, SERDAR ÇAM, SIBA 
GROVOGUI, STEPHEN GREEN, STEVEN HEYDEMANN, TAHA ÖZHAN, TALIP KÜÇÜKCAN, TARIK RAMAZAN, TAYFUN ATAY, TOM HENEGHAN, 
ÜMIT BOYNER, VADAH HANFAR, VLADISLAV BAJAK, WALTER MIGNOLO, YASIN AKTAY, YILMAZ ENSAROĞLU, ZÜHTÜ ARSLAN | 13-14 
Ekim 2012, Istanbul
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Ben Abdessalem, Suriye Ulusal Konseyi Başkanı 
Abdülbasit Seyda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi 
Başkanı Abdülhamit Başar, İslam İşbirliği Teşki-
latı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Arap 
ligi genel sekreteri Nebil El Arabi, Vatikan’da bu-
lunan Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi ge-
nel sekreteri Miguel Angel, BM Filistin Özel Ra-
portörü Richard Falk, Tunus Nahda Partisinden 
Abdülfettah Muru, Fener Rum Ortodoks Patriği 
I. Bartholomeos, Türkiye Musevileri Hahamba-
şı İsak Haleva, Kudüs Başmüftüsü Muhammed 
Ahmed Hüseyin, Başbakanlık Müsteşar Yar-
dımcısı ve Başbakan Başmüşaviri İbrahim Ka-
lın, Başbakan Başmüşaviri Savaş Şafak Barkçın, 
Kamu Diplomasi Koordinatörü ve Başbakanlık 
Müşaviri Cemalettin Haşimi, eski Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Bardakoğlu, TÜSİAD Başkanı Ümit 
Boyner, işadamı Ali Sabancı, ekonomist Kerem 
Alkin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı 
Işıl Karakaş, Anayasa Mahkemesi üyesi Zühtü 
Arslan, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Os-
man Can, Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu 
başkanı Eckhard Deutscher, siyasetbilimci-ya-
zar Abdülvahap El Efendi, TİKA Başkanı Serdar 
Çam, SETA Başkanı Taha Özhan, Libya İstikrar 
Grubundan Arif Ali Nayid, Libya Milli Kuvvetler 
İttifakı başkanı Mahmud Cibril, Uluslararası Kriz 
Grubu Türkiye ve Kıbrıs Proje direktörü Hugh 
Pope, Endonezya Muhammediye hareketi lideri 

Din Şemsuddin, Respect Hareketi lideri Selma 
Yakub, Tehreek-e-Insaf partisi başkanı İmran 
Han, Mısır Özgürlük ve Adalet Partisi danışmanı 
Cihad El Haddad, Filistin Ulusal Yönetimi Baş-
bakanı İsmail Haniye’nin başdanışmanı Ahmed 
Yusuf, The Sharq Forum Başkanı Vadah Hanfar, 
gazeteci-yazar Abdülbari Atvan, Fehmi Hüvey-
di, Gideon Levy, Cengiz Çandar, Tom Heneghan, 
Michael Lerner, Gilles Kepel, Michael Thumann, 
Mısırlı 6 Nisan Hareketinden aktivist Ahmed Ma-
her, “Wall Street’i İşgal Et” grubu üyesi Cari Mac-
het, Hindistanlı düşünür ve aktivist Vandana 
Şiva, besteci ve ses sanatçısı Orhan Gencebay, 
İranlı yönetmen Macid Macidi, Sırp PEN Merkezi 
bşk. yrd. Vladislav Bajak, ile film eleştirmeni İh-
san Kabil katıldı.

Ayrıca dünyaca ünlü akademisyenlerden Mu-
hammed Eyüb, İlber Ortaylı, Beşir Nafi, Alvaro 
de Vasconcelos, Daniel Levy, Alon Ben-Meir, 
Mulay Hişam Bin Abdullah, Nilüfer Göle, Bobby 
Sayyid, Hamid Dabaşi, M. Şahid Alam, Wal-
ter Mignolo, Sebastian Conrad, James Gelvin, 
Dimitar Bechev, Justin A. McCarthy, Ali Köse, 
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ISTANBUL KÜRESEL FORUMUNUN AÇILIŞ KONUŞMASINI 
BAŞBAKAN ERDOĞAN YAPTI
13-14 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul Kong-
re Merkezinde düzenlenen forumda öncelikle 
SETA Vakfı Başkanı Taha Özhan ve Başbakanlık 
Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın kürsüye gele-
rek katılımcıları selamladı.
Başbakan Erdoğan konuşmasına, forumun dü-
zenlenmesinde emeği geçen ve foruma katkı 
veren herkese teşekkür ederek başladı ve “Ada-
letin, sadece bireylerin huzuru ve güvenliği için 
değil, toplum düzeninin ve yönetimlerin bekası 
bakımından da hayati öneme sahip bir kavram 
olduğunu biliyoruz” diye konuştu.
İstanbul Küresel Forumunda da bu nedenle 
“adalet” kavramının dinden siyasete, tarihten 
ekonomiye, bilimden sanata kadar bugünün 
dünyasını ilgilendiren her boyutunun tartışıla-
cak olmasını önemli gördüklerini belirten Erdo-
ğan, forumun, konusunun yanında zamanlama-
sı itibarıyla da önem taşıdığını belirtti.
Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bölgemizde ve tüm dünyada etkileri derinden 
hissedilen çok yönlü ve güçlü bir değişim, dö-
nüşüm sürecinden geçiyoruz. Bunun yanında 
beşinci yılına giren küresel ekonomik krizin, 
özellikle Batı’da giderek derinleşen siyasi, sosyal 

ve ekonomik yansımalarına şahitlik ediyoruz. 
Yine aynı şekilde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 
yaşanan tarihi dönüşümlerin çok boyutlu etki-
lerini yakından hissediyoruz. İç içe geçmiş tarihi, 
sosyal, kültürel, ekonomik boyutları bulunan bu 
değişim dalgasını anlamak için dikkatle üzerin-
de durmamız gereken hususlardan birinin de 
adalet olduğunu düşünüyorum.”
 
“ADALET, AĞAÇLARI SULAMAK… ZULÜM, DIKENE SU 
VERMEK”
Mevlana’nın, “Adalet nedir? Ağaçları sulamak… 
Zulüm nedir? Dikene su vermek.. Adalet bir 
nimeti yerine koymaktır, su emen her kökü su-
lamak değil… Zulüm ise bir şeyi konmaması 
gereken yere koymaktır” şeklindeki sözlerini ha-
tırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Adaletle zu-
lüm arasında işte böyle ince bir sınır var. Bizler, 
bu sınırın adalet tarafında yer almayı şiar olarak 
benimsemiş kişiler olarak burada buluştuk. Ha-
yatın her alanında bu ilkeyi hayata geçirmenin 
mücadelesini vermek durumundayız. Toplum-
ların ve bireylerin adalete duydukları ihtiyaç 
ve adaletin gerekliliği konusunda filozoflar, din 
adamları ve siyaset bilimciler ittifak halindedir-
ler. Adaletin kelime anlamı, her şeyi yerli yerine 
koymaktır. Adaletin, tavır, davranış ve hükümler-
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de doğruluk, herkese hakkını vermek, haksızları 
terbiye etmek, eşit davranmak, insaflı, hoşgörü-
lü olmak gibi anlamları da bulunuyor.”

Adalet kavramının sadece bugün değil, insan-
lığın serencamının tamamında çok önemli, çok 
hayati bir yeri olduğunu kaydeden Erdoğan, şöy-
le konuştu: “İnsanlık tarihindeki destansı müca-
delelerin neredeyse hepsi, zulme başkaldırı için, 
adaleti tesis etmek için girişilen çabaların ifadesi-
dir. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Şöyle yakın ta-
rihe baktığımızda Gandhi’yi görürüz, Malcolm X’i 
görürüz, Mandela’yı görürüz, Aliye İzzetbegoviç’i 
görürüz. Bu muhteşem mücadele adamlarının 
zulme baş kaldırmakla talep ettikleri şey, kendi 
toplumlarının nezdinde bütün insanlık için ada-
let değil miydi? Filistin’de İsrail buldozerlerinin 
paletleri altında parçalanarak katledilen Rachel 
Corrie zulme karşı adaletin safında yer aldığı için 
orada değil miydi? Evet, insanlık var olduğu sü-
rece dünyada zulüm eksik olmayacak, dolayısıyla 
adalet arayışı da asla son bulmayacak. Adaletin 
safında yer alanlar, daima hayırla, minnetle yad 
edilirken, zalimler, zulüm uygulayanlar lanetle, 
nefretle anılmaya devam edecek.”

“KIMSE BIRLEŞMIŞ MILLETLER’IN YAPISININ ADIL BIR 
ANLAYIŞ ÜZERINE BINA EDILDIĞINI SÖYLEYEMEZ”
Başbakan Erdoğan, konuşmasında küresel dü-
zeyde yaşanan değişim sürecinin en önemli 
boyutlarından birini, siyasi ve ekonomik adalet-
sizliklerin oluşturduğunu söyledi.

Günümüz dünyasında adaletsizliğin yapısal bir 
hüviyet kazandığının görüldüğünü belirten 
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
başta olmak üzere, pek çok uluslararası kurulu-
şun işleyişinde, bu yapısal adaletsizliğin açıkça 
görülebildiğini ifade etti.

“Kimse Birleşmiş Milletler’in yapısının adil bir 
anlayış üzerine bina edildiğini söyleyemez” di-
yen Erdoğan, şunları kaydetti: “5 tane daimi üye, 
10 tane geçicici üye… 10 tane geçici üyenin bir 
anlamı var mı? Yok! 5 daimi üyenin içinden biri 
çıkıp ‘hayır’ dediği zaman mesele bitiyor zaten. 
Oradan karar çıkarmak mümkün değil. Öyleyse 
Birleşmiş Milletler niye? Birleşmiş Milletler’in 
adalet üzerinde reforme edilmesi şart. Bunun 
çözülmesi lazım. 5 üye, onlar ne derse o oluyor. 
Bu ne demektir? Demek ki dünyayı bu 5 üyenin 
insafına bırakmış durumundayız. Peki bu 5 üye-
nin etnik yapısından, inancından, düşüncesin-
den başka dünyada yapı yok mu? Bakış yok mu? 
Var. Peki bu küresel yapıyı, tüm insanlığı kapsı-
yor mu bu temsil? Verilecek cevap hayır. Öyleyse 
Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi şart.”
 
“SIRADAN IFADELERLE GÜNÜ KURTARMANIN ANLAMI 
YOK”
Uluslararası barış ve güvenliğin emanet edildi-
ği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, ge-
çen yüzyıldan kalan güç dengelerine mahkum 
edildiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Eski düzenin hamileri, sorumluluğu 
diğer ülkelere yüklemeye çalışırken, karar alma 
mekanizmalarını kendi kontrollerinde tutmaya 
devam ediyorlar. Dünyadaki siyasi ve ekonomik 
değişimlerde giderek artan sorumluluk üstle-
nen ülkelerin, bu süreçleri etkileyen karar alma 
mekanizmalarından ısrarla uzak tutulmalarını 
kabul edebilmemiz mümkün değil. Bilhassa 
yükselen güç olarak ifade edilen Türkiye, Brezil-
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ya, Hindistan, Endonezya gibi ülkeler açısından 
bu adaletsiz işleyiş, sürdürülebilir olmaktan çık-
tı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta ol-
mak üzere, uluslararası kuruluşların yapılarının 
değişme zamanı geldi. Daha geniş, daha adil, 
daha etkin bir temsil niteliği kazanmayan ulus-
lararası kuruluşların, gelecekte varlıklarını ve iş-
levlerini sürdürebilmeleri giderek zorlaşıyor.”

Suriye’de 20 aydır bütün dünyanın gözü önünde 
cereyan eden insanlık dramına, bütün çabalara 
rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
müdahale etmediğini anlatan Erdoğan, “Şu 
anda Suriye’de 30 bini aşkın insan öldürülmüş-
tür. 7’den, 70’e. Kadın-erkek demeden. 250 bin 
insan ülkesinin dışındadır. Bunun 100 bini Tür-
kiye’dedir, bizim misafirimizdir. Ülkesinin içinde 
2.5 milyon Suriyeli evlerinden ayrı yerlerde, ka-
çak-göçek yaşamaktadır. Her an korku içindeler. 
Bu, Esed rejimine her gün onlarca, yüzlerce in-
sanı öldürme konusunda cesaret veren, adeta 
yeşil ışık yakan bir tutum var ortada. Peki bu 
tutum nedir? Bunun kaynağı nerededir? Ulus-
lararası kuruluşların sesi, ciddi anlamda çıkıyor 
mu? Maalesef çıkmıyor. Sıradan bazı ifadelerle 
günü kurtarmanın hiçbir anlamı yok. Burada ol-
ması gereken neyse, bunun yapılması gerekiyor. 
5 daimi üyeden bir tanesi, iki tanesi ne diyecek 

diye bekleyecek olursak o zaman Suriye’nin akı-
beti gerçekten çok tehlikeli ve insanlık tarihe 
bunu, unutulmayacak ifadelerle kazıyacaktır” 
diye konuştu.
 
“BM, BUGÜN SURIYE’DE DE ACIZLIK IÇINDEDIR”
20 yıl önce Balkanlar’da, Saraybosna’da, 
Srebrenica’da, Tuzla’da yüz binlerce insanın 
katline seyirci kalan Birleşmiş Milletler’in bu-
gün Suriye’de de acizlik içinde olduğunu ifade 
eden Erdoğan, şunları kaydetti: “20 yıl önceki 
bu gaflet, uluslararası toplumun Soğuk Savaş’ın 
bitimiyle ortaya çıkan sorunlarla baş etmekte 
hazırlıksız yakalandığı şeklinde izah ediliyordu. 
Peki bugün Suriye konusunda sergilenen aciz-
liğin, adaletsizliğin nasıl bir açıklaması olabilir? 
Suriye’deki olaylar karşısında etkin bir politika 
ortaya koyamayan Güvenlik Konseyi’nin, dünya-
nın diğer bölgelerindeki mağdurlar, mazlumlar 
nezdinde hızla meşruiyetini kaybettiğinin bilin-
mesini istiyorum.”
 
“ADALET, SURIYE HALKININ DA HAKKIDIR”
“Adalet, Suriye halkının da hakkıdır. Adaleti ta-
yin yetkisi Esed’in değildir, Suriye halkınındır. 
Suriye’de yaşananlar, bu ülke halkının özgürlük, 
refah, hak mücadelesinden başka bir şey değil-
dir” diye konuşan Erdoğan, Türkiye’nin, bölgeyi 
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ve giderek dünyayı tehdit eden bu sorun karşı-
sında, en başından beri, adalete, hakkaniyete, 
kardeşlik hukukuna uygun bir politika izlediğini 
ve izlemeye devam edeceğini belirtti. Uluslara-
rası kuruluşlardan da bir an önce aynı adaletli, 
hakkaniyetli, duyarlı tutumu benimseyip ge-
reğini yapmalarını beklediklerini ifade eden 
Erdoğan, Suriye’deki kayıpları sadece istatistiki 
bir bilgi olarak gören anlayış değişmedikçe in-
sanlığın vicdanının huzur bulamayacağını dile 
getirdi.
 
“ADALETI BÜTÜN ALANLARDA SAĞLAMAK  
DURUMUNDAYIZ”
Suriye’de her gün onlarca, yüzlerce insan ölür-
ken, hala “bu durumdan nasıl bir çıkar sağlayabi-
lirim” düşüncesiyle hareket edenler bulundukça 
insanlığın yüzünün kızarmaya devam edeceğini 
belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ma-
sum çocukların, kadınların, insanların kanı, kirli 
siyasi hesapların üzerinden akıp gitmeye devam 
ettikçe kimse huzur bulamayacak. Aynı şekilde, 
terörizmle mücadelede ‘senin teröristin, benim 
teröristim’ ayrımı yapanlar oldukça kimse kendi 
geleceğinden emin olamayacak. İnsan hayatı 
karşısında ortak değerler ve politikalar oluşturup 
uygulayamayan bir küresel düzenin, adalet, hak-
kaniyet, özgürlük iddiası inandırıcı olabilir mi?

Bunun için dünyanın, bilhassa uluslararası dü-
zende belirleyici konumda bulunan ülkelerin ve 
kuruluşların, yapısal reformlarla beraber köklü 
bir zihniyet değişimine ihtiyaçları olduğunu dü-
şünüyoruz. Adaleti, siyasi karar alma mekaniz-
malarıyla birlikte, ekonomide, sosyal konularda, 
kültürel ilişkilerde ve hayatın diğer bütün alan-
larında da sağlamak durumundayız.

Yoksullukların, yolsuzlukların önüne geçilmesi, 
şeffaf yönetimlerin tesisi, katılımcı demokrasi-
nin güçlendirilmesi gibi alanlardaki arayışları da 
bunun dışında göremeyiz. Günümüzde bunla-
rın hepsi de, birbiriyle ilişkili, birbirlerini etkile-
yen, birbirlerini destekleyen konulardır.”
 
“BATI, ARTIK DÜNYANIN TEK MERKEZI DEĞILDIR”
Gelişmiş ülkeler diye ifade edilen karar mekaniz-
malarını ellerinde bulunduran devletlerin, dün-
yada ağırlık merkezlerinin artık değiştiğini, yeni 
ağırlık merkezleri ortaya çıktığını kabul etmek 
mecburiyetinde olduğunu söyleyen Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Batı, artık dünyanın tek merke-
zi değildir. Kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla dün-
ya çok merkezli bir yapıya dönüştü, dönüşmeye 
devam ediyor. Bu gerçek, sadece siyasi çerçe-
veyle sınırlı değil. Aynı şekilde ekonomik olarak 
da dünya yapısal bir dönüşüm içinde.
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Örneğin, geçtiğimiz yıl ilk defa OECD dışı ülkeler 
dünya ekonomik çıktısının yarısından fazlasını 
gerçekleştirdi. Bunun üzerinde durmak lazım. 
Yine 2011’deki küresel ekonomik büyümenin, 
yüzde doksanından fazlasını gelişmekte olan 
ekonomiler sağladı. Burası da önemli. Bu yeni 
durum karşısında, İkinci Dünya Savaşı’ndan son-
raki dönemin ekonomik dengeleri üzerine inşa 
edilen kurumlar, artık ihtiyaca cevap veremez 
hale geldiler. Burada da daha adaletli, daha hak-
kaniyete uygun bir kurumsal dönüşüme ihtiyaç 
var. Mevcut güç dengesini daha doğru bir şe-
kilde yansıtan G-20 oluşumunu, bu bakımdan 
üzerinde önemle durulması ve dikkate alınması 
gereken bir yapı olarak görüyoruz. Türkiye olarak, 
2015 yılında dönem başkanlığını devralacağımız 
bu oluşumun, başta az gelişmişlik ve gelir dağı-
lımı olmak üzere tüm küresel meselelerde daha 
fazla sorumluluk üstlenmesine çalışacağız.”

Başbakan Erdoğan, küresel ekonomik krizin ya-
şandığı ülkelerde toplumsal gruplar arasındaki 
gelir uçurumunun tehlikeli bir şekilde büyüdü-
ğünü kaydederek, yine de asıl büyük trajedinin, 
dünyanın diğer bölgelerinde yaşanmaya de-
vam ettiğini söyledi. Bugün dünya nüfusunun  
 

 
yarısının günde 2,5 dolarla yaşamak durumun-
da bulunduğunu ifade eden Erdoğan, her yıl 2,5 
milyon çocuğun, sırf aşılanmadığı için hayatını 
kaybettiğini, 120 milyon çocuğun ise herhangi 
bir eğitim imkanından mahrum şekilde hayatını 
sürdürdüğünü anlattı.

Erdoğan, BM tarafından büyük umutlarla ilan 
edilen “Binyıl Kalkınma Hedefleri”nin, insanlığın 
büyük bölümü için bugün çok uzak göründü-
ğünü vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Bu sorunların, küresel krizle daha da derin-
leşmesi ve yaygınlaşması, uluslararası barışı ve 
güvenliği tehdit edecek boyutlara doğru gidi-
yor. Küresel gelir dağılımını daha adaletli hale 
getirecek bir yeni düzenin kurulması, yoksulluk-
la etkin mücadele, sürdürülebilir kalkınma gibi 
hususların bütün ülkeler için öncelikli hale gel-
diğini görüyoruz. Bilhassa yükselen ekonomile-
rin, bu konuda önemli sorumluluklar üstlenme-
si gerekiyor. Türkiye olarak, sorumluluklarımızın 
bilinci içinde, bu doğrultuda aktif çalışmalar yü-
rütüyoruz. En az gelişmiş ülkelerle işbirliği, dış 
politikamızın temel hedeflerinde ön sıralarda 
yer alıyor. Geçtiğimiz yıl en az gelişmiş ülkeler 
için düzenlenen BM Zirvesi’ne ev sahipliği yap-
tık. Bu konuda önümüzdeki 10 yılın yol haritası 
olan İstanbul Eylem Planı’nın hazırlanmasına 
önemli katkılarda bulunduk. Eylem planı doğ-
rultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde söz konu-
su ülkelere 200 milyon lira hibe katkısı sağla-
mayı taahhüt ettik. Bunun da ötesine geçerek, 
uluslararası işbirliği ve koordinasyon ajansımız 
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TİKA’nın faaliyetlerini dünya geneline yayılacak 
şekilde genişlettik. TİKA bugün 5 kıtada, 100 
ülkede faaliyet yürüyor. Türkiye’nin az gelişmiş 
ülkelere yönelik bu yılki kalkınma yardımlarının 
tutarı 1,5 milyar dolara ulaştı. Az gelişmiş ülke-
lere yardım elimizi uzatmayı, vicdani sorumlu-
luğumuzun gereği ve insanlığın adalet özlemini 
giderecek bir misyon olarak görüyoruz. Bizim 
bu çabalarımızın, diğer ülkeler için de örnek teş-
kil etmesinden memnuniyet duyuyoruz.”
 
“SOMALI HALKINI BUNDAN SONRA DA YALNIZ  
BIRAKMAYACAĞIZ”
Başbakan Erdoğan, Türkiye olarak son bir sene 
içinde Somali’ye yaptıkları yardımların bu ül-
kede meydana getirdiği muazzam olumlu de-
ğişimi bizzat gördüklerini ifade ederek, daha 
geçen seneye kadar kendi kaderine bırakılan 
ve adeta bir insanlık trajedisine mahkum edi-
len Somali’nin, bugün Türkiye’nin öncülüğünde 
başlatılan uluslararası yardım ve ilgi sayesinde 
yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Ülkedeki terör ve iç savaş ortamının giderek 
etkisini kaybettiğini, ekonomik ve sosyal kal-
kınma çabalarının olumlu etkilerinin görülme-
ye başlandığını belirten Erdoğan, “Somali halkı 
artık geleceğe umutla bakıyor. Somali halkını 

bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Ulus-
lararası camiadan da, vicdan ve adalet anlayışı 
doğrultusunda Somali halkının yanında yer al-
maya devam etmesini bekliyoruz. Aynı şekilde 
Myanmar’da, Arakan’daki insanların da şu anda 
terk edilmişliğini, ihmal edilmişliğini görme-
mezlikten gelemezdik, şu anda elimizi uzat-
manın gayreti içindeyiz, mücadelesi içindeyiz” 
dedi.
 
KANUNI’NIN SÖZLERI
Başbakan Erdoğan konuşmasında, “Adalet” kav-
ramını, Kanuni Sultan Süleyman’dan yaptığı 
alıntı ile özetledi.

Başbakan Erdoğan, Osmanlı Padişahı Kanuni Sul-
tan Süleyman Han’ın sorusu ve şeyhülislamın ce-
vabını dile getirmeden önce simültane tercüman-
ları, ”Simültanede sıkıntı yaşamayalım, tercümeyi 
yapanlar dikkatli tercüme etsinler” diye uyardı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın “Meyve dalına konsa 
bir karınca/Vebali olur mu karıncayı kırınca?” so-
rusuna, “Yarın Hak divanını kurunca/Kanuni’den 
hakkın alır karınca” denildiğini belirten Erdoğan, 
bu sözleri katılımcılara yönelttiği ”Bir daha oku-
yayım mı?” sorusuna aldığı ”Evet” cevabı üzerine 
bir kez daha okudu.
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Erdoğan, “Bunu diyebilen şeyhülislamlara, bu 
cevabı kendisine düstur edinen yöneticilere sa-
hipti. Bugün dünyanın yeniden adaletin hakim 
olduğu bir yer haline gelebilmesi noktasında, 
zalimin karşısına dimdik durabilmesi için, bizim 
işte bu anlayışla çalışan uluslararası kurumlara, 
liderlere, dini liderlere ihtiyacımız var” dedi.
 
“DIN VE ADALET”
Başbakan Erdoğan, bu toplantının önemli 
konu başlıklarından birinin de “Din ve Adalet” 
teması olduğuna inandığını ifade ederek, yer-
yüzündeki tüm dinlerin, insanların barış için-
de, adalet içinde bir arada yaşayabilecekleri 
bir düzen arayışı içinde olduğunu vurguladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşması-
na şöyle devam etti: “Dünyamızı dini inanışlar 
üzerinden bölmeye çalışanlar, her şeyden önce 
işte bu barış ve adalet arayışına zarar veriyorlar. 
Bunun en çarpıcı örneklerini Batı dünyasının 
bölgemize bakışında görüyoruz. Avrupa’da, 
ekonomik ve sosyal şartların ağırlaşmasına 
bağlı olarak aşırı unsurların etkinliklerinin art-
ması, yabancı düşmanlığını, özellikle İslamofo-
biyi kaygı verici boyutlara taşıdı. Bilindiği gibi 
benzeri bir süreç 11 Eylül saldırıları sonrasında 
ABD’de yaşanmıştı. Amerika ve Batılı ülkeler, İs-
lam ile terör ve şiddeti özdeşleştirmek gibi vahim 
bir hataya düşerek, kendi vatandaşları arasında 
Müslümanlarla ilgili ön yargılar oluşmasına yol 
açıyorlar. İslamofobiyi bir başka açıdan ırkçılığın 
tezahürü olarak görüyoruz. Bu çarpık anlayış, 

sadece Batılı ülkeler için değil, bütün dünya için 
de giderek büyüyen bir tehlike haline geliyor. 
Kelime anlamı itibarıyla barış, yani silm anlamı-
na geliyor ve barış anlamına gelen bu kelimeyi, 
dolayısıyla bu dini, terörle özdeş hale getirme 
gayreti içerisine girenler aslında dünyadaki te-
rör anlayışına, terörizme destek veren anlayış-
lardır. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. 
Her dinin, her inancın mensupları arasından te-
röristler çıkabilir, o ayrı bir konu. Ama o inancın, 
düşüncenin içerisinden bir teröristin çıkması, o 
dinin terörizmi teşvik ettiği anlamına gelmez. 
Her iki taraftaki aşırı unsurlar, bu şüphe ve ku-
tuplaşma ortamını genişletmek, derinleştirmek 
için her türlü çabayı gösteriyorlar. Son olarak, 
İslam’a ve Peygamberimize hakaret içeren, bu 
haliyle nefret ve kışkırtma aracı olmaktan başka 
amaç gütmeyen bir filmden dolayı yaşananlara 
hep birlikte şahit olduk. Masum insanlara yöne-
lik şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz, mazur 
göremeyiz. Ama düşünce özgürlüğü adı altında 
Müslümanların inançlarına, kutsal değerlerine 
hakaret edilmesini de aynı şekilde kabul edeme-
yiz. İslamofobi eğilimleri kullanılarak nefret suçları 
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işlenmesine, adalet ve hakkaniyet ilkelerini be-
nimsemiş hiçbir devlet izin veremez, vermemeli-
dir. Bu tür olaylar, sadece vuku bulduğu ülkeleri 
etkilemekle kalmıyor, bütün dünyanın barış ve 
istikrarını tehdit edecek boyutlara ulaşabiliyor.”
 
“ISTANBUL KÜRESEL FORUMU’NUN BU ÇERÇEVEDE 
ÖNEMLI BIR PLATFORM OLABILECEĞINE INANIYORUM”
Başbakan Erdoğan, “Biz sevgili Peygamberimi-
zin peygamberliğine iman ettiğimiz gibi, Hz. İsa 
Aleyhisselam’ın peygamberliğine de iman ede-
riz, Hz. Musa Aleyhisselam’ın peygamberliğine 
de iman ederiz. Şerhsiz, şüphesiz iman ederiz. 
Farklı inançlarda olanlar iman etmeseler de biz 
iman ederiz. Çünkü bizim ki sipariş üzerine iman 
değildir, inancımızın gereğidir” dedi.

Başbakan Erdoğan, geçen ay İstanbul’da, farklı 
inançlara sahip dini önderlerin katılımıyla Orta 
Doğu’da barışın nasıl sağlanabileceğinin tartışıl-
dığı bir toplantı yapıldığını hatırlatarak, bu top-
lantıda dini önderlerin, yeni Orta Doğu’nun in-
şasında bütün dinlerin eşit haklara sahip olacağı 
konusunda görüş birliğine vardıklarını anlattı.
 
“AŞIRILIK HIÇBIR ZAMAN ADALET ÜRETMEZ”
Bir yandan böyle güzel gelişmeler yaşanırken, 
diğer taraftan aşırılıkların adeta teşvik edildiği-
ni, aşırılığın hiçbir zaman adalet üretmediğini 
kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Adalet ancak 

dengeyle, itidalle, yani orta yol ile sağlanabilir. 
Biz, bütün dinlerin ve mensuplarının açıkça tahri-
kinin nefret suçu olarak kabul edilmesini, bunun 
önüne geçecek tedbirler alınmasını istiyoruz. 
İfade özgürlüğü ile insanların inançları ve kutsal 
değerlerinin korunmasını bir arada sağlamanın 
mümkün olduğuna inanıyoruz. Medeniyetler 
çatışması beklentisi içinde olanlara, bunun se-
naryolarını pazarlayanlara verilecek en güzel 
cevap işte bu dengeyi sağlayacak formüllerin 
üretilip hayata geçirilmesidir. Bildiğiniz gibi bu 
çerçevede, İspanya ve Türkiye’nin öncülüğünde 
2005 yılında başlatılan, bilahare bir BM projesine 
dönüşen Medeniyetler İttifakı girişimini önemli 
bir çaba olarak görüyoruz. Medeniyetler İttifakı 
Dostlar Grubu’nda halihazırda 106 ülke ile 23 böl-
gesel ve uluslararası kuruluş var. Bunlar buraya 
üye. Bu haliyle, BM’nin en geniş katılımlı girişimi 
konumunda bulunan Medeniyetler İttifakı, kül-
türler ve dinler arası diyalog açısından uluslarara-
sı düzeydeki en önemli proje haline geldi.”

Erdoğan, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı-
nın yol açtığı tehlikeler karşısında, Medeniyetler 
İttifakı girişiminin daha da güçlendirilmesi için, 
Dostlar Grubu üyeleriyle birlikte çabalarını ka-
rarlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
 
MÜSLÜMANLARIN HABEŞ KRALI’NA SIĞINMASI
Farklı inançlara mensup insanların, adalet, hakka-
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niyet, hukuk çerçevesinde bir arada yaşaması ko-
nusunda zengin örneklere sahip bir medeniyetin 
mensupları olduklarını anlatan Erdoğan, şöyle 
devam etti: “İslam’ın ilk yıllarında Mekke’deki 
müşriklerin zulmünden kaçan Müslümanlar, Pey-
gamberimizin tavsiyesiyle Habeş Kralı Necaşi’ye 
sığınmışlardı. Bu çok anlamlıdır. Habeş Hüküm-
darı Necaşi, Müslüman değildi. Ama adaletli bir 
kraldı. Müslümanlar, kendi dinlerine mensup 
olmamasına rağmen, adaletine güvendikleri 
için Necaşi’nin yanına gitmekte, onun koruması 
altına girmekte tereddüt etmediler. Aynı şekilde, 
adalet timsali olan Hazreti Ömer, Kudüs’ü fethet-
tiğinde, Hristiyanların, Yahudilerin ibadethanele-
rine dokunmadı, herkesin inancı doğrultusunda 
hayatını sürdürmesini sağladı. Osmanlı Devleti, 
Museviler İspanya’da zulme uğradığında, derhal 
gemilerini gönderip onları bu topraklara getire-
rek hayatlarını kurtardı. Bunun karşılığında on-
lardan Müslüman olmalarını da istemedi; onların 
kendi topraklarında adalet içinde, güven içinde 
yaşamalarını sağladı.”
 
“TARIH ADIL BIR BAKIŞ AÇISIYLA OKUNMALI”
Erdoğan, forumun konu başlıklarından birinin 
de “Adalet ve Tarih” olduğunu ifade ederek, tari-
hin de adil bir bakış açısıyla okunmasının zorun-
luluğuna dikkati çekti.

Tarihi seçkinlerin tarihinden ibaret görmenin, her 
şeyden önce insanlığın kendisine haksızlık oldu-
ğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Geçmişte yaşanmış olayları, bütün 
yönleriyle ve bütün taraflarıyla ortaya koyma-
yan bir tarih, insanlığın ortak hafızasına sırtını 
dönmüş demektir. Halbuki geçmişte kuvvetliler 
kadar zayıflar da vardır. Geçmişte zafer kazanan-
larla birlikte mağluplar da bulunuyor. İnsanlığın 
geçmişi Avrupa’dan, Amerika’dan ibaret değildir. 
Asya, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Latin Amerika 
ve dünyanın diğer bölgelerindeki insanların da 
tarih anlatımında adaletli bir şekilde yerlerini al-
maya hakları var. 100 yıl, 200 yıl önce yaşanmış 
olayları, bugünün siyasi, ekonomik ve sosyal 
farklılıklarını aşan bir adil hafıza ile ortaya koy-
mak gerekiyor. Aksi takdirde tarihi de adaletsiz-
le malul bir hale getirmiş oluruz. Türkiye olarak, 
tarihin adaletsiz yorumlanışının sıkıntılarını uzun 

zamandır yaşıyoruz. Bunun için tarihin adaletli 
anlatımı konusunda başlatılacak bütün girişimle-
ri desteklemeye hazırız.”

ADALET VE SANAT
Forumun bir başka tartışma başlığı olan “Ada-
let ve Sanat” konusunu da isabetli ve önemli 
gördüğünü belirten Erdoğan, sanatın toplumu 
etkileme gücünün, adalet duygusuyla birleşti-
ğinde, etkisini katbekat artıracağına inandığını 
söyledi.

Sazın tınısından, ressamın tuvalinden, yönet-
menin vizöründen, aktörün mimiklerinden özü 
adaletle yoğrulmuş eserler çıkmasına ihtiyaç 
bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuş-
tu: “İnsanlık kritik bir yol ayrımında. Karşımızda 
büyük riskler ve belirsizlikler yanında, büyük 
fırsatlar da var. Bu sürecin herkesin yararına ola-
cak şekilde yönlendirilebilmesi, küresel vicda-
nın insanların adalet beklentilerini karşılayacak 
şekilde harekete geçirilebilmesine bağlı. Bu ko-
nuda hepimize düşen sorumluluklar bulunuyor. 
Devlet adamları, sivil toplumu, her kesimden 
kanaat önderleriyle dünyamızın adalet merkez-
li bir anlayışla yeniden yapılanmasına katkıda 
bulunmalıyız. İstanbul Küresel Forumu’nun bu 
çerçevede önemli bir platform olabileceğine 
inanıyorum. Bu doğrultuda üzerimize düşenleri 
yerine getirmeye hazırız.”

Forumun başarılı geçmesini dileyen Erdoğan, 
düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti. 
Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından foru-
mun oturum konuşmacılarıyla fotoğraf çektirdi.
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The Syrian crisis is deepening. Pro-Assad 
forces have so far killed more than 30,000 
Syrians; hundreds of thousands have fled 
to neighboring countries. The refugees set-
tled in Turkey have exceeded 100,000, the 
threshold figure that Tur- key had already 
declared as its limit that it can provide ser-
vices to.

Turkey is unilaterally doing its best to pro-
vide shelter, food, health care, and educa-
tion for refugees, and even daycare for 
their children. Angelina Jolie, an UNHCR 
goodwill ambassador, recently visited the 
refugee camps in Turkey and praised the 
Turkish government for providing secu-
rity and services to the Syrian refugees. But 
winter is coming and living conditions will 
be tough for people in the camps. There are 
also the Syrians who had fled from pro-

Assad forces but were not able to cross the 
Turkish border. With growing concern over 
the dif- ficulties of accommodating a rising 
number of refugees, the Turkish govern-
ment has slowed down its intake, while at 
the same time human rights organizations 
have called on Turkey to immediately open 
its borders to the over 10,000 Syrian refu-
gees that are trapped across the border.

However, the influx of refugees has become 
a major economic burden for Turkey. The 
country has spent nearly $500 million in 
caring for the 100,000 refugees already 
in the country. And it is not over yet. The 
numbers of refugees is increasing daily and 
those who are already in Turkey still have to 
be looked after. In the midst of a global eco-
nomic crisis, it is unfair to leave the ever- 
increasing cost of the refugees on Turkey’s 
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shoulders. I wonder how many Euro- pean 
countries would be willing and capable of 
coping with such a large amount of refugees 
if they had knocked their doors? So what 
Turkey has been doing for the Syrian refu-
gees is praiseworthy.

In addition to the humanitarian crisis, the 
Syrian crisis is an increasing security chal-
lenge for Turkey and other countries in 
the region. Artillery shelling on Akcakale, 
a Turkish town just across the Syrian bor-
der, killed five Turkish citi- zens, a mother 
and her children. The Turkish government 
responded to Syria’s attack in kind, and 
received a mandate from the parliament 
to station troops abroad if necessary. Fol-
lowing Syria’s shelling of Akcakale, NATO 
strongly warned the Syrian government, 
and the UN Security Council also urged 
caution. The situation has not escalated yet 
to the point of no return, but the risk still 
remains.

I think the risk is not only that the Assad 
regime killing hundreds every day, or the 
likelihood of a Turkey-Syrian military con-
frontation on the ground, but is also to the 
future of Turkey’s alliance with the West. 
It is obvious that Turkey shoulders all the 
risks on its own without much help from its 
Western allies apart from verbal support. 
The United States and the other members of 
the Western alliance must understand and 
respond to Turkey’s well-justified demands 
to share the burden and risks involved. With 
no concrete steps being taken, the Turkish 
government feels increasingly abandoned. 

The Syrian episode, therefore, may turn 
into a major change in Turkey’s perception 
of the West, the usefulness of being part of a 
Western alliance, and its friendship with the 
other member countries.

The Syrian crisis may be a challenge for 
Turkey’s regional power aspiration but it is 
also a litmus test on the future of the coun-
try’s relations with the West. Left to face all 
the burdens of the Syrian crisis on its own, 
Ankara might start questioning the ben-
efits of the Western alliance. For the sake 
of short-term calculations on Syria I think 
the West has put Turkey’s long-term West-
ern alignment in risk. The recent increase 
in the Turkish government’s interest in the 
non-Western world, based on mutual eco-
nomic interests and cultural-religious af-
finity, coupled with a deep disappointment 
with the West over the Syrian crisis, might 
mark the end of Turkey’s role in the West-
ern alliance—a process that is likely to start 
with a psychological break. Then it may be 
too late to ask “Who lost Turkey?”

Against the background of this grim pic-
ture, there is good news for the Insight Tur-
key readers. Starting with the January 2013 
issue, the journal will come out with a new 
design that we believe to be more aesthetic 
and reader friendly. We will continue to 
provide up-to-date short commentaries on 
current regional and global affairs, lengthier 
academic articles, and useful book reviews. 
Our determination to bring high quality 
work to our readers’ attention will continue 
unabated.

INSIGHT TURKEY’IN EKIM - ARALIK SAYISI YAYINDA



11
kasım





650  |  KASIM 2012

KASIM 2012

01 Suriye Devrim Şehitleri Veritabanı (SRMD)’nın yayımladığı son rapora göre, Suriye’de Esed güçlerinin 15 Mart 2011’den bu yana 
geçen 20 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 35 bin 692’si sivil ve 3 bin 492’si Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri olmak üzere 39 bin 
184 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 35 bin 615’inin erkek, 3 bin 569’unun ise kadın olduğu belirtildi.

03 Türkiye, Güney Kıbrıs’ta petrol ve doğalgaz arayan uluslararası şirketleri uyardı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile işbirliği yapacak şirketlerin gelecekte Türkiye’deki yeni enerji projelerine dâhil edilmeyeceği belirtildi.

05 YÖK tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kanun Taslağı kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye’nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu 1994 yılından bu yana ilk defa Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından 
BB’den BBB-’ye yükseltildi ve görünümü ‘’durağan’’ olarak belirlendi. 

06 ABD Başkanlık seçimlerinde seçim sonuçları belli oldu. Demokrat Parti’nin adayı Barack Obama ikinci kez ABD Başkanlığı’na seçildi.

Mavi Marmara davası Istanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, “mali, ekonomik ve sosyal hükümler” ve “yasama” ana başlıklarını da görüşmeye başladı.

AK Parti, ‘başkanlık sistemi’ önerisini Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sundu.

07 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Irak’ta petrol ve enerji kaynağı arama çalışmaları yasaklandı.

Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçan 125 Arakanlı ve Bangladeşli Müslüman’ı taşıyan tekne Bengal Körfezi’nde battı. Gemide 
bulunan yolculardan 55 kişi kurtarılırken, 70 kişi de kayboldu.

08 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye Ulusal Konseyi’nin toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Katar’a gitti. 

Katar’ın başkenti Doha’da Suriye muhalefetinin bakanlar düzeyindeki toplantısına Katar Başbakanı Hamad Bin Casim, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi, Suriye Ulusal Konseyi Başkanı (SUK) Abdulbasit Seyda, Riyad 
Seyf ve çok sayıda muhalif katıldı.

10 Siirt 3’üncü Komando Tugayı’ndan havalanan Sikorsky tipi helikopter, Pervari ilçesi Köprüçay mevkiinde kayalıklara çarparak düştü. 
13 Jandarma Özel Harekât görevlisi ve 4 mürettebat şehit oldu.

11 Suriye’de Beşşar Esed rejimine karşı muhalefet yapan tüm gruplar Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi. Kurulan 60 üyeli yeni 
yapının ismi “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ittifakı” olarak belirlendi. Yeni yapının başkanlığına aktivist vaiz Muaz el Hatib, 
yardımcılığına ise işadamı Riad el Seyf seçildi.

12 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulmasını öngören yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlenen acil toplantıda Mali’deki istikrarı 
sağlamak için bu ülkeye 3 bin asker yollama kararı aldığını açıkladı.

15 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Küresel markalar yaratmak için 2004 yılında başlatılan ve bugüne kadar 420 milyon TL kaynak 
ayrılan Turquality programının 5 yıl daha uzatıldığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afrika turu kapsamında Somali’de Meclis’e hitap etti.

Israil, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın askeri kanadı Izzettin El Kassam Tugayları’nın komutanı Ahmed el Cebari’yi öldürdü.

Anadilde savunma hakkını düzenleyen taslak TBMM Insan Hakları Komisyonu’ndan geçti.

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK) verilerine göre Türkiye genelinde işsizlik oranı kentsel alanda yüzde 10,9, kırsal alanda ise yüzde 4,8 
olarak belirlendi.

Ingiliz petrol şirketi BP’nin, Meksika Körfezi’nde 2010 yılındaki petrol sızıntısı sebebiyle 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği 
bildirildi.

17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki kalabalık bir heyetle Mısır’a resmi ziyarette bulundu.

Abdullah Öcalan, cezaevlerindeki PKK ve KCK’lı tutukluların sürdürdüğü açlık grevlerinin bir an önce bitirilmesi için kardeşi Mehmet 
Öcalan aracılığıyla çağrı yaptı. 

Suriye’de kaçırılan gazeteci Cüneyt Ünal, CHP’nin girişimleriyle 90 gün sonra serbest bırakıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret kapsamında gittiği Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Türkiye-
Mısır Yüksek Düzeyli Işbirliği Toplantısı’nın ikincisini gerçekleştirdi.
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18 Abdullah Öcalan’ın “açlık grevlerini bitirin” talimatının ardından açlık grevleri 67. günün sonunda bitirildi.

19 Suriye’de 87 gün boyunca rehin tutulan gazeteci Cüneyt Ünal, CHP heyetinin temasları sonucunda serbest kaldı. 9 kişilik heyetin 
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile hatıra fotoğrafı çektirmesi tartışmalara neden oldu.

20 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit 
tutuldu. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise yüzde 5 düzeyinde sabit tutulurken; borç verme faiz oranı yüzde 9,5’ten yüzde 9’a, 
açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkânı faiz oranı yüzde 9’dan 
yüzde 8,5’e düşürüldü.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında, açlık grevlerinin sona ermesiyle Kürt 
sorununun çözümü adına yeniden olumlu bir havaya girildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği’ne üye 9 ülkenin dışişleri bakanı ile Gazze’de ölen ve yaralananların ailelerini ziyaret 
etti. Gazze’yi ziyaret eden, “ilk üst düzey Türk yetkilisi” olarak tarihe geçen Bakan Davutoğlu, Türkiye’nin sonuna kadar Filistin 
halkının yanında olacağını söyledi.

21 BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, açlık grevlerinin sona erdiği saatlerde 
Şemdinli’de 5 askerin şehit olduğu operasyonun zamanlamasının “ilginç” olduğunu savunarak, “Altında komplo aramıyorum ama 
zamanlama ilginçtir ve soruşturulmalıdır.” dedi. Demirtaş, “Önümüzdeki 2-3 hafta Kürt sorununun çözümü konusunda kritik önem-
de” diyerek, “Bu hava ancak 2-3 hafta daha korunabilir. Aksi takdirde bu hava dağılır, gündem değişir.” dedi.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO’nun sitesinde yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilmek amacıy-
la Türk hükümetinden Patriot füzesi talebi aldıklarını belirterek, “Türk hükümeti, konuşlandırmanın sadece savunma amaçlı olacağı-
nı, bir uçuşa yasak bölge ya da saldırı operasyonunu desteklemeyeceğini vurguladı.” yorumunda bulundu.

22 Hamas’ın füze atışıyla başlayan Israil bombardımanı durdu. Iki taraf ateşkes imzaladı. 8 gün süren Israil bombardımanı sonunda 
Gazze’de 161 kişi öldü, bin 222 kişi de yaralandı.

23 Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yeni anayasal düzenlemeler çerçevesinde aldığı kararları protesto etmek amacıyla 
ülke genelinde düzenlenen gösterilerde şiddet olayları çıktı.

25 Iran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, Türkiye’nin NATO’dan istediği Patriot füzeleri-
nin Suriye’ye savaş ilanı anlamına geldiğini ileri sürerek, savaşın Avrupa için ciddi zarara yol açacağını söyledi.

Irak Merkezi Hükümeti ile ülkenin kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi arasında Kerkük’e asker konuşlandırılmasıyla ortaya çıkan kriz 
devam ederken, Kürt Yönetimi bölgeye ikinci kez asker sevk etti.

26 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, merhum Turgut Özal’ın suikast sonucu öldürüldüğü iddialarına katılmadığını söyledi.

Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin kendine tanınan yetkileri genişletmesi üzerine, ülkedeki liberal, Hıristiyan ve sol 
gruplar ile eski rejim yanlıları başta Tahrir Meydanı olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinde Mursi karşıtı protesto eylemleri düzenle-
diler.

Irak Hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Kerkük’te yaşanan askeri gerginliğin bitirilmesi konusunda prensip anlaşması sağlan-
dı.

27 Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile 9 BDP’li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, 
TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

MEB’e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

28 Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 1404 sayfadan oluşan raporunu TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sundu.

29 BM’ye “Gözlemci Ülke” olma başvurusu yapan Filistin için yapılan oylamada, 138 ülke destek verirken, 41 ülke çekimser kaldı. 
Filistin’in devlet olarak tanınması, bölgede iki ülkeli bir coğrafyanın oluşacağı anlamına geliyor.

KASIM 2012



652  |  KASIM 2012

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, mayıs ayın-
dan beri, yeni anayasa yapım sürecinin en 
kritik, en zorlu etabı olan yazım sürecini sür-
dürüyor. Ancak yazım aşamasının ne zaman 
tamamlanabileceği belli değil. Dahası, ana-
yasa metninin açıklanması ve kamuoyunda 
tartışılması ve nihayet taslağın ortak teklif 
haline getirilerek Meclis’e sunulması aşa-
malarını görüp göremeyeceğimiz konusun-
da umutların giderek azaldığı günlerdeyiz.
Komisyon, bugüne kadar sorunlarını, görüş 
ve beklentilerini dile getirme fırsatı bulama-
yanlar da dâhil, hemen herkesi dinledi; birer 
tabuya dönüştürülmüş ve başka zaman ve 
mekânlarda ifade edildiğinde çok sert tar-
tışmalara yol açabilecek kimi görüşleri, yeni 
anayasa yapım süreci çerçevesinde anlayışla 
dinledi. Özetle, Komisyon marifetiyle bu-
güne dek yaşadığımız süreç, demokratikleş-
me ve anayasa yapımı açısından tek başına 
önemli ve yararlı bir tecrübe oldu.

Siyasal ideolojik pozisyonlar
Bu süreç, toplumda yeni anayasaya dair umut 
ve beklentileri ciddi ölçüde arttırdı. An-

cak son dönemlerdeki kimi gelişmeler, yeni 
anayasa umutlarının dağılmasına yol açıyor. 
Umut kırıcı unsurlar, Komisyon’dan çok, git-
tikçe gerilen siyasi atmosferden ve partilerin 
ve özellikle liderlerin yaklaşım ve söylemle-
rinden, üsluplarından kaynaklanıyor.

Oysa yeni anayasanın, gerçekten hepimizin 
benimsediği bir toplumsal sözleşme olması, 
herkesin yeni anayasa ile ilgili görüşlerini, 
beklentilerini yeniden gözden geçirmesini, 
uzlaşma kültürünü geliştirecek yaklaşımlar 
sergilemesini ve uzlaşılabilecek formüller 
geliştirmesini gerektiriyor. Diğer bir ifadeyle, 
yeni anayasanın, hiçbir partinin bütün talep-
lerini yansıt(a)mayacağını, dolayısıyla herkes 
birer adım geri çekilmezse, yeni bir anayasa 
yapmanın mümkün olmayacağını bilmek 
gerekiyor. Bu nedenle de,”diğer”leri tarafın-
dan kabul edilmeyeceği açıkça bilinen öne-
riler sunmak ve o önerilerde ısrarcı olmak, 
aslında yeni bir anayasa yapımına taraftar 
olmamak ama bunu açıkça dile getirememek 
demektir. Elbette herkes düşüncelerini öz-
gürce dile getirmeli; anayasal taleplerinden 

Anayasa Yazım Sürecinin Sonuna mı 
Geldik?
Yorum  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  17 Kasım 2012  |  Sabah Perspektif

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bazı maddelerde uzlaşsa da, tartışılan ve bir mutabakata ulaşılamayan konularla da gündemde yer 
alıyor. Hatta bu tartışmalar, zaman zaman “Yoksa yeni Anayasa yapmaktan vaz mı geçilecek?” sorusunu akla getiriyor. Neyse ki, 
toplumda var olan yeni anayasa talebi, siyasetçilerin bu tartışmaların üstesinden gelmesini zorlayacak kadar güçlü hâlâ.

Yeni Anayasa Tartışmaları ve Toplumsal Talep
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ötürü kınanıp suçlanmamalı ama aynı za-
manda, bütün taleplerinin herkes tarafından 
kabul görmeyeceğini de unutmamalıdır.

Komisyonun yazım bilançosu
Uzlaşma Komisyonu, Mayıs başında, Temel 
Hak ve Özgürlükler bölümüyle, yazım süre-
cine başladı. Ne var ki, bu bölümde, örneğin 
taraf olduğumuz insan hakları sözleşmeleri 
esas alınarak hızla yol alınması beklenirken, 
partiler kendi politik/ ideolojik pozisyonla-
rında ısrar ettiler ve yaklaşık bir aylık sürede 
sadece iki madde yazılabildi. Tam umutsuz-
luğa kapılırken, mayıs sonunda Yazım Ko-
misyonu, üç yeni maddeyi oybirliği ile kabul 
etti ve yeniden umutlandık. Haziran ortala-
rında Uzlaşma Komisyonu “moral destek ve 
pozitif etki” için liderler turuna çıktı ve mu-
halefet liderlerinden de destek aldı. Zaman 

zaman yaşanan ufak-tefek kazaları hasarsız 
aşmak için gösterilen çabalar genellikle başa-
rılı oldu ve bugüne kadar Komisyon çalışma-
larını sürdürdü. Eylül ortalarına gelindiğine 
çalışmaların yavaş gitmesi üzerine Yazım Ko-
misyonu sayısı ikiye çıkarıldı. Ancak anadil, 
vatandaşlık, siyasal sistem, eğitim ve öğretim 
özgürlüğü gibi maddelerde uzlaşma sağlana-
madı ve zaman zaman çalışmalar kilitlendi.

Aslında, pek de gerçekçi olmadığı baştan 
itibaren belli olan takvimi bahane edip ça-
lışmaları kesintiye uğratmak vahim bir hata 
olacaktır. Öte yandan, yeni anayasanın yüz-
de yüzlük bir mutabakatla yapılması hem 
gerekmiyor hem de mümkün gözükmüyor 
ancak farklı kesimlerin taleplerini karşı-
lamayan bir metnin, toplumsal sözleşme 
olma şansı da bulunmuyor. O yüzden dört-
lü mutabakattan tam umut kesilinceye ka-
dar hiçbir umutsuzluğa kapılmadan ve yol 
açmadan, mevcut çalışmalara güçlü destek 
vermek gerekiyor. Aksi halde, ilk kez kendi 
anayasasını yapmaya bu kadar yaklaşmışken, 
bu fırsatı boşa çıkaranlar, boşa çıkarılmasına 
seyirci kalanlar, tarih ve millet önünde hesap 
vermekten kurtulamazlar. Neyse ki, toplum, 
süreci ve kimin uzlaşı aradığını, kimin ken-
di doğrularında ısrar ettiğini, sanıldığından 
daha yakın biçimde izliyor.

Toplum, süreci ve kimin 
uzlaşı aradığını, kimin kendi 
doğrularında ısrar ettiğini, 
sanıldığından daha yakın 
biçimde izliyor.
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Anayasa ile birlikte zihniyetler de değişmeli. 
12 Eylül rejimi hâlâ kurumlarıyla zihniyetiyle 
ayakta iken Türkiye’nin demokratik bir ülke ol-
duğunu iddia etmek tartışma konusu olmuştur. 
Biz de bu hafta SETA Hukuk ve İnsan Hakları 
Direktörü Yılmaz Ensaroğlu ile 12 Eylül rejimi-
nin kalıntılarını, hukuk sistemi üzerindeki etki-
lerini ve yeni anayasa sürecini konuştuk.

Türkiye 12 Eylül Anayasasından neden 
kurtulamıyor? Toplum mu, yoksa siyaset 
mi buna hazır değil?
12 Eylül’ü, askerlerin sadece yönetime el 
koydukları sıradan bir darbenin tarihi ola-
rak düşünmemek lâzım. 12 Eylül yalnızca 
devletin değil, toplumun da yeniden dizayn 
edildiği bir sürecin tarihidir. 12 Eylül’le dev-
letin ve toplumun tüm değer yargılarıyla bir 
kez daha oynandı; rejim, daha otoriter bir 
formda yeniden kuruldu. Sadece anayasa 
değil, tüm toplumun hayatını ilgilendiren 
ve etkileyen yüzlerce yasa yeniden yapıl-
dı. Otuz yıldır kullandığımız bir “12 Eylül 
hukuku”muz var ve son derece antidemokra-
tik yöntemlerle hazırlanıp oylanmış; oldukça 
baskıcı-otoriter bir içeriğe sahip; bu nedenle 

de meşrûluğu ilk günden beri sürekli tartı-
şılmış bu anayasaya “12 Eylül Anayasası” di-
yoruz. Oysa 12 Eylül günü yapılmadı ya da 
oylanmadı. 12 Eylül’ün, siyaset dünyası başta 
olmak üzere tüm toplumu sindiren, bizi tam 
bir korku toplumuna dönüştüren ağırlığı 
yüzünden otuz yıldır bu anayasadan kurtu-
lamıyoruz. 21 kez değiştirdik, ama yine de 
düzeltemedik. Bir 21 kez daha değiştirsek de, 
hepimizin özgürlüklerini güvence altına ala-
cak bir toplumsal sözleşmeye dönüştürmek 
mümkün olmayacak. Çünkü bu anayasanın 
her tarafında, 12 Eylül’ün işkencelerinin, 
idamlarının, zulmünün izleri var. Bugüne 
kadar değiştirilememesinin ayıbı ise, hepi-
mize ait. Bugüne kadar 12 Eylül’le yüzleşe-
memek, 12 Eylül’ün hesabını soramamak, 12 
Eylül’ün giydirdiği deli gömleğinden kurtu-
lamamak, ortak günahımız. Kimsenin kim-
seyi suçlamaya hakkı yok.

Demokratik anayasa yapsak bile zihniyet 
değişmedikten sonra fark eden bir şey ol-
maz diyenler var. Buna katılıyor musunuz?
Elbette anayasa ve yasalar her şey demek 
değil. Mevzuat kadar uygulama da önemli. 

Röportaj: H. Hüseyin Kemal  |  YILMAZ ENSAROĞLU  |  24 Kasım 2012  |  Yeni Asya

Ensaroğlu: “Zihniyet değişmeden 
işler düzelmez”
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Çok iyi kanunların, uygulamaya ne kadar 
kötü yansıtılabileceğini yakından biliyoruz. 
Ancak unutmayalım ki, demokratik bir ana-
yasa, zaten bir zihniyet değişikliğiyle ancak 
yapılır. Çünkü demokratik anayasa ile kas-
tedilen, yapım sürecine toplumun her kesi-
minin yeterince katıldığı, her kesimin hak 
ve hürriyetlerini teminat altına alan, devleti 
hukukla mukayyet kılan ve toplumun kendi 
toplumsal sözleşmesi olarak benimseyebildi-
ği anayasadır. Toplumun büyük bir bölümü-
nün katılımı ve mutabakatıyla hazırlanmış 
bir anayasa, buna karşı çıkanların zihniyet-
lerini de dönüştürür. Nasıl ki, iyi bir hukukî 
düzenleme, hakkaniyetli, adil bir zihniyete 
dayanıyorsa, tersinden, iyi bir mevzuat da 
zihinleri etkiler. Sigara yasağıyla ilgili ka-
nundan sonra, toplumda büyük bir hızla 
bu yasağın benimsenmesi, bunun tipik bir 
örneğidir. Hele bizim gibi, tepeden inme bir 
modernleşme süreci yaşamış ve devleti faz-
lasıyla önemseyen, kutsayan toplumlarda, 
anayasa ve yasaların toplumu dönüştürücü 
etkileri, oldukça fazladır.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu neden me-
tinler üzerinde mutabakata varamıyor? 
Demokratik bir ülkede yaşadığımızı söy-
lüyoruz, ama insan haklarının olmazsa 
olmaz konuları üzerinde dahi mutabakat 
sağlayamıyoruz. Neden?
Demokratik bir toplumda farklı düşüncele-
rin olması ve kimi konularda uzlaşılamama-
sı aslında normal. Ancak “insan haklarının 
olmazsa olmaz konularında dahi mutabakat 
sağlayamamak” sağlıksız bir durumun işare-
ti. Çünkü bir siyasal modelin demokrasi ola-
rak nitelenebilmesi için üç temel kıstas var: 
Genel ve eşit oy, özgür ve adil seçimler, temel 
hak ve özgürlüklerin anayasal güvencesidir. 
Yani demokrasi, insan hak ve özgürlükleri-
nin anayasal garanti altına alındığı siyasal 
sistemdir. İnsan haklarına riayet, demok-
ratik hukuk devletinin meşruiyetinin temel 
şartlarındandır. Sonuç olarak, insan hakla-
rının en temel konularında bile mutabakat 
sağlayamamak, aslında her kesimin hakları-
nın teminatı olacak bir toplumsal sözleşme-
den ziyade ideolojik/siyasî bir anayasa peşin-
de olduğumuzu ortaya koyuyor. Yani herkes, 
kendi doğrularını bütün bir topluma dayat-
ma sevdasından vazgeçemiyor demektir.
  
Türkiye’yi dönüştüren gücün muhafazakâr-
Müslüman kesim olduğu söyleniyor ve on-
ların da gizli ajandalarının olduğu belir-
tiliyor. Öbür taraftan, laikliğin doğru bir 
şekilde uygulanması için anayasada deği-
şikliğe rıza gösterilmiyor. Sizce anayasada 
laiklik nasıl tanımlanmalı?
“Muhafazakâr-Müslüman” terimini çok tar-
tışmalı ve sorunlu gördüğümü hemen ifade 
etmeliyim. Ancak bu ayrı bir tartışma konu-
su. Kuşkusuz toplumun büyük bir bölümü, 
Müslümandır, muhafazakârdır, sağcıdır, 
kısmen de milliyetçidir. Ancak bu büyük ke-
simin ne kadar dönüştürücü bir güce sahip 
olduğundan emin değilim. Çünkü bu büyük 
kesim, tarihsel, kültürel, dinî, vb. saiklerle  
devlete son derece bağlıdır, itaatkârdır ve 
devleti adeta kutsamaktadır. Ve bu kesim, 

Yeni Asya’nın sorularını 
cevaplandıran SETA Hukuk 
ve Insan Hakları Direktörü 
Yılmaz Ensaroğlu, mevzuatlar 
kadar zihniyet değişikliğinin 
de önem taşıdığını belirterek 
“Demokratik bir anayasa 
yapmak herşey demek değil. 
Unutmayalım ki, demokratik 
bir anayasa, ancak bir zihniyet 
değişikliğiyle yapılabilir” dedi.
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Osmanlı’dan beri önemli ölçüde devlet eliyle 
ya da devletin öncülüğünde modernleş(tiril)
mektedir. Yani bu kesimin bir an için dönüş-
türücü bir aktör olduğunu kabul etsek bile, 
söz konusu kesimin, aynı zamanda en fazla 
ve en hızlı dönüşen kesim olduğunu da be-
lirtmemiz gerekir.

Nasıl bir dönüşüm içindeler?
Özellikle son on yıl boyunca dindar ke-
simlerin yaşadığı dönüşüme bakılırsa, bu 
kesimin dönüştürücü olmaktan çok dönüş-
tüğünü söylemek de mümkündür. “Gizli 
ajanda” ise, daha çok Kemalist statükocula-
rın sürekli gündemde tuttuğu bir suçlama-
dır ve üzerinde durmaya değmez. Sadece 
muhafazakârların değil, her siyasî kesimin 
gizli ajandası olduğu varsayılabilir ancak bu 
tür varsayımlar üzerine politika inşa edile-
mez. Laiklikle ilgili bir anayasa değişikliğine 
karşı çıkılması ise anlaşılır bir şeydir. Çünkü 
carî rejim, laiklik adı altında, toplumun bü-
yük çoğunluğunu oluşturan Müslümanların 
bütün dinî hayatını kendi denetimi altına 
almış, diğer dinleri ve mensuplarını da, ade-
ta yok saymıştır. Dolayısıyla somut tanımı 
yapılmayan laiklikle, din, resmî ideolojinin 
çıkarları doğrultusunda ihtiyaç duyulduğun-
da fütursuzca kullanılan bir araca dönüştü-
rülmüştür. Ne var ki, bu araç öylesine etkili 
bir biçimde kullanılmıştır ki, camilerine el 
konulmasına, imamları birer memura dö-
nüştürülmesine, dinî eğitim ve öğretim ile 
ibadet hayatı tamamen devlet kontrolüne 
alınmasına rağmen, “muhafazakâr Müslü-
man” kesim, bunlarla aslında tüm dinî öz-
gürlüklerine el konulduğunun farkında dahi 
değil. Nitekim bugün dindar kesimler, bir 12 
Eylül ürünü olan zorunlu din derslerinden 
memnundurlar ve kaldırılmasına karşıdır-
lar. Halbuki, din, devletten öğrenilemeyecek, 
öğrenilmemesi gereken bir şeydir. Çünkü 
devlet dini öğretmeye başlarsa, tanımlamaya 
da kalkışır ve onu kendi iktidarını pekiştire-
cek bir araca dönüştürür. Yıllardır yaşadığı-
mız da budur. Devletin dayattığı din anlayı-

şını tasvip etmeyen cemaatlerin, liderlerin, 
âlimlerin yasaklanması, idam edilmesi ya 
da yıllarca zulme uğraması da bu yüzden-
dir. Oysa bir devlet, kendisini laik olarak 
niteliyorsa, yapması gereken şey, dinî hayata 
müdahale etmek değil, tam tersine, dinî ha-
yattan tamamen ellerini çekmek ve tüm dinî 
gruplara eşit mesafede durarak hepsinin gü-
vencesi olmaktır. Dolayısıyla eğer olacaksa, 
din ve devleti karşılıklı olarak birbirlerinden 
bağımsızlaştıran, dini/dinleri devletin hege-
monyasından kurtaran ve gerçekten her dinî 
grubun özgürlüğünün güvencesi olacak bir 
laiklik düzenlemesi olmalı.

Bir ülkenin anayasasında din adının geç-
mesi demokrasiye ve insan haklarına halel 
getirir mi? 
Oysa Avrupa’da din ismi geçen birçok ülke 
olduğunu görebiliyoruz. Elbette getirmez. 
Sizin de dediğiniz gibi, birçok “gelişmiş 
demokrasi”de, hatta demokrasinin beşiği ola-
rak kabul edilen ülkelerde, devletin adeta dinî 
bir kimliği de var. Laikliğin demokrasinin ve 
insan haklarının vaz geçilmez bir koşulu ola-
rak görülmesi, biraz da bize özgü bir anlayış-
tır. Nasıl ki, tek başına laiklik, bir ülkede dini 
özgürlüklerin güvencesi olmayabiliyor; hatta 
dini hürriyetlerin kısıtlanmasının bahanesi 
olarak kullanılabiliyorsa, aynı şekilde, bir dinî 
kimliğin varlığı da otomatikman başka din-
lerin baskı altında kalacağı anlamına gelmez. 
Önemli olan, insan hakları temelinde, herke-
sin dilediği gibi inanma ve inancının gerekle-
rini yaşama özgürlüğüne hakkı olduğunu ka-
bul ve teslim etmektir. Bu olmadıktan sonra, 
laikliği tek başına özgürlük getirecek bir değer 
olarak görmek yanlıştır.

İfade özgürlüğü açısından anayasamızı ve 
kanunlarımızı nasıl buluyorsunuz? Mayınlı 
kanunlar neler? Bunlar nasıl düzeltilmeli?
İfade özgürlüğüyle ilgili, hem anayasal dü-
zenleme oldukça sorunludur, hem de pek 
çok yasada ifade özgürlüğünü ciddî ölçüde 
kısıtlayan hükümler mevcuttur. İnsan hak-
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larıyla ilgili tüm düzenlemelerde olduğu gibi 
bu konuda da önce hak ya da hürriyet tanın-
makta, ama hemen peşinden kısıtlayıcı se-
bepler sıralanmaktadır. Örneğin Anayasa’nın 
25. maddesi aynen şöyle der: “Herkes, dü-
şünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne 
sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dü-
şünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve 
suçlanamaz.” Ama hemen peşinden gelen 26. 
Maddede de kısıtlanma sebepleri sıralanır: 
“Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güven-
lik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhu-
riyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünün korun-
ması, suçların önlenmesi, suçluların cezalan-
dırılması, devlet sırrı olarak usûlünce belir-
tilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının 
şöhret ve haklarının, özel ve aile hayatlarının 
yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının 
korunması ve yargılama görevinin gereğine 
uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla 
sınırlanabilir.” Bu kısıtlama kriterlerinin bir 
kısmı uluslar arası sözleşmelerle uyumlu olsa 
da, bazıları tamamen bize özgüdür. Bu bağ-
lamda, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele 
Kanunu, Basın Kanunu başta olmak üzere, 
pek çok kanunda ifade özgürlüğünü kısıt-
layan hükümler vardır. Daha kötüsü, tüm 
bu hükümler çok muğlak ifadelerle kaleme 
alınmış olduğundan, yargıya son derece ge-
niş, sübjektif yorum imkânı vermektedir. O 
yüzden aslında bütün mevzuatın ifade öz-
gürlüğü açısından taranıp elden geçirilmesi 
gerekmektedir. Ama en öncelikli olanları, bu 
sözünü ettiğim kanunlardır.

Türkiye gündeminden inmeyen başka bir 
sorun da Kürtlerin hak meselesi… Kürtçe-
nin anadilde eğitim lisanı olması isteniyor. 
Bazıları da bunun ikinci resmî dil olacağı-
nı söyleyerek karşı çıkıyorlar. Sizin konuya 
bakışınız nedir?
Çocuğun ana dilinde eğitim alması, BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üze-

re, uluslararası sözleşmelerle tanınmış ve 
güvence altına alınmış bir temel haktır. Bu 
hak, her şeyden önce çocuğun gelişimiyle, 
eğitimiyle ilgili pedagojik bir sorunu çözme-
ye yöneliktir. Ne var ki, ülkemizde yıllardır 
çözül(e)meyen Kürt sorunu yüzünden, bu 
hak ya da sorun, olağandışı ölçüde politik-
leşmiştir ve bir türlü serinkanlı biçimde tar-
tışılamamaktadır. O yüzden, bu konunun 
aslında bir an önce siyasi bir kavga konusu 
olmaktan çıkarılarak bir eğitim sorununa 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Kaldı ki, 
bu sorun sadece Kürtlerle ilgili de değildir. 
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İm-
paratorluğunun çok dilli toplumunun baki-
yesi üzerine kurulmuştur ve bu çok kültürlü, 
çok kimlikli toplumdan yepyeni ve homojen 
bir ulus inşa etmeye çalışmıştır. Bu toprak-
larda, bugün anadilini hiç bilmeyen milyon-
larca insan yaşamaktadır. Oysa bizim dille-
rimizin farklılığı Allah’ın âyetlerindendir ve 
bu ayetlerin kaybolmasına göz yummak baş-
lı başına bir zulümdür. Bu bakımdan, Kürtçe 
başta olmak üzere, anadili Türkçe dışında 
bir dil olan tüm çocuklarımızın en azından 
belli bir süre kendi dilleriyle eğitim alma-
ları haklarıdır. Onların, bu haklarını tam 
kullanabilmeleri için her türlü düzenlemeyi 
yapmak ve imkânı sağlamak, demokratik 
hukuk devletinin ve adalet üzere olmanın 
bir gereğidir. Türkçe dışında bir dille eğitim 
almanın, ikinci bir resmî dil olacağı iddia-
sı, resmi ideolojiyi savunan kesimlerin ileri 
sürdüğü iddialardandır. Kaldı ki, bir devlette 
birden fazla resmî dil olması da, o devletin 
ya da dünyanın sonu demek değildir. Yeryü-
zünde birden fazla resmî dili olan pek çok 
ülke olduğunu da biliyoruz. Kuşkusuz bu bir 
süreç işidir. Seçmeli derslerle çocuklarımızın 
ana dillerini öğrenmeleri, bunun inşallah ilk 
adımı olur. Aksi halde, çok sayıda dil, bu top-
raklarda yok olmaya mahkûm olacaktır.

Başörtüsü konusunda şu anda anayasanın 
yasak koyan bir maddesi var mı? Gerçi 
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Anayasa Mahkemesi AKP’yi başörtüsü dü-
zenlemesi dolayısıyla laikliğe aykırı eylem-
lerin odağı olarak tanımladı. Son durumu 
nasıl okuyorsunuz?
Başörtüsünü yasaklayan herhangi bir ana-
yasal ya da yasal hüküm yoktur. Bu kanun-
suz yasak, Refah Partisinin kapatılmasına 
dair Anayasa Mahkemesi kararının gerek-
çesinde geçen bazı ifadelere dayandırılmak 
istenmektedir. Refah Partisinin, Fazilet Par-
tisinin kapatılmasında başörtüsü önemli bir 
gerekçe yapıldı; AK Parti de aynı gerekçeyle 
kapatılmaktan kurtuldu, ama laiklik karşıtı 
faaliyetlerin odağı olmakla mahkum edildi. 
Doğrusu, bu konuda bir anayasal veya yasal 
düzenleme çıkarmaktan ziyade, bizzat Ana-
yasa Mahkemesinin kendisinin, hukuk ve 

yargı tarihimize düşürdüğü bu kara lekeyi, 
yeni bir içtihatla temizlemesi gerekmektedir. 
Aksi halde, yarın siyasî konjonktür değişti-
ğinde, aynı gerekçeyle yasak tekrar tırmanışa 
geçebilir. Kaldı ki, şu anda bile yer yer bu il-
kel yasakla karşılaşıyoruz.

Yeni anayasa kısa-öz mü olmalı yoksa detay-
larına kadar özgürlükleri tarif mi etmeli?
Kısa-öz anayasa genel olarak daha makbul 
görülür, ama korkarım ki, biz henüz o aşa-
maya gelemedik. O yüzden sanırım, hiçbir 
şüpheye mahal bırakmayacak biçimde kesin 
ve güçlü ifadelerle özgürlüklerimizi teminat 
altına alan; devlet aygıtını yine aynı şekilde 
çok net ifadelerle sınırlayan bir metne bir 
süre daha ihtiyaç duyacağız.
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Ortadoğu’nun İsrail ve Suriye gibi statükocu 
ülkeleriyle değişimci güçleri ve eski-yeni ak-
törleri arasındaki mücadele devam ederken, 
tarih hızla akıyor. Statükocu güçlerin değişi-
me karşı gösterdiği mukavemet dışında böl-
gede herşey yavaş da olsa değişiyor. Suriye 
rejimi ve İsrail, siyasi varlıkları boyunca alı-
şageldikleri metot olan şiddetle bu değişime 
karşı çıkarken değişim aktörleri statükoyla 
mücadelede yeni metotlar ve yapılar geliştir-
me uğraşı vermekteler.

Suriye meselesi Arap Baharı sürecinde bu 
değişim uğraşının tam kalbinde yer aldı. 
Değişimin baş aktörü Suriye muhalefeti bir 
yandan ülkeyi diğer yandan da kendilerini 
değiştirmek ve geliştirmek için uğraş verdi. 
Suriyeli muhalifler Haziran 2011’de ilk defa 
Antalya’da toplandığında buluşabildikleri 
tek ortak nokta “Esed gitmeli”ydi. Hatta bu 
konuda bile çekimser kalan gruplar vardı. 
Bunların bir kısmı Esed’i gitmeye zorlayabi-
leceklerine inanmazken diğer bir kısmı ise 
aslında rejim ile muhalefet arasında gidip 

gelmekteydi ve kazanan ata oynamak için 
kendilerini ilerde bağlayacak angajmanlara 
sokmaktan kaçınıyorlardı. Antalya toplantı-
sında salonu dolduran Suriyelilere baktığı-
nızda bunların önemli bir kısmının normal 
şartlar altında bir araya gelemeyeceğini an-
layabilirdiniz. Arap milliyetçileri, kabileler, 
sosyalist enternasyoneller, İhvan hareketi, 
bağımsız İslamcılar, sekülerler, her dereceden 
solcular, Kürtler, Süryaniler, az da olsa Hris-
tiyanlar, bağımsızlar... Suriye’nin kozmopolit 
siyasi haritasını oluşturan aktörlerin çoğu, bir 
Suriye muhalefeti kurma ve rejim karşıtı akti-
viteleri organize etme çabasına girdiler.

PYD ve Esad ilişkisi
Organizasyonel sıkıntılar, siyasi konulardaki 
tecrübesizlik, uluslararası camianın köstekle-
me uğraşları, Suriye gerçeklerinden kopukluk 
ve rejimin provokasyonları, muhalefetin tek 
çatı altında toplanmasının önüne geçti. Ta ki 
Ekim 2011’de Suriye Ulusal Konseyi (SUK) 
adı altında yukarda sıralanan grupların bir-
çoğunu içine alan grup kurulana kadar. SUK 

Şam-Tel Aviv Değişime Direnme 
Ekseni
Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  17 Kasım 2012  |  Star Açık Görüş

Kasım ayında Filistin meselesinde çok kritik bir gelişme yaşandı. 29 Kasım 2012’de Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamada 
Filistin’in BM’deki ‘gözlemci kuruluş’ statüsü, ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsüne yükseltildi. BM Genel Kurulu’nda, Filistin’in 
talebi için 138 ülke “evet”, 9 ülke “hayır” oyu kullandı, 41 ülke ise çekimser kaldı. Ret oyu kullanan ABD dışında Israil’in destekçileri 
küçük devletçikler ile sınırlı kaldı. Filistin’in üye olmayan gözlemci statüsü kazanması adına Filistin’in en ciddi destekçisi Türkiye 
oldu. Böylece Filistin, bağımsızlık yolunda uluslararası desteği arkasına alarak çok ciddi bir adım attı. Israil ise oylamanın hemen 
ardından Batı Şeria’da yeni konutlar inşa edeceğini belirterek misilleme yapmaya kalktı. 

Filistin’e BM’de Gözlemci Devlet Statüsü
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farklı grupları bir araya getirme konusunda 
kendi başına bir başarı olsa da bir kısmı haklı 
bir kısmı da haksız sebeplerden ve Suriye dev-
riminin dinamiklerindeki değişimden dolayı 
kuruluş amacını ifa etmekte zorlandı.

SUK’un Suriye’nin içerisindeki devrim ha-
reketi ile bağlantısı her zaman tartışıldı. İç 
muhalefet-dış muhalefet ayrımının yapılma-
sı aslında dış muhalefetin iradesi dışında ge-
lişen bir olaydı. Zira, ülke dışında yaşamaya 
zorlanmışlardı. Aralarında yıllarca Suriye’yi 
ziyaret edemeyenler vardı. Yine aralarında 
zihin dünyaları ABD veya Avrupa başkent-
lerinde şekillenmiş insanlar da var. Fakat 
özellikle içerisinin dışarıya ihtiyacının art-
masıyla birlikte SUK, içeriye gönderilecek 
yardımları organize etmek yoluyla içeriyle 
bağlantılarını güçlendirdi. Suriye genelinde 
kurulan mahalli meclislerin oluşmasında ve 
yerel temsilcilerin seçilmesi ve eğitilmesinde 
SUK önemli bir rol oynadı. Suriye devrimi-
nin dinamiklerinin siyasi muhalefetten aske-
ri muhalefete doğru kayması, SUK’un müte-
vazileşmesinde etkili oldu.

SUK’un temsil kabiliyeti de eleştirilerin oda-
ğındaydı. Bu eleştirilerin bir kısmı haklı bir 
kısmı ise tamamen siyasiydi. Uluslararası 
camianın kendisi Suriye konusunda tek çatı 
altında birleşemezken, daha fazlasını Suri-
ye muhalefetinden beklemekteydi. SUK’un 
içerisine dahil ettiği gruplardan çok kimleri 
dahil edemediği göze battı. Bazı milli şah-
siyetler, Kürtler ve azınlıkların neden dahil 
edilmediği sorusu soruldu. Bazı milli şahsi-
yetler konusunda en büyük sıkıntı, ego idi. 
Grup çalışması yapamamaları muhalefetin 
önde gelen yaşlı isimlerini SUK çatısı altına 
girmekten alıkoydu. Hristiyanlar çatışmanın 
tarafı olmama yoluyla kendilerini güvene 
alma dürtüsüyle hareket ederken, Suriyeli 
Nusayriler’in çoğu ise kendilerini çatışma-
nın doğal bir tarafı olarak gördüklerinden 
muhalefet saflarından uzak durdular.

Suriyeli Kürtler ise mutabakatları son anda 
imzalamaktan vazgeçmeleriyle ün saldı-
lar. Önce Kürt Ulusal Konseyi’ni ardından 
PKK’nın Suriye kanadı PYD ile Yüksek Kürt 
Ulusal Konseyi’ni kurdular. PYD, Esed’in 
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yeşil ışığıyla ve çoğu zaman zorbalıkla Kürt 
bölgelerinde nüfuz kavgasına girerken, diğer 
Kürt gruplar da bazen PYD’nin baskılarıy-
la bazen de “bedel ödemeden kazanım elde 
edebilecekleri” zannına kapılıp Suriye muha-
lefetini yarı yolda bıraktılar.

ABD imkansızı istiyordu
Bu süreçte Batı özellikle ABD, muhalefet içe-
risindeki İslamcılardan rahatsızlık duydu. Bu 
rahatsızlıklarını bazen dolandırmadan dile 
getirirken bazen de İslamcılar yüzünden mu-
halefeti cezalandırma yolunu seçti. ABD’nin 
Obama’nın deyimiyle muhalefeti tam olarak 
tanımaya hazır olmamasının en önemli se-
beplerinden birisi de Suriye toplumunun ek-
seriyetini oluşturan dindar-İslamcı grupların 
Esed sonrası dönemde Mısır’daki gibi iktidara 
gelebilme ihtimaliydi. ABD Suriye muhalefe-
tinden imkansızı istiyordu, Suriye toplumu-
nun sosyo-kültürel gerçeklerini bir kenara 
koyup ABD’ye ilerde sorun çıkarmayacak 
steril ve müzahir bir muhalefet hedeflemek-
teydi. Amaç Suriye’nin değişiminden ziyade 
değişimin kaçınılmaz olduğu Suriye’de Camp 
David statükosunu bir şekilde devam ettirme 
çabasıydı. Tam da bu gerekçeyle ABD, SUK 
üyesi Riad Seyf ’in insiyatifiyle başlayan yeni 
bir muhalefet çatısı kurulması fikrine “aca-
ba” diyerek atıldı. Burda iki noktanın altını 
çizmek gerekiyor. Birincisi, bu insiyatifin bir 
ABD insiyatifi olmadığı, ikincisi ise sadece bu 
insiyatifte değil Suriye’ye ilişkin herhangi bir 
insiyatifte de Türkiye’nin “kenara itilme” ihti-
malinin olmadığıdır.

Doha süreci ne getiriyor?
Geçtiğimiz hafta içerisinde hem Suriye me-
selesinin gidişatı hem de bölge açısından 
oldukça önemli bir adım atılarak, Türkiye 
ve Katar’ın özel çabalarıyla Doha’da Suriye 
muhalefeti yeni bir çatı altında birleştiril-
di. Bu çatı yukarda anlatılan SUK’a yönelti-
len eleştirilerin birçoğunu kadük bırakması 
açısından önemli. Öncelikle içerinin temsil 
gücünün maksimum dereceye çıktığının al-
tının çizilmesi gerekiyor. Mahalli temsilciler-
den, askeri konseye, mahalli koordinasyon 
komitelerinden, iş adamı organizasyonlarına 
ve aktivistlere kadar birçok element yeni olu-
şuma eklendi. İkinci önemli husus, önemli 
Heysem el Malih, Kemal Lebvani ve Riyad 
Seyf gibi milli sahsiyetlerin, bazı azınlık 
temsilcilerinin de listeye eklenmesi. Üçüncü 
önemli husus, yeni oluşumda “şimdilik” Kürt 
Ulusal Konseyi’nin ve Türkmenlerin kendi-
lerine yer bulması. Belki de en önemli husus, 
hem Suriye’nin “bağrından kopmasıyla”, sos-
yo-kültürel olarak Suriye toplumunun orta-
lamasını temsil etmesiyle, mutedil-mütedey-
yin duruşuyla potansiyel bir lider olan Muaz 
el-Hatib’in başkanlığa seçilmesi olmuştur. 
Suriye sokağı, kendisiyle birlikte acı çekmiş, 
geçtiğimiz iki sene zarfında birden çok defa 
rejimin hapisanelerine atılmış ve Suriye top-
lumunun ihtiyacı olan “toparlayıcılık” vasfı-
na sahip el-Hatib’e sahip çıkacaktır.

Yeni oluşum Suriye’de oluşturulabilecek en ge-
niş çatılardan birisi olarak, uluslararası camia-
nın pasifliğine bahane yaptığı temsil ve içeriyle 
bağlantı gerekçelerini de ortadan kaldırmıştır. 
Ortaya çıkan tablo, Türkiye gibi değişimin ger-
çek destekleyicileri için olumlu iken, değişimi 
Suriye gerçeklerine mugayyir bir şekle sokmak 
isteyen aktörler içinse olumsuzdur.

Suriye muhalefeti birleşirken, askeri muha-
lefet de içerde önemli başarılar kazanmakta. 
Bir yandan uluslararası tanınma ile arkaya 
alınacak rüzgar, diğer yanda da içeriye aka-
cak yardımın artması umulmakta ve şu an 

Yeni Ortadoğu’da eski 
metotlarla ayakta kalabilmek 
mümkün değildir, Suriye 
rejimi bunu Israil’den daha 
önce anlayacaktır.
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bile askeri muhalefetin çoğu yerde nizami 
orduya karşı galebe çaldığı görünmektedir. 
İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın da be-
lirttiği gibi muhalifler diğer çoğu sınır böl-
gesi gibi Golan sınırını da ele geçirmiş ve 
Suriyeli anti-statüko güçler İsrail’in Suriye 
sınırına dayanmışlardır.

Mısır devrimi ve İhvan iktidarı travmasını 
henüz atlatamayan İsrail, Doğu’da karışan 
Ürdün’ün endişesini taşımaktadır. Kuzey’de 
2006’da savaş kaybettiği Hizbullah dururken 
İsrail, ideolojik kardeşi Suriye rejiminin kendi-
sine sunduğu güvenlik ve tahmin edilebilirlik 
lüksünü kaybetmeme uğraşı vermekte, aynı 
zamanda birçok cephede değişim tıkaçlığıy-
la meşgul olmaktadır. Hamas’ın Suriye-İran 
proksisinden kurtulup, Mısır-Katar’la yakın-
laşması ve Türkiye ile yakın ilişkiler yürütme-
si ve meşruiyetini artırması, Ortadoğu’da viz-
yonda olan “değişim” filminin İsrail için kötü 
bir sonu olduğuna işaret etmektedir.

Dışardan gelen Camp David’in çatırdama 
sesleri ve İsrail’i çevreleyen anti-Siyonist, 
halk destekli ve demokratikleşen rejimler, 
İsrail’in yaklaşan seçimleriyle birleştiğinde 
İsrail’in “en iyi bildiği” metoda başvurduğu 
ve Filistinliler’e karşı geleneksel seçim önce-
si saldırısını gerçekleştirdiği görülmektedir. 
Bahane aynı, metot aynı, amaç çeşitlidir.

Yaşanan son çatışmalar, 7 Ekim’de İsrail’in 
Gazze’ye düzenlediği hava saldırısıyla başla-
mıştır. Saldırının akabinde Gazzeli gruplar 
İsrail’in güneyine roket saldırıları başlatmıştır. 
Bir diğer ifadeyle çatışmayı İsrail başlatmış, 
Gazze’nin karşılık vermesini de daha büyük 
operasyona girişmek için bahane kılmıştır. 
Metot olarak da her zamanki gibi ve ideolojik 
kardeşi Suriye rejimi misali havadan ve kara-
dan orantısız güç kullanımını seçmiştir.

Camp David statükosuna devam
Peki neyi amaçlamaktadır? İsrail’in son 15 
senedir seçimlerden hemen önce Filistin top-

raklarına 1996, 2002, 2006, 2008 yıllarında 
dört kere saldırdığı görülmektedir. Artık gele-
neksel hale gelen bu saldırılar, örneğin 2008’de 
Olmert skandalına rağmen Kadima’nın 1. 
Parti olarak çıkmasına sebep olmuştur. Bu 
kanlı seçim kampanyası maalesef yine uy-
gulamaya koyulmuştur. Dışarda ise yeniden 
başkan seçilen Obama’ya İsrail’in yanında 
pozisyon aldırma çabası gözlerden kaçma-
makta, Washington’dan gelen açıklamalar ise 
ABD’nin Ortadoğu gündeminin Suriye’deki 
pozisyonunda olduğu gibi hala Camp David 
statükosu olduğunu göstermektedir. Diğer 
taraftan, Suriye, Ürdün ve bölgedeki diğer 
“menfi” gelişmeler karşısında İsrail, Hamas’a 
ve bölgeye “güç bende” mesajı vermektedir.

İsrail’in ve Suriye rejiminin değişime kar-
şı şiddetli direnci devam ederken, muhalif 
cephe daha dinamik hareket etmekte, ken-
disini değiştirebilmekte ve amaca yönelik 
yeni ittifaklar içerisine girebilmektedir. Yeni 
Ortadoğu’da eski metotlarla ayakta kalabil-
mek mümkün değildir, Suriye rejimi bunu 
İsrail’den daha önce anlayacaktır.
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Abluka altındaki Gazze’de dolaşırken nereye 
düşeceğini bilmediğiniz bomba seslerinin 
dışında sürekli duyduğunuz bir tek ses var: 
İsrail’in insansız hava aracı vızıltısı! Sürekli, 
hiç değişmeyen, aynı tonda, aynı yükseklikte 
bir vızıltı. Tıpkı İsrail’in yıllardır değişmeyen 
siyasal aklı, ahlakı ve korkuları gibi. Bu duy-
gularla Gazze’den ayrıldıktan bir gün sonra 
gelen ateşkesle geriye ne kaldı diye bakar-
sanız; iki ses bir vızıltı olduğunu görürsü-
nüz. Gazzelilerin korku eşiğini çoktan aşmış 
onurlu sesi, yeni Ortadoğu’nun değişim sesi 
ve İsrail ‘vızıltısı’. Ateşkese rağmen her iki ses 
ve bir vızıltı duyulmaya devam ediliyor. İsra-
il bölgemizde yaşanan değişimi sokak yerine 
gökyüzünde görünmeyen ama duyulan bir 
makineden izlemeye devam ettiği sürece bu 
coğrafyaya ait olmayı beceremeyecek.

Peki ne oldu? İsrail Gazze’ye saldırarak 
ne kazandı? 4 yıl önce, 10 yıl önce, 12 yıl 
önce... yıllardır ‘yok ettiği Hamas alt yapısı-
nı’ bir kez daha ‘yok etmenin’ dışında eline 
ne geçti. İşgal en acımasız şekilde devam et-
tiği sürece, ambargo devam ettiği sürece Fi-
listinli her hangi bir grubun altyapı sorunu, 
insan kaynakları sıkıntısı çekmesi gerçekten 
mümkün mü?

İsrail Gazze’ye saldırarak hem ABD’yi hem 
de “yeni Ortadoğu’yu” test etti. Test sonucu-
na göre ABD hâlâ İsrail’in arkasında. Ama 
dev bir fark var. ABD yeni Ortadoğu’nun 
yeni aktörlerini ikna ederek adım atabiliyor. 
Bu ne demek? Bu İsrail’in daha fazla yalnız-
laşması demek. En açık işareti de ateşkes 
talebinin İsrail’den gelmesiyle yaşandı. Eski 
Ortadoğu’da İsrail saldırır ve uygun gördü-
ğü bir zamanda çatışmayı durdururdu. Yeni 
Ortadoğu’da İsrail açık bir şekilde oyun kur-
ma ve karar alma süreçlerinde kendisine yer 
bulamamaktadır.

Bunun temel sebebi ise Camp David düze-
ninin inşa ettiği tampon bölgenin büyük 
ölçüde ortadan kalkmış olmasıdır. Mezkur 
tampon bölge yıllardır halklar ile İsrail-ABD 
ekseni ve cürümleri arasına inşa edilmişti. 
Tampon bölgenin aktörleri iktidarlarını Arap 
isyanlarıyla kaybetmeye başlayınca halkla-
rın tepkileri ile İsrail-ABD ekseni doğrudan 
muhatap olmak zorunda kaldı. 2008 Gazze 
katliamına dair hiç bir diplomatik adıma 
tenezzül etmeyen ABD, 2012 İsrail saldırıla-
rına bölgeye gelmeden, aktörlerle doğrudan 
(Türkiye-Mısır) ve dolaylı (Hamas) muhatap 
olmadan adım atamayacağını gördü.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  24 Kasım 2012  |  Sabah Perspektif

İsrail Vızıltısı ve Yeni Ortadoğu
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Mısır ve Türkiye’nin rolü
Eski Ortadoğu’da İsrail’le konuşabiliyor ol-
mak, ilişkiye sahip olmak bir ‘değerdi’. Yeni 
Ortadoğu’da İsrail’le ilişki ağır bir yük. Yeni 
Ortadoğu’da, İsrail, Mübarek rejiminin bü-
tün yüklerini sırtında taşıyan, Gazze’nin 
komşusu, Tel Aviv sefirini geri çekmiş, ge-
çiş sürecindeki Mısır’ın; İsrail’le ‘istihbarat 
üzerinden’ konuşmasından büyük anlamlar 
çıkarmaya mahkûm oldu. Gazze’yi, yaşanan 
süreci unutup, İsrail kamu diplomasi maki-
nesi ‘Mısır’ın merkezi rolü’ üzerine anlam-
sız ve abartılı yorumlarla dikkat dağıtmayı 
tercih etti. Oysa üzerinde durması gereken 
konu Suriye’yi terk edecek siyasal rasyona-
liteye sahip olduğunu ispat eden Hamas’ın 
bütün bölgenin desteğini almayı başarmış 
olmasıdır. Kaldı ki, eski Mısır istihbarat ve 
güvenlik bürokrasinin sert direnci altında 
ülkeyi yönetmeye çalışan Mursi, süreçte si-
yasal planlama ve stratejik adımları büyük 
ölçüde Türkiye ile kurgulayarak götürmeye 
gayret etti. Nihayetinde Mursi’nin İsrail’le 
muhatap olurken güvenmek zorunda kala-
cağı Mısır bürokrasisine Hamas’ın güven-
mesi neredeyse imkânsızdı. Güven bunalımı 
Türkiye’nin varlığı ile aşılmış oldu.
Mısır tartışmasının, ABD yönetimi ve med-
yası tarafından, İsrail yenilgisini ve ABD’nin 
bölgedeki politikasızlığını unutup, bu denli 
abartılması bile olağan olmayan bir şeylerin 
olduğunu anlamak için yeterlidir. Ama daha 
trajik olan ABD’nin Mursi’den “demokratik 
bir Mübarek” çıkarma umududur. Mısır’ı 
geçen hafta, önce ekonomik zimmi tehdit-
lerle gündeme taşıyan ardından da Mısır’ın 
‘merkezi rolüne’ vurgu yapan ABD-İsrail 
yaklaşımı ve Türkiye’deki hızlı tüketicileri 
hala Camp David düzeninin sürdüğünü zan-
neden naif yaklaşımlar sergiliyorlar. Özünde 
İsrail’le ilişkide olmanın ‘değeri’ üzerine ku-
rulu bu analizin derinliği, İsrail’in bölge pers-

pektifi ile sınırlı kalmaya mahkûmdur. Ancak 
bu durum, her ne kadar, Başbakan “sürecin 
Mısır’ın öncülüğünde yürütülmesi kararı 
alındı” dese de; Türkiye’nin sahada sürecin 
belirleyici aktörü iken kamuya açık tabloda 
öne çıkmama kararını gözden geçirmeye en-
gel değildir. Aksi takdirde, Batı medyasından 
süreci takip ettiğini düşünenler açısından, 
Meşal’in, “Türkiye ve Mısır’ın gösterdiği ça-
balar sonuç verdi. Biz son saate kadar Türk 
yetkililerle iletişim halindeydik. Mısır, Türki-
ye ve Katar üçlüsü ateşkeste etkin oldu” cüm-
leleri bile fazla bir anlam taşımayacaktır.

Ateşkes sonrası İsrail’in “biz Hamas’la de-
ğil Mısır’la anlaştık. Sorumluluk Mısır’ın-
dır” demesi ise trajiktir. İsrail, kapalı kapı-
lar ardında çok iyi bildiği üzere, Hamas da 
“İsrail’le değil ABD ile anlaştığını” düşün-
mektedir. Filistin’de işgal devam ettiği sürece 
ortaya çıkan görüntülerin sadece takvimdeki 
yeri değişmeye devam edecektir. İsrail kay-
naklı siyasal deja vu hali devam edecektir. 
İsrail’in yeni Ortadoğu’da bir vızıltı sesin-
den öte bir anlama kavuşması ise işgale dair 
ciddi adımlar atmasıyla mümkündür. Sahi 
Obama’ya seçim öncesi Netanyahu soruldu-
ğunda “o sadece bir gürültü mü” demişti?.

Eski Mısır istihbarat ve 
güvenlik bürokrasisinin 
sert direnci altında ülkeyi 
yönetmeye çalışan Mursi, 
sürecin siyasal planlamasını 
Türkiye ile kurgulayarak 
götürdü.
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ÖZET  |  İsrail, 14 Kasım 2012’de, bütün dik-
katlerin Suriye’ye odaklandığı bir ortamda 
dört sene öncekine benzer bir zamanlama, 
gerekçe ve taktikle Gazze’ye yeni bir saldırı 
başlattı. 7 gün süren saldırının sonunda Tür-
kiye-Mısır-Katar üçlüsünün çabaları sonu-
cunda 21 Kasım 2012 tarihi itibari ile ateşkes 
sağlandı. İsrail tarafından “Savunma Sütunu” 
adı verilen operasyonun başlatılma nedeni 
Hamas’ın füze saldırıları karşısında meşru 
müdafaa olarak sunulmuş olsa da esasında 
taraflar arasındaki ateşkesi İsrail bozmuştur. 
Kullanılan “saldırıya karşı savunma” söylemi 
hem Filistin sorununun içini boşaltmakta 
hem de İsrail’in operasyonun arkasında ya-
tan diğer motivasyonlarını da gizlemesine 
olanak sağlamaktadır.

Saldırının Arap baharına yansımaları
Arap Baharı ile birlikte Ortadoğu’da değişen 
rejimlerin İsrail karşısında aldıkları tavır 
önem arz etmektedir. Mısır ve Tunus yö-
netimleri saldırı karşısında İsrail’e yönelik 
sert eleştirilerde bulunmuş ve bombardı-
man altındaki Gazze’yi ziyaret etmişlerdir. 
Türkiye’nin de dâhil olduğu Arap Birliği dı-
şişleri bakanları heyetinin Gazze ziyareti de 
bölge adına önemli bir siyasi çıkış olmuştur.

Çalışmada öncelikle, İsrail’in Gazze’ye sal-
dırısına gerekçe olarak sunduğu argümanlar 

analiz ediliyor, ardından saldırının arkasında 
yatan asıl motivasyonlar değerlendiriliyor. 
Analizin üçüncü bölümünde saldırıya gös-
terilen küresel ve bölgesel tepkiler nedenle-
riyle birlikte ele alınıyor, Arap Baharının ve 
bölgedeki değişimin son saldırı üzerindeki 
yansımaları inceleniyor.

Çalışmanın son bölümünde ise Türkiye’nin 
Filistin meselesine ilişkin yaklaşımı ve 
Hamas’ın iktidara gelişinin ardından soru-
nun çözümü için izlediği politika ele alını-
yor. Sonuç bölümünde ise Filistin sorunu-
nun kendi sınırlarına hapsedilemeyeceği 
vurgulanıyor ve çözüme kavuşturulmadığı 
müddetçe Ortadoğu’daki bütün aktörleri et-
kileyeceği ifade ediliyor.

SONUÇ  |  Her ne kadar ateşkes sağlanmış 
olsa da bugüne kadar yaşanan süreç bu ateş-
keslerin uzun süreli olmadığını göstermek-
tedir. İsrail’in Filistin topraklarına yönelik 
saldırılarının tam anlamı ile sona ermesi ve 
sorunun çözümü siyasi dengeler gözönüne 
alındığında içinden çıkılmaz bir hal almak-
tadır. Herşeyden önce tarafları eşit olmayan 
bu çatışmada dengelerin yeniden kurulma-
sı gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin 
İsrail diplomasisinin yerleştirdiği dilin ve 
ön kabullerin değişmesi ve Filistin’in siya-
si açıdan güçlenmesi konusunda gösterdiği 

İsrail’in Değişime 
Direnci: 2012 Gazze 
Saldırısı
Analiz  |  SELIN  M. BÖLME  |  Kasım 2012 
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çaba son derece anlamlıdır. Yaşanan son ge-
lişmeler, Ortadoğu’daki değişimin getirdiği 
yeni seslerin bu çabayı güçlendireceğini 
göstermektedir. Gerek Mısır ve Tunus’un 
İsrail karşısındaki çıkışları ve arkasından 
Arap Birliği dışişleri bakanlarının bombar-
dıman altındaki Gazze’yi ziyaretleri gerekse 
Mısır’ın ön plana çıktığı  arabuluculuk süre-
ci bu tespiti doğrulamaktadır. 

Filistin meselesine yaklaşımında bölgesel 
aktörlerin tavır değişikliği ve içinden geç-
mekte oldukları yeni politika geliştirme sü-
reci küresel aktörler tarafından da dikkate 
alınmalı ve bu sürece uyum sağlanmalıdır. 
Son saldırı sürecinde yaşananlar her ne ka-
dar ön planda İsrail’e verilen Batı desteğinde 
bir değişim olmadığını doğrulasa da, arka 
planda İsrail’in güç kaybetmekte olduğu-
nu göstermiştir. Hamas’ın askeri ve siya-
si gücünü kırmak için başlatılan saldırıda 
ateşkes talebinin İsrail’den geldiği Hamaslı 
ve Mısırlı üst düzey yetkililer tarafından 
ifade edilmektedir. İsrail’i bu çizgiye çeken, 
ağır bombardımana rağmen Tel-Aviv’e ka-
dar ulaşan füzelerle Hamas’ın sergilediği 
askeri direnç kadar Filistin’in siyasi olarak 
da güçlü duruşu olmuştur. Hamas ve Fetih 
saldırılar boyunca daha önce görülmedik 
bir beraberlik sergilemişler ve Fetih’e yakın 
yayın organları Hamas’ı ve Gazze’deki mü-
cadeleyi destekleyen yayınlar yapmışlardır. 
Bu noktada bölge ülkelerinden gelen destek 

uluslararası seviyede de bu siyasi duruşu 
güçlendirmiş ve Filistin halkına “yalnız kal-
mayacakları” hissiyle moral kazandırmıştır. 
Arap Baharının getirdiği hava Filistin halkı-
nın direncini ve değişim yönündeki umut-
larını artırmaktadır. Bütün bu tablo İsrail’in 
karşı tarafı yıldırma taktiklerinin daha fazla 
işe yaramayacağını göstermektedir. Ayrıca 
senelerdir İsrail saldırıları altında yaşamak 
durumunda kalan Filistin halkının askeri 
müdahalelere karşı geliştirdiği bağışıklık ile 
kaybolan ölüm korkusu, kuvvet kullanımını 
da etkisiz hale getirmektedir. 

Ortadoğu’nun içinden geçmekte olduğu de-
ğişim hiç bir ülkeyi dışında bırakmayacak 
güçtedir. Bunun önüne geçmek mümkün 
olmadığı gibi en fazla değişimi ertelemeye 
yarayacak politikalar da sonunda uygulayı-
cısını daha yıkıcı bir değişime itecektir. Ni-
tekim, İsrail’in bugüne kadar izlediği politi-
ka bütün araçları ile etkisiz hale gelmekte, 
aşırılaşan tehdit algısı izolasyonunu derin-
leştirmekte ve aslında kendisini daha büyük 
bir tehdit içine itmektedir. Bunun karşısın-
da İsrail’in değişime karşı direncine destek 
veren ABD başta olmak üzere Batılı ülke-
lerin de bölge politikaları çıkmaza girmek-
tedir. Mevcut şartlar altında Hamas’ın her 
geçen gün siyasi ve askeri açıdan güçlendiği 
yadsınamaz. Batı’nın Hamas’ı siyasi sürecin 
dışına itme çabası bundan sonra sonuç ver-
meyeceği gibi bölgedeki çatışmaları da ağır-
laştırmaya hizmet edecektir. Otoriter rejim-
lerin uyum gösterdiği statükonun getirdiği 
durağanlık sayesinde Filistin sorununu son 
60 yıldır kaldırabilen bölgede, bundan son-
ra sorunun kendi sınırlarına hapsedilmesi 
mümkün değildir. Ortadoğu’nun bütün ak-
törleri bundan sonra Filistin sorunundan 
daha çok etkilenecek ve sorunun bir parçası 
olduklarını kaçınılmaz olarak daha çok his-
sedeceklerdir. Bu nedenle, Filistin sorunu-
nun çözüme kavuşturulması her geçen gün 
daha elzem hale gelecektir.

Selin M. Bölme’nin hazırladığı 
analizde, Israil’in Gazze 
saldırısının ardında yatan asıl 
motivasyonlar, Arap Baharının 
son saldırı üzerindeki 
yansımaları ele alınıyor.
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Genelde “Arap Baharı” olarak adlandırılan, 
yeni boyutlar kazanarak ve kendine yeni 
alanlar açarak devam eden süreç, mevcut 
şartlarda askeri dengelerden ziyade siyasi 
dengelere yansıdı. ABD hazırlıksız yakalan-
dığı ve önüne geçemediği Arap Baharı’nı bel-
ki yönlendirebileceği düşüncesiyle kabullen-
mek zorunda kaldı. Yeni bölgesel siyasi güç 
dengesi ve onun ortaya çıkardığı bölgesel 
bağlam, İsrail saldırganlığının Dökme Kur-
şun operasyonu sonunda yanına kâr kaldığı 
dört yıl öncesinden çok farklı hale geldi. Bu 
durum haliyle İsrail’in askeri ve diplomatik 
olarak manevra yeteneğini kısıtladı.

Yeni siyasi dengelerin biçimlendirdiği Yeni 
Ortadoğu’da farklı bir işlevle kendini yeni-
den ifade etmeye başlayan siyasi yönetimler-
ce Hamas’a verilen destek, İsrail’in son Gaz-

ze saldırısında kara harekâtına girişmesini 
engelledi ve genelde Hamas’ın lehine olan 
bir ateşkes sürecini de başlattı. Türkiye ve 
Mısır gibi aktörlerin artık yeni hesaplarının 
olduğu Yeni Ortadoğu’da, İsrail giriştiği son 
Bulut Sütunu operasyonu ile bu aktörlerin 
sınırlarını test etmeye çalıştı. Ancak kendine 
yenilenen ABD ve AB desteği ile yetinmek 
zorunda kaldı. Bu destek umduğundan daha 
erken bir ateşkes sağlanması için Amerikan 
baskısını da beraberinde getirdiğinden aynı 
zamanda İsrail’e karşı bir fren işlevi gördü.

İsrail’in askeri ve siyasi olarak hareket ala-
nını daraltan süreçte Mısır’ın ve Türkiye’nin 
etkin siyasi güçler olarak devreye girmesi 
Hamas’a politik destek sağladı. İlaveten, İsra-
il sadece Arap Baharı ülkelerini ve Türkiye’yi 
değil, Arap Birliği’ni de karşısında buldu. 
Ortadoğu’nun yeni siyasal dengelerinde as-
keri güç ve Batı desteği geri adım atmak zo-
runda kaldı. Uzun süredir inkâr içinde olsa 
da, İsrail Arap Baharı denilen süreçten yeni 
bir meşruiyet devşiren komşularını kaale 
almak zorunda kaldığını anladı. Orantısız 
İsrail saldırısının doğrudan muhatabı olan 
Hamas’ın bazı kayıplar yaşadığı inkâr edile-
mez bir gerçek olmakla beraber Mısır, Tunus, 

Hamas hesaba katılması 
gereken bir diplomatik 
güç olarak Yeni Ortadoğu 
siyasetinde belirdi.

Yorum  |  LEVENT BAŞTÜRK  |  24 Kasım 2012  |  Sabah Perspektif

Yeni Ortadoğu’da Hamas
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Türkiye ve Katar’ın verdiği destek ve Arap 
Birliği’nin Gazze’ye saldırılar esnasında yap-
mış olduğu ziyaretten sonra, Hamas hesaba 
katılması gereken bir diplomatik güç olarak 
Yeni Ortadoğu siyasetinde belirdi. Hamas’ı 
Filistin davasında öne çıkaran son gelişmeler 
sırasında Mahmut Abbas liderliğindeki Filis-
tin Yönetimi İsrail’i tanımış ve onunla görüş-
melerde bulunma iradesini ortaya koymuş 
bir siyasi unsur olmasına rağmen kenarda 
bırakılmış oldu.

Eğer İsrail kendini Ortadoğu’da kabul edi-
yorsa, bu coğrafyada mekân veya alan sa-
hibi olduğunu idrak etmiş bir aktör olarak 
hareket etmelidir. Yaşanan gerçeklik “terö-
ristlerle konuşmuyoruz” söyleminin hem 
doğru olmadığını ve hem de boş bir söylem 
olduğunu ortaya koymaktadır. İsrail akın-
tıya karşı kürek çekmeye daha fazla devam 
edemez. Kendi güvenliği, kendisiyle “kopa-
rılamaz bağlarla bağlı” müttefiki ABD’nin 
çıkarlarının daha fazla sekteye uğramaması 
ve bölgedeki değişimlerin ortaya çıkardığı 
gerçekliği kavradığını göstermek için İsrail 
mutlaka değişmesi gerektiğini idrak etmek 
zorundadır. İsrail için Hamas’ı yok saymak 
ve onu muhatap alabilmek için birtakım 
şartlar öne sürebilmek bir seçenek olmak-
tan çıkmıştır. Yeni Ortadoğu’yu ortaya çı-
karan yeni dengeler, süreci sekteye uğratan 
gelişmeler ortaya çıkmadıkça, önümüzdeki 
dönemde Gazze üzerinde İsrail’in uygula-
dığı ekonomik ambargonun da kalkmasını 
sağlayabilir. Hamas’ı muhatap almak için 
şiddeti kınama şartını bahane ederek kendi 
yönetimi altındaki halkın İsrail karşıtı pro-

testolarını bastırmayı kendine vazife edin-
miş Ramallah’taki Filistin Yönetimini muha-
tap almaya devam etmek Yeni Ortadoğu’da 
meşru görülmeyecektir.

Yeni Ortadoğu’da Hamas’ı bir diplomatik güç 
olarak ortaya çıkaran tek faktör onun İsrail’e 
karşı direnmesi değildir. Bölgeyi şekillendiren 
sürecin bir parçası olarak patlak veren Suri-
ye’deki halk ayaklanması karşısında Hamas’ın 
kendisine sığınak sağlayan Suriye rejimi kar-
şısında halkın haklı taleplerine destek veren 
ilkeli bir tavır alması da bu süreçte büyük 
önem arz etmektedir. Geçmişte reelpolitik bir 
zorunluluk sonucu içinde yer aldığı İran-Suri-
ye ekseninden ayrılmasının bıraktığı boşluğu 
bugün Türkiye, Mısır ve diğer Arap ülkelerin-
den aldığı destek doldurmuş ve hatta Hamas’a 
yönelik inkâr ve ötekileştirme politikalarının 
da sonunu getirmiştir.

Yeni Ortadoğu’da, daha önce hiç olmamış bir 
şekilde, popüler fikirlerin ve kamuoyunun 
taleplerinin artık göz ardı edilemediği bu 
yeni konjonktürde, Arap ülkeleri açısından 
da artık Hamas’a karşı tavır almak bir siyasi 
intihardır.
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Israel had attacked Gaza once before, exactly 
four years ago. Comments on that attack at the 
time were as follows: “All eyes have turned to 
Palestine once more with Israel’s bombing of 
Gaza on December 27th, 2008. More than one 
thousand Palestinians have died and more 
than four thousand have been wounded in the 
conflict to date. The American indifference 
towards any effort to cease fire despite all calls 
for U.S involvement and Israel insistence on 
continuing attacks while widening the scope 
renders the situation in Gaza even more criti-
cal. The motivation behind the Gaza bomb-
ings is not only the effort to keep Hamas away 
from power but also the calculated strategy of 
winning the upcoming election in Israel.”

What has changed from 2008 to today? It 
seems that nothing has changed from the 
Israeli perspective. At the time, following 
the 2008 elections and a new president-elect 
in the United States, Israel was gearing up 
toward a new election as well. Today, the 
United States president has been recently 
re-elected and Israel is gearing up for yet an-
other election in January.

Israel had begun bombing Gaza in 2008 
when Obama was still the president-elect 

and had ceased fire temporarily before the 
presidential inauguration on Jan. 20. Obama 
had begun his presidency by remaining si-
lent on the issue of the Gaza massacres, hid-
ing behind the excuse of not yet being the 
sitting president. In 2012, the United States 
once again declared their respect for Israel’s 
unending “security concerns.”

Looking at the recent events from an Israeli 
– and from an American perspective to a de-
gree – feels like déjà vu. What do they think 
is going to happen in the end? The 600-page 
Goldstone report is sitting right in front 
of me. That is the United Nations Human 
Rights Commission’s report to which nei-
ther Israel nor the United States has paid any 
heed. That is the report that documents the 
crimes Israel committed in Gaza. Israelmust 
think the most the international community 
can do against the massacres it keeps com-
mitting is report that Israel can be managed 
via the United States.

There have been huge changes in the region 
that Israel has mostly remained indifferent 
to since the 2008 bombing of Gaza. Israel 
alienated Turkey after slaughtering Turkish 
citizens in the attack on the Mavi Marmara. 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  16 Kasım 2012  |  Hurriyet Daily News

Israel, Gaza, Déjà vu
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With the Arab uprisings, the Camp David 
order has been changed completely and Is-
rael has lost Egypt as an ally. Puppet govern-
ments that conventionally absorbed regional 
reactions against the massacres committed 
by Israel are being deposed of one by one. 
The days of Israel’s long, unchallenging en-
emy, the Syrian Baathist regime, are num-
bered. With its new policy of the “Asian Piv-
ot,” The U.S has already declared Asia as its 
new priority area in foreign policy.

Israel has been living in political déjà vu for 
some time now. It neither comprehends the 
transformation in the region, nor does it have 
the political capacity to analyze the future. 
This situation will continue as long as Israel 
is located geographically in the Middle East 

but mentally in Washington D.C. For Israel 
to comprehend the déjà vu its been living in, 
it has to overcome the mind and body divi-
sion that has reached schizophrenic levels.

Israel has been living in 
political déjà vu for some time 
now. It neither comprehends 
the transformation in the 
region, nor does it have the 
political capacity to analyze 
the future.
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1. Birleşmiş Milletler’deki Filistin oylaması 
neyi hedeflemektedir?
BM’de gözlemci kuruluş statüsünde olan Fi-
listin Özerk Yönetimi, 2011 yılında BM’ye 
tam üyelik başvurusunda bulunmuştu. 
Filistin’in bir devlet olarak BM’ye tam 
üye olabilmesi için teklifin BM Güvenlik 
Konseyi’nden geçmesi ve Genel Kurul’da da 
üçte ikilik bir desteğe sahip olması gereki-
yordu. Fakat ABD’nin başvuruyu veto edece-
ğini açıklamasıyla birlikte başvuru görüşme-
ye açılmamış ve rafa kaldırılmıştı. Filistin bu 
sefer tam üye devlet statüsünden bir kademe 
aşağıda bulunan “üye olmayan gözlemci 
devlet” statüsüne geçmek için BM’ye tekrar 
başvurdu. Bu başvurunun bir öncekinden 
en büyük farkı Güvenlik Konseyi’nin ona-
yının gerekmemesidir. Bu sebepten Filistin 
ABD’nin veto gücünü dikkate almadan Ge-
nel Kurul’da istediği desteğe ulaşabilme im-
kanı bulmuştur.

2. Üye olmayan gözlemci devlet statüsü ne-
dir? Filistin’e ne getirecektir?
Sadece Vatikan’ın sahip olduğu bu statü, ön-
celikle Filistin’i bir kuruluş olmaktan çıkarıp 
bir devlet statüsüne sokmaktadır. Bunun dı-
şında en fazla göze çarpan getirisi, Filistin’e 

BM ile bağlantılı uluslararası organizasyon-
lara üye olabilme hakkını tanımasıdır. Bu or-
ganizasyonlardan da en fazla ön plana çıkanı 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’dir (UCM). 
İsrail’in yumuşak karınlarından birisi olan 
uluslararası hukuk ihlallerini UCM’ye taşı-
ma ve işgal, işkence veya Yahudi yerleşimleri 
gibi konularda İsrailli yetkilileri mahkum et-
tirebilme imkanı vermektedir. Örneğin yer-
leşimlerin inşasından sorumlu olan İsrailli 
yetkilileri Uluslararası Ceza Hukuku çerçe-
vesinde savaş suçundan yargılama imkanı da 
sağlayabilecektir. Yasal getirilerine ek olarak 
Filistin Devleti’ne uluslarası meşruiyet ka-
zandırma noktasında da atılmış önemli bir 
adımdır.

3. BM’deki oylamada Filistin Devleti’ne veri-
len destek ne ifade etmektedir?
BM oylamasında statü yükseltilmesi teklifi-
ne evet oyu veren 138 ülkeye karşı 9 ülkenin 
hayır oyu vermesi ve 41 ülkenin çekimser 
kalması, Filistin Devleti’ne verilen uluslara-
rası desteği göstermektedir. Hayır oyu veren-
lerin İsrail, ABD ve ABD’nin hinterlandında 
bulunan irili ufaklı adaların olması, İsrail’in 
bölgede olduğu gibi global ölçekte de yalnız 
olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  30 Kasım 2012 

5 Soru: BM Filistin Oylaması
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Güvenlik Konseyi üyelerinden Rusya, Çin ve 
Fransa’nın evet, ABD’nin hayır oyu kullan-
dığı ve İngiltere’nin de çekimser kaldığı he-
saba katıldığında, tam bağımsız bir Filistin 
Devleti’nin önündeki en önemli uluslararası 
engelin de ABD olduğu daha belirgin hale 
gelmektedir.

4. İsrail ve ABD’nin oylamaya tepkisi ne  
olacaktır?
Her iki devlet de Filistin-İsrail meselesin-
de iki aktör arasındaki asimetriyi koruma-
ya çalışmaktadır. Bu sebepten Filistin’in bir 
kuruluştan devlete doğru dönüşüm sürecini 
baltalama gayreti vermektedirler. Bundan 
sonraki süreçte ABD özellikle Kongre’nin 
baskısıyla Filistin’e yapılan dış yardımın dur-
durulması tehtidiyle, İsrail ise zaten çoğunu 
yerine getirmediği Oslo Antlaşması ve Fi-
listin Özerk Yönetimi’ne aktardığı vergi ve 
gümrük gelirleri üzerinden Mahmut Abbas 
üzerindeki baskısını artıracaktır. Bu süreçte 
Filistin de yeni statüsünün kendisine kazan-
dırdığı kozları kullanmak suretiyle ABD ve 
İsrail’den gelecek baskılara karşılık verecek 
ve müzakereye girişecektir.

5. Filistin ve Uluslararası toplum bundan 
sonra nasıl bir yol izlemelidir?
Filistin’in bundan sonraki süreçte atacağı en 
önemli adımlar, milli uzlaşıyı sağlamak, Fi-

listin Özerk Yönetimi’nin yapısını reforme 
edip daha katılımcı bir yapıya büründür-
mek ve devlet kurumlarını sistematize edip 
işlerlik kazandırmak, bu yolla tam bağım-
sız bir Filistin Devletinin alt yapısını hazır-
lamak olmalıdır. Barış sürecinin yeniden 
başlaması da bölge için büyük önem arzet-
mektedir. Filistin’in yeni statüsü ve müza-
kerelerin önündeki en büyük engellerden 
birisi olan yerleşimlerin Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ne taşınma ihtimali, orta vade-
de müzakerelerin daha sağlıklı bir zemine 
oturmasına sebep olacaktır. Bu süreçte Ulus-
lararası toplumun Filistin Devletine olan 
desteğinin artarak devam etmesi ve devlet 
kurumlarının teşkili için ellerini taşın altına 
koymaları ve finansal ve siyasi desteğin kapı-
larını açmaları gerekmektedir.

Ulutaş: “Sadece Vatikan’ın 
sahip olduğu ‘üye olmayan 
gözlemci devlet’ statüsü, 
Filistin’i bir kuruluş olmaktan 
çıkarıp bir devlet statüsüne 
getiriyor.”
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bir süre-
dir yeni bir yükseköğretim yasa taslağı ha-
zırlığına yoğunlaştığı bilinmektedir. YÖK, 
hazırladığı yasa taslağının ayrıntılı bir özeti-
ni de ilgili paydaşlarla ve kamuoyuyla pay-
laşmıştır. Taslak üzerinden değişiklikler de 
devam etmektedir. YÖK tarafından taslağın 
hazırlanmasının sonrasında taslak hükümete 
iletilecektir. Bu yasa taslağının içeriğinin bir 
değerlendirmesini yapmadan önce 30 yıldan 
fazla bir süredir yürürlükte olan ve özünde 
köklü bir değişikliğe uğramayan 2547 sayı-
lı Yükseköğretim Kanunu’nu değiştirmeye 
dönük şimdiye kadar yürütülen çabaların 
neden sonuçsuz kaldığını değerlendirmek 
gereklidir. Böyle bir değerlendirme, hem 
geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması 
için bazı dersler çıkarmaya hem de mevcut 
çabanın sonuç verme potansiyelini değerlen-
dirmeye yarayacaktır.

Üniversitelerin yeni bir yükseköğretim siste-
mine ilişkin ciddi bir hazırlıkları var mıdır? 

Yükseköğretim sistemine ilişkin bugüne ka-
dar katıldığım neredeyse bütün toplantıların 
başında adet olduğu üzere önce YÖK eleşti-
rilir, ardından konu ne olursa olsun “YÖK 
bu konuda bir şeyler yapmalı” diye biter ko-
nuşmalar. Örneğin bölüm ve enstitü kurma 
kararı üniversiteye bırakılsın denir, sonra 
“Bingöl’de nanoteknoloji enstitüsü olur mu 
canım? YÖK bu konuya el atmalı” ile bitirilir. 
Yazarların yaklaşımı da çoğu zaman farklı de-
ğildir. Özgürlük ve özerklikten bahseden yazı-
sının sonunda özetle “YÖK Başkanı müfreda-
ta el atmalı” (!) demek, bahsettiğim türden bir 
kafa karışıklığının ve hazırlıksızlığın bir ürü-
nüdür. Hele “YÖK kaldırılmalı” deyip, yerine 
ne konulacağına dair herhangi bir öneri ge-
tirmemek, liberal bir özgüven patlamasından 
ve entelektüel sefaletten başka bir şey değildir. 
Özetle, araştırmacıların ve yazarların YÖK ve 
yükseköğretim sistemi hususunda sızlanmayı 
sevdikleri ama alternatif geliştirme ve bu ko-
nuda bir uzlaşı oluşturma hususunda oldukça 
tembel oldukları görülmektedir.

YÖK’ü Rejim Muhafızlığından 
Kurtarmak
Yorum  |  BEKIR S. GÜR  |  03 Kasım 2012  |  Star Açık Görüş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni bir yasa taslağı önerisi hazırladı ve 5 Kasım 2012 tarihinde tartışılmak üzere kamuoyu ile 
paylaştı. Taslak ile ilgili görüşleri almak üzere, YÖK bünyesinde araştırma görevlileri, yardımcı doçentler, doçentler, profesörler, 
üniversite idari personeli, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, öğrenci temsilcileri ile ayrı ayrı toplantılar ger-
çekleştirildi. Bu bağlamda YÖK taslağını değerlendirmek üzere SETA Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi işbirliğinde, YÖK 
Başkanı, üyeleri, devlet ve vakıf üniversitesi rektörleri ve akademisyenler gibi önemli paydaşların bir araya geldiği bir Çalıştay 
gerçekleştirildi. 

Yükseköğretim Reformu Çalıştayı Toplandı
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Hükümetlerin de yükseköğretim yasasına 
ilişkin ciddi hazırlıkları olduğunu söylemek 
zordur. Şimdiye değin, daha ziyade günün 
şartları dolayısıyla tepki yasaları hazırlan-
mıştır. Öyle sanıyorum ki, 2004 yılında 
hazırlanan yükseköğretim yasa taslağı ile 
bugün hazırlanan yasa taslağının birbirine 
benzerliği, her iki taslağın 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanunu ile benzerliğinden daha 
fazla değildir. Aşağıda değinileceği üzere, 30 
yıl boyunca hazırlanan taslaklarda daha çok 
YÖK üye sayısı ve kompozisyonu ile rektör-
lük seçimi gibi iktidar paylaşımı olarak görü-
len konular ön plana çıkmıştır. Böyle olunca 
da aslında ne nasıl bir yükseköğretim sistemi 
kurmamız gerektiği tartışılmış ne de yükse-
köğretimin asli sorunları ön plana çıkmıştır.

YÖK’ten önce ‘üniversite sorunu’
Türkiye’de yükseköğretim sorunu genellik-
le YÖK’e ilişkin bir mesele olarak görülmüş 
ve YÖK reform edilirse (veya kaldırılırsa), 
sorunların çözüleceği düşünülmüştür. Oysa 

Türkiye’de YÖK’ten önce de derin bir “üni-
versite sorunu” vardı, bugün de var. 1933 
İstanbul Üniversitesi tasfiyesi, 1946 yılında 
Ankara Üniversitesi’nden solcu akademis-
yenlerin uzaklaştırılması ve 1960 darbesi 
sonrası 147’liklerin tasfiyesi gibi birçok ör-
nek, bir kurum olarak üniversitenin hiçbir 
akademik ölçüt gözetmeden sırf ideolojik 
ve şahsi gerekçelerle kendi meslektaşlarını 
tasfiye ettiklerini göstermiştir. Bu örnekler, 
modern üniversite denen kurumun en temel 
ilkelerinin (akademik özgürlük gibi), üniver-
sitelerde kökleşmediğini göstermektedir. Bu 
akademik köksüzlük, daha sonra YÖK siste-
miyle birleşince, 12 Eylül ve 28 Şubat döne-
minde benzer akademik tasfiyeler yaşanma-
sına neden olmuştur.

Soru şudur: Nasıl oluyor da olağanüstü bir 
dönemde bir YÖK Başkanı, bütün üniver-
sitelerdeki akademik özgürlükleri kısıtlaya-
biliyor? Ben bu sorunun cevabının sadece 
YÖK Başkanı’nın kişiliğiyle ilgili olduğunu 
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ve hatta kurumsal olarak YÖK ile ilişkili ol-
duğunu düşünmüyorum. Şayet üniversiteler 
rektörden rektöre ve YÖK başkanından YÖK 
başkanına alabildiğine farklılaşabiliyorsa, 
sorun her yönüyle üniversitelerdedir. De-
mek ki akademisyenlerimiz, en temel akade-
mik ilkeleri dahi özümsememişlerdir. YÖK’ü 
hedef alan eleştiriler ne derece doğru olursa 
olsun, yükseköğretim sistemindeki sorunları 
anlama adına bir başına eksiktir. Üniversite 
sorunu konusunda da esaslı bir tartışmanın 
yürütülmemesi, yine akademisyenlerin kon-
formizmini iyi bir şekilde yansıtmaktadır.

1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanunu, çıkarıldığı günden itibaren 
tartışmaların odağında olmuştur. Kanunun 
kimi maddeleri o kadar çok kez değiştiril-
miştir ki, kimileri kanunun mevcut halini 
“yamalı bohça” olarak nitelemiştir. Bütün 
bu değişikliklere rağmen, kanun kimseyi 
memnun etmemiştir. Öyle ki kanunun en 
ayırt edici ürünü olan ve onunla özdeşleşen 
Yükseköğretim Kurulu’nun bizzat Başkanla-
rı bile kanunu eleştirmekten geri durmamış-
lardır. Her ne kadar kanunun değiştirilmesi 
ihtiyacı hususunda büyük bir toplumsal uz-
laşı olsa da, kanunu köklü bir şekilde değiş-
tirmeye yönelik bütün çabalar şimdiye değin 
sonuçsuz kalmıştır.

En son 2004 yılında AK Parti tarafından 
hazırlanan ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nu köklü bir şekilde değiştirmeye 
aday taslağın, bazı maddeleri Meclis’te ya-
salaştığı halde dönemin Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edil-
miştir. Hükümetin bu konuda attığı adımlar, 
laikliğe ve rejime bir tehdit olarak görülmüş-
tür. Muhalefet, ordu ve daha sonra Anayasa 
Mahkemesi gibi kurumlar Hükümeti baskı 
altına almıştır. Gerilimi tırmandırmak iste-
meyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ta-
sarıyı geri çektiklerini açıklamıştır.

Şimdiye değin ortaya çıkan taslakların yasa-
laşmaması ya da yürürlüğe konamamasının 
en temel nedeni, YÖK’e ve yükseköğretime 
ilişkin konuların, temelde bir iktidar payla-
şımının parçası olarak değerlendirilmesidir. 
Tarihsel tecrübeler, bu şekilde bir değerlen-
dirmenin hiç de temelsiz olmadığı ortaya 
koymuştur. Gerek rektörler gerek YÖK, çok 
ciddi yetkilere sahiptirler ve bu yetkileri kimi 
durumlarda çok acımasızca kullanmışlardır.
YÖK’e ilişkin zaman zaman gün yüzüne çı-
kan krizi daha iyi anlamak için, YÖK’ün 
özünde Cumhurbaşkanına karşı sorumlu 
olduğunu unutmamak lazımdır. Cumhur-
başkanın yürütmenin sorumsuz kanadı ol-
masının da etkisiyle, YÖK’ün kimi zamanlar 
bütün toplumsal taleplere sırt çevirmiş ve 
daha kötüsü toplumsal çatışmayı artıran bir 
rol oynamıştır. En somut örneğini üniversi-
te yerleştirme puanlarının hesaplanmasın-
da farklı katsayı uygulamasında gördüğü-
müz üzere, yapılan kimi araştırmalara göre 
Türkiye’de toplumun çoğunun karşı olduğu 
bir uygulama, bütün bu toplumsal muhale-
fete ve siyasi desteğe rağmen sürdürülebil-
miştir. YÖK’ün en tartışmalı olduğu durum-
larda bile YÖK, Cumhurbaşkanlarından açık 
bir destek almıştır. Örneğin hakkında çok 
sayıda Meclis soruşturması açıldığı ve ciddi 
anlamda toplumun çok çeşitli kesimlerinin 
tepki gösterdiği bir isim olan Kemal Gürüz, 

Eski üniversitelerimizde bile 
köklü bir akademik kültür 
oluşmadığı gibi üniversiteler 
hala yükseköğretim 
meselesini sloganlarla 
tartışmakta; zaman zaman 
yasakçı olmakta ve yeniliğe 
direnç sergilemektedirler.
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hakkındaki tartışmaların derinleştiği bir dö-
nemde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel tarafından yeniden atanmıştır.

Normal şartlar altında YÖK!
Hükümet programlarından kalkınma plan-
larına ve çok sayıda sivil raporda YÖK’ün bir 
planlama ve koordinasyon kuruluna dönüş-
türülmesi gündeme geldiği halde, bugüne 
kadar söylenen şey yapılamamıştır. Bunun 
en görünür nedeni, Cumhurbaşkanlarının 
bu konuda isteksiz davranmalarıdır. Yukarı-
da işaret edildiği üzere, 28 Şubat döneminin 
en tartışmalı figürlerinden olan Gürüz’ün ye-
niden YÖK Başkanlığına atanması Cumhur-
başkanı Demirel’in YÖK vizyonu hakkında 
yeterince fikir vermektedir. Yine işaret edil-
diği üzere, 2004’te AK Parti’nin hazırladığı 
yükseköğretim yasası Cumhurbaşkanı Ah-
met Necdet Sezer tarafından veto edilmiştir. 
Daha sonra başörtüsü serbestliğine ilişkin 
düzenleme de, Cumhurbaşkanının yasayı 
Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi sonucu 
iptal edilmiştir. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
döneminde rektörlük seçim usulünü değiş-
tiren köklü bir değişiklik yapılmış olması 
da, yükseköğretime ilişkin düzenlemelerin 
ancak Cumhurbaşkanının sıcak bakmasıy-
la ve hükümetle diyalog sonucu yapıldığını 
göstermektedir.

Günümüz konjonktürüne bakıldığında, 
başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak 
üzere hükümet, YÖK ve üniversiteler yük-
seköğretimin reform edilmesi konusunda 
hem fikirdirler. Ayrıca, tüm bu kurumlar 
arasında geçmiş ile kıyaslandığında olduk-
ça olumlu bir diyalog ortamı da vardır. Da-
hası, yükseköğretim reformu sürecinde en 
önemli aktör olan Cumhurbaşkanı Gül ge-
rekirse kendi yetkilerinin kısıtlanmasını en 
açık şekilde dillendirmiştir. Buna ilaveten, 
Cumhurbaşkanı Gül, üniversitelere, çağdaş 
bir yükseköğretim sistemi kurulması konu-

sunda araştırma yapma çağrısı yapmış ve 
çeşitli konuşmalarında YÖK’ün yetki, rol ve 
misyonunun değişmesi gerektiğini ifade et-
miştir. Hükümetin de yükseköğretim yasası 
değişikliğini programına aldığı ve YÖK ta-
rafından yürütülen çalışmalara sıcak baktığı 
bilinmektedir. Tüm bu diyalog ortamı yük-
seköğretim sisteminin reformu için oldukça 
olumlu bir zemin sunmaktadır. Daha açık 
ifade etmek gerekirse, şimdiye kadar yük-
seköğretim yasasına ilişkin düzenlemeler ya 
da taslaklar, darbe dönemlerinde (12 Eylül, 
28 Şubat) ve kriz dönemlerinde (2004); dü-
zenlemelerden yasalaşanlar ise olağanüstü 
dönemlerde ve vesayetçi bir anlayışla ha-
zırlanmıştır (1981). Cumhurbaşkanları ile 
hükümetler arasındaki kriz dönemlerinde 
ise yükseköğretim yasa taslakları yetersiz 
kalmıştır. İlk defa şimdi ciddi bir siyasi kriz 
olmaksızın yükseköğretim yasa taslağının 
gündeme gelmesi, oldukça önemlidir. Yapı-
lacak değişiklikler mahfuz olmakla birlikte, 
bu taslağın ya da bir türevinin yasalaşma po-
tansiyelini artıran en önemli husus da budur. 
Bununla birlikte, bu siyasi atmosferin üni-
versitelerin bilimsel çabalarıyla beslendiğini 
söylemek zordur. Dahası, en eski üniversi-
telerimizde bile köklü bir akademik kültür 
oluşmadığı gibi üniversiteler hala yükse-
köğretim meselesini sloganlarla tartışmakta; 
zaman zaman yasakçı olmakta ve yeniliğe 
direnç sergilemektedirler.
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Yükseköğretim Reformu Çalıştayı, Türkiye yük-
seköğretiminin, yeni Türkiye söyleminde nasıl 
bir rol oynadığı ve oynaması gerektiği sorula-
rına yanıt aramaya yönelik olarak SETA Vakfı 
ve Uluslararası Antalya Üniversitesi işbirliğinde 
gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, 
üyeleri, devlet ve vakıf üniversitesi rektörleri ve 
akademisyenler gibi önemli paydasların bir ara-
ya geldiği toplatıda öne çıkan başlıklar şunlar:

YÜKSEKÖĞRETIMDE REFORM IHTIYACI
Yükseköğretim Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Dur-
muş Günay’ın başkanlığında Türkiye yükseköğ-
retiminde reform ihtiyacı duyulan alanlara dikkat 
çekilmiş, Yükseköğretim Kanun Taslağının bu ih-
tiyaçlara ne kadar cevap verebileciği tartışılmıştır. 
Oturum neticesinde, son yıllarda yükseköğre-
timde başlatılan reform çalışmalarının tutarlı bir 
şekilde devam ettirilmesi gerektiği ve yapılacak 
reformlarda üniversite ve akademisyenlerin rol-
lerinin daha net belirlenmesi gerektiği üzerinde 
durulmuştur. Bunun yanında, üniversitelerin gü-
nümüz Türkiyesi ve dünyasında piyasayla uyum-
lu olmasının yanında, bu durumun üniversiteleri 
piyasaya angaje etmekle karıştırılmaması gerek-

tiği, üniversitelerin asli kurulma amacının değer 
ve bilim üretme olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu 
nedenle özellikle fen-edebiyat fakültelerinin sa-
yısının artırılması ve mevcut hallerinin iyileştiril-
mesi önerileri, rektörlerden YÖK Başkanı ve üye-
lerine sunulmuştur. Ayrıca üniversite ve toplum 
ilişkilerinin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesi 
için YÖK’ün devlet ve üniversiteler arasında tam-
pon görevini sürdürmesi gerektiği vurgulanmış-
tır. Bu tarz mekanizmaların dünyada nasıl işlediği 
ele alınmıştır.

YÜKSEKÖĞRETIM KANUN TASLAĞI
Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi 
Prof. Dr. Halis Ayhan’ın başkanlığında yapılan 
oturumda, 5 Kasım 2012’de kamuoyuna sunu-
lan yeni Yükseköğretim Kanun Taslağı değer-
lendirilmiştir. Tartışmalarda kanun taslağında 
özellikle rektörlük seçimleri ve rektörlerin yet-
kileri konusunda çok fazla sınırlılığın ve detay 
ifadelerin yer aldığı konusunda kaygılar dile 
getirilmiştir. Ayrıca taslakta disiplin ile ilgili olan 
hükümlerde yer alan bir takım çelişkili iafdelere 
dikkat çekilmiş. Taslağın genel olarak çok detaylı 
olduğuna dikkat çekilmiş, bazı muğlak ifadelere 
dikkat çekilmiştir.

Yükseköğretim Reformu Çalıştayı
Çalıştay |  BEKIR S. GÜR,DENIZ ÜLKE ARIBOĞAN, DURMUŞ GÜNAY, GÖKHAN ÇETINSAYA, NIHAT ERDOĞMUŞ, FAHRETTIN ALTUN, 
ALIM ARLI, TÜRKER KURT, ERHAN ERKEN, IPEK COŞKUN, MURAT ÖZOĞLU, MÜBERRA GÖRMEZ, TALIP KÜÇÜKCAN, SEDAT GÜMÜŞ, 
ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU, HALIS AYHAN, BURAK DALAN, SEDAT GÜMÜŞ, MUSTAFA SAATÇI, AHMET KARAASLAN, MURAT BARKAN, 
IBRAHIM GÜNGÖR, HÜSEYIN BAĞCI, FATIH KARAOSMANOĞLU, AZMI ÖZCAN, H.SALIH GÜDER, HÜSEYIN EKIZ, HASAN IBICIOĞLU, SAIT 
ÇELIK, CIHAT GÖKTEPE, MUSA HAKAN ASYALI, TARIK OĞUZLU, SAVAŞ BOZBEL, EKREM KURT, HALIT YILMAZ, SEZGIN SEYMEN ÇEBI, 
ZÜBEYIR YILDIRIM  | 23 Kasım 2012 
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VAKIFLAR VE ÖZEL ÜNIVERSITELER
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi 
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın başkanlığındaki 
son oturumda, son yıllarda sayısı önemli oranda 
artan vakıf üniversiteleri ve özel üniversitelerin 
yeni kanun taslağı bağlamında mevcut hali ve 
geleceği tartışılmıştır. Tartışmalarda özellikle, 
vakıf üniversitelerine YÖK Genel Kurulunda ve 
Yürütme Kurulunda temsil hakkı verilmesi top-
lantıya katılan mütevelli heyeti başkanları ve 
üyeleri tarafından dillendirilmiştir. Yeni kanun 
taslağı, mütevelli heyetlerinin yetkilerini azalt-
tığı ifade edilmiş, Rektör seçiminde mütevelli 
heyetinin daha etkin bir rol oynaması gerektiği 
belirtilmiştir. Bunun yanında vakıf üniversiteleri-
nin burs ve kontenjanının belirlenmesi kararının 
YÖK’e değil üniversitenin kendisine bırakılması 
üzerinde durulmuştur.

ÇALIŞTAY PROGRAMI

10:00  AÇILIŞ KONUŞMALARI
 Talip Küçükcan, SETA
 Cihat Göktepe, Uluslararası Antalya Üniversitesi
 Gökhan Çetinsaya, YÖK Başkanı

10:30-11:30  YÜKSEKÖĞRETIM REFORM IHTIYACI
Moderatör:  Durmuş GÜNAY, YÖK
Konuşmacılar: Bekir S.Gür, SETA
 Fatih Karaosmanoğlu, Pamukkale Üniversitesi
 Azmi Özcan, Bilecik Üniversitesi

11:30-12:00  MÜZAKERELER

12:00-14:00  Yemek

14:00-15:00  YÜKSEKÖĞRETIM KANUN TASLAĞI
Moderatör:  Halis Ayhan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
Konuşmacılar: Mahmut Özer, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 Mehmet Karaca, Istanbul Teknik Üniversitesi
 Yunus Çengel, Adnan Menderes Üniversitesi
 Mustafa Saatçı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

15:00-15:30  MÜZAKERELER

15:30-16:00 Kahve Molası

16:00-17:00  YÜKSEKÖĞRETIM KANUN TASLAĞI:  
 VAKIFLAR VE ÖZEL ÜNIVERSITELER

Moderatör:  Deniz Ülke Arıboğan, Istanbul Bilgi  
 Üniversitesi

Konuşmacılar: Erhan Erken, Istanbul Ticaret Üniversitesi  
 Mütevelli Heyeti Başkanı

  Murat Barkan, Yaşar Üniversitesi
  Hüseyin Ekiz, Süleyman Şah Üniversitesi

17:00-18:00  MÜZAKERELER VE GENEL   
 DEĞERLENDIRME
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6 Kasım’da ABD’de yapılacak seçimlerde 
Başkan Obama ile Cumhuriyetçi aday Mitt 
Romney başkanlık için yarışacaklar. Yakla-
şık beş ay önce resmi olarak başlayan kam-
panyalar süresince adaylar son yıllarda eşi-
ne az rastlanan sertlikte bir siyasi mücadele 
verdiler. Yer yer şahsi karakter saldırılarına 
da başvurulan bu yarışta Demokrat Parti ile 
Cumhuriyetçi Parti arasındaki bütün ideolo-
jik fay hatları bir kez daha harekete geçti ve 
bu Amerikan toplumunda son iki yıldır ar-
tan siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştir-
di. Seçimler eylül ortalarına kadar daha çok 
işsizlik ve ekonomi odaklı bir platformda de-
vam ederken Libya’da ABD Büyükelçisi’nin 
öldürülmesi ve sonrasında yaşanan tartış-
malar kampanyaları ulusal güvenlik ve dış 
politika konularında da karşı karşıya getirdi.

Seçimin ana gündem maddeleri
Seçim yarışı ABD’nin uzun süredir içinde 
bulunduğu ekonomik problemlerin etkisiyle 
ekonomi odaklı başladı. Adaylar çoğu zaman 
ABD ekonomisinin içinde bulunduğu du-
rumdan kurtarılması için sundukları farklı 
reçetelerle karşı karşıya geldi. İşsizlik prob-

leminin çözümü, bütçe açığının azaltılması 
ve dış borç yükünden nasıl kurtulunacağı 
gibi konular ana gündemi teşkil etti. İki parti 
arasında devletin ekonominin iyileştirilme-
sinde üstlenmesi gereken rol ve fonksiyon 
konusundaki ayrışmada Demokratlar devle-
tin daha aktif Cumhuriyetçiler ise daha pasif 
olmasında ısrar ettiler.

Anayasa Mahkemesi’nin Obama’nın büyük 
önem atfettiği Genel Sağlık Sigortası hakkın-
da verdiği karar, seçimlerde kritik bir dönüm 
noktası oluşturdu. Bu kanuna şiddetle kar-
şı çıkan ve konuyu daha önceden Anayasa 
Mahkemesi’ne götüren Cumhuriyetçi Parti 
kararın açıklanmasının ardından siyasi taba-
nını çok hızlı motive etti. ABD’deki herkesin 
zorunlu olarak sağlık sigortasına sahip olması 
esasına dayanan bu yasayı Cumhuriyetçiler 
kabul edilemez buluyor çünkü bu yasa federal 
hükümetin büyümesi ve serbest piyasa eko-
nomisine müdahale anlamına geliyor. Obama 
yönetimi ise bu yasayı hem orta ve düşük gelir-
li kesimlerin sağlık sigortasına kavuşturulması 
hem de devletin toplam sağlık harcamalarının 
azaltılması için en uygun yol kabul ediyor.

2012 ABD Başkanlık Seçimleri
Yorum  |  EROL A. CEBECI  |  03 Kasım 2012  |  Sabah Perspektif

2012’nin sonlarında tüm dünyanın dikkati bir anda ABD’de yapılan Başkanlık Seçimleri’ne kilitlendi. Ortadoğu’da yaşanan dev-
rimler ve Suriye’deki iç savaşın devam etmesi gibi kritik konular, enerjisini seçimlere yoğunlaştırmış ABD’nin ikincil meseleleri 
oldu. Bu açıdan hem küresel hem de bölgesel aktörler ABD Başkanlık Seçimleri’nden çıkacak sonuca daha fazla ilgi gösterdi. 
Ancak seçimlerde büyük bir sürpriz olmadı. Merakla beklenen ABD Başkanlık Seçimleri Barack Obama’nın zaferi ile sonuçlandı. 
6 Kasım 2012’de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Mitt Romney Obama’ya boyun eğdi. Ancak ülke genelinde iki aday 
arasında büyük bir fark olmadı. Obama %50, Romney ise %48,5 oranında oy aldı. 

ABD Başkanlık Seçimleri’nin Galibi Obama
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Ekonomik problemlerle ilgili tartışmalar 
ve özellikle Temsilciler Meclisi Bütçe Ko-
misyonu Başkanı ve aşırı muhafazakâr Paul 
Ryan’ın Cumhuriyetçi Parti başkan yardım-
cısı adayı olarak açıklanması, iki başkan 
adayı arasındaki siyasi mücadelenin daha 
da ideolojik bir hale gelmesine sebep oldu. 
Bu keskinleşme Cumhuriyetçi Parti’nin 
Romney’i yeterince muhafazakâr bulmayan 
aşırı muhafazakâr tabanını harekete geçir-
meye fazlasıyla yetti. Özellikle Tea Party ola-
rak bilinen muhafazakâr kesimler, seçimlere 
Obama’yı görevden alacak ve izlediği ekono-
mik politikalara son verecek bir referandum 
gibi yaklaşmaya başladılar.

Eylül ayından yapılan siyasi parti kongreleri 
seçimlerde o ana kadar ki gelişmelerle karşı-
laştırıldığında en fazla etki yapan unsurların 
başında geliyordu. Özellikle Demokrat Parti 
Kongresi’nin sergilediği coşku ve başta eski 
başkan Bill Clinton olmak üzere konuşmacı-
ların performansı kongreler sonrası başkan 
Obama’nın o zamanda kadar çok fazla iniş 
çıkış göstermeyen oy oranında hissedilir bir 
artış sağladı. Eylül ayı ortalarına gelindiğinde 
kamuoyu araştırmalarında iki adayın oy oran-
ları farkı Obama lehine 7 puana kadar çıktı.

Dengeleri değiştiren dinamikler
Başkanlık yarışı son düzlüğe girdiği sırada 
yarışta dengeleri değiştiren iki konu oldu. 
İlki Bingazi’de ABD Büyükelçisi’nin öldürül-
mesi ve daha da önemlisi bu olay sonrasında 
Obama yönetiminin krizi yönetişinde ortaya 
çıkan sorunlardı. Birbiri ardına gelen çeliş-
kili açıklamalar ve Büyükelçi’nin ölümüne 
yol açan olaylar silsilesinde meydana geldiği 
öne sürülen ihmaller bir anda Obama yöne-
timini en güçlü olduğu alan olan ulusal gü-
venlik konusunda köşeye sıkıştırdı. İkincisi 
de başkan adayları arasında yapılan birin-
ci tartışma sırasında Obama’nın göstermiş 
olduğu ve kendisinden beklenmeyen kötü 
performans seçimlerdeki gidişatı tamamen 
Obama’nın aleyhine çevirdi. Her ne kadar 
ikinci ve üçüncü tartışmalarda Obama daha 
başarılı olduysa da bu durum Romney’nin 
yükseliş trendini durdurmadı.

Son haftaya girildiğinde birçok anket başkan-
lık yarışının galibini belirleyecek delege sayısı 
bakımından Obama’yı önde ve daha şanslı gös-
teriyor. Ulusal oy oranında yarışın başından bu 
yana ilk kez Romney öne geçmiş durumda ve 
seçimlerde de Obama’dan daha fazla oy alabilir 
ama bu onun başkan olmasına yetmeyebilir.
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WASHINGTON -- Medyamız Türkiye ile 
Amerika arasında 7-10 saatlik zaman farkını 
aşmakta zorlanmasaydı neredeyse ABD Baş-
kanını Amerikalılardan önce ilan edecekti. 
Maalesef ABD seçim sonuçları Türkiye’de te-
levizyonların kapalı olduğu imsak saatlerin-
de belirmeye başladı. Gün doğduğunda ise 
televizyonlarımız Obama’nın yeniden baş-
kan seçildiğini büyük ölçüde sadece tv’lerde 
çalışanlarına ve reytingde yüzde bile çıkara-
mayacak bir kitleye haber veriyordu.

Gün boyu seçici delegeler, en fazla oyu alıp 
nasıl seçim kazanılmadığını, Siyasi Aksiyon 
Komitesi, yüksek mahkeme, Ohio, sağlık 
reformu, bütçe açığı, oto sanayisi, Florida 
senaryosu, zencileri ve hispanikleri defalar-
ca duyan Türk izleyicisinin kafasında nasıl 
bir seçim canlanmıştır kestirmesi zor. Ama 
herhâlde tv yorumcularının büyük bir kıs-
mının iddia ettiği “Amerikan halkının se-
çimlere ilgisizliği” klişesinden sonra bizim 
medyanın yoğun ilgisini hem de seçim so-
nucu belli olmadan Türk halkının anlamakta 
zorlandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

2012 ABD seçimlerinin “Türkiye ayağı”nın 
tam anlamıyla zengin bir medya eleştirisi, 

kültürel araştırma ve post-kolonyal politik 
psikolojisi konusuna dönüştüğünü söyleyip 
seçimlerin “Amerikan ayağından” bahsede-
lim. 2012 seçimleri ABD başkanlık seçimle-
rinin en sert, en pahalı ve en bol senaryolu 
seçimleri olarak tarihe geçmiş oldu.

Başkan adaylarının “profesyonel nezaketini” 
bir kenara bırakacak olursak; Obama kam-
panyasının %85’i, Romney kampanyasının 
ise %80’i negatif ve saldırgan bir kampanya 
oldu. Seçimden aylar önce 6 milyar dolar ci-
varındaki astronomik paranın harcanacağı 
tahmin edilen 2012 kampanyasında, bir he-
saplamaya göre Ekim ayı içerisinde saniyede 
30 dolar harcanıyordu. Yüksek mahkemenin 
2500 dolarlık üst sınırı kaldırmasından son-

Türk medyası, tarihinde 
görülmemiş bir şekilde, 
Amerikan seçimlerini salı 
günü başlayıp çarşamba 
sabahına kadar takip etti.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  08 Kasım 2012  |  Star Açık Görüş

ABD Seçimlerinde Ne Oldu?
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ra ABD seçimleri tam anlamıyla yasal bir 
şekilde finansın manipülasyonuna açık hale 
gelmiş oldu.

ABD seçimlerinin bir diğer özelliği ise “2000 
Florida sendromunun” abartılı bir şekilde 
senaryolara tercüme edilmesiydi. En sıradan 
senaryo Florida’da 2012 mahkemelerinin 
kurulmasıydı. En fantastik olanı ise genel 
oylarda adayların birinin galip gelmesi (eşit 
senaryo çok absürt ve zorlama olacağından) 
ama delege sayılarının eşit çıkması senaryo-
suydu. Bu durumda Cumhuriyetçilerin ağır-
lıkta olduğu temsilciler meclisinin başkanı, 
senatonun ise başkan yardımcısını seçmesi 
gerekecekti.

ABD, “iki ötekinin” yarıştığı seçimlerden, 
karmaşık ve arkaik seçim sistemiyle, “siya-
hi ötekinin” başkanlığın bütün imkânlarını 
kullanarak, geçmiş dönemlerdeki başkan-
lara göre ikinci dönemini “zayıf bir zaferle” 
kazanmasına şahitlik etti. Son dört yılda 
ABD’yi oldukça zor şartlar altında yöneten 
Obama neredeyse baştan aşağı yerel dina-
miklerin belirleyici olduğu ve zor ekono-
mik şartlar altında yapılan seçimlerden “ta-
mamı umutsuz Cumhuriyetçi adaylardan 
Romney”in karşısında bir zafer elde etti. 
Lakin Obama’nın “dört yıl daha” sloganları 
arasında zaferini kutladığı saatlerde Cumhu-
riyetçiler “zayıf zaferin” meşruiyet tartışma-
larına başlamışlardı bile!.
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Adaylar ve destekçileri birbirine yapabildiği 
kadar bel altı saldırılarda bulunurken geride 
oldukça kutuplaşmış bir toplum bıraktılar. 
Ancak bu çekişmeli görünen seçim, başkan-
lık tartışmaları dahil, son yılların en donuk 
ve sıkıcı kampanya süreçlerinden birini de 
yaşattı takipçilerine. Öncelikle fazlasıyla uzun 
seçim süreci -ki bu süreç bir dahaki seçimde 
hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçiler 
önseçim yapacağı için daha da uzayabilecek- 
Amerikan toplumu dahil bütün takipçilerine 
artık kabak tadı verdi. Bunun yanında Ame-
rika’daki 40 eyalet ve onlarla birlikte bütün 
dünya Amerika’daki seçim sisteminin seçimin 
kaderini hapsettiği 10 eyaletteki yarışı izledi 
altı ay boyunca. Adaylar bu 10 eyalet dışında 
kampanyalarına bağış toplamak için yaptıkla-
rı istisnai geziler dışında hiçbir eyaleti ziyaret 
etmediler. Bunun sonucu olarak Ohio’daki 
otomobil endüstrisinin kurtulup kurtul-
madığı konusunda yaratılan polemik önce 
Amerika’nın, sonra da dünyanın en önemli 
meselesiymiş gibi tartışıldı. Sistemin yarattığı 
boğuculuk yanında adayların teknokratik ve 
akademik görünümü ve üslubu da seçimleri 
bazen oldukça tekdüze kıldı. Küçük bir kız 
çocuğunun “bıktım bu Barack Obama ile Mitt 
Romney”den diyerek ağladığı video belki de 
bunun için Amerika’nın en çok hit ve yorum 
alan videolarından biri haline geldi.

Dünyaya sırtını dönen başkan adayları
Altı ay süren yarışın –ki Cumhuriyetçi Par-
ti önseçimleri ile birlikte süre bir seneyi 
aşıyor- büyük bir kısmında dış politika ve 
uluslararası ilişkiler konuları gündeme gel-
medi. İki aday neredeyse Libya olaylarına 
kadar sanki sözbirliği etmişçesine dünyayı 
bir yana bırakıp iç politika ve ekonomi me-
selelerine yöneldi. Afganistan’da halen aktif 
savaş halinde olan, Irak’ta büyük bir istik-
rarsızlık bırakarak bölgeden çekilen, Arap 
Baharı konusunda pozisyon almakta zorla-
nan Amerika’da iki kampanya bu meselelere 
fazla girmeden altı ay geçirdi. Dahası belki 
de son yirmi senedir dış politika kampanya-
larında gündemin ana maddelerinden birini 
oluşturan Çin’in yükselişi koca 90 dakikalık 
dış politika tartışmasında adaylar arasında 
beş dakika ya konuşuldu ya da konuşul-
madı. Dünyaya olan bu ilgisizlikten Avru-
pa da nasibini aldı. Kronikleşmesi halinde 
Amerika’yı da ciddi bir şekilde etkileyebi-
lecek Avrupa’daki ekonomik kriz ve buna-
lım da kimsenin gündeminde yoktu. Latin 
Amerika konusu Chavez seçim yarışınday-
ken, Afrika da Libya’da Amerikan büyükel-
çisi öldürüldüğünde konuşuldu sadece. Orta 
Asya’dan sadece Cumhuriyetçi aday adayla-
rından Herman Cain’in “Özbekistan’ın dev-
let başkanı kim niye öğreneyim, başka işim 

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  07 Kasım 2012  |  Zaman

ABD Seçimlerinde Sona Gelindi
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gücüm mü yok” mealindeki sözleri sonrası 
kısa bir şekilde bahsedildi.

Kısacası dünya Amerikan seçimlerini izler-
ken iki başkan adayı dünyaya sırtını dönerek 
bir kampanya yürüttü. İki parti kongrelerin-
de Amerika’nın dünyaya liderlik yapmaya de-
vam edeceği mesajını verirken ortaya çıkan 
dış politika tablosu pek de o yönde değildi. 
Obama kampanyası için ulusal güvenlik ve 
dış politika konuşmasını yapan John Kerry, 
Obama’nın Bin Ladin’i ortadan kaldırdığı-
na odaklı bir konuşma yaparken Romney 
kampanyası ise dış politika seferberliğini 
Amerika’nın İsrail’e daha fazla destek ver-
mesi ve sahip çıkması ve Rusya’ya karşı daha 
omurgalı olunması söylemine dayandırdı. 
Bunun haricinde ne Obama ne de Romney 
büyük bir diplomatik seferberlik ile başlatılan 
Asya-Pasifik açılımı veya Suriye’de yaşanan 
katliamları nasıl engelleyecekleri konusunda 
pek bir şey söylemedi.

Bu durum bazılarınca, Cumhuriyetçi 
Parti’nin uzun zaman sonra ilk kez dış poli-
tika ve ulusal güvenlik alanlarında tecrübesi 
ve birikimi olmayan iki kişiyi bu pozisyonlar 
için seçmesinin sonucu olarak değerlendi-
rilirken, başkaları Obama’nın bu konudaki 
üstünlüğünün dış politika konusuna fazla 
girilmemesinin sebebi olduğunu iddia etti. 
Diğer bir grup da yaşanan ekonomik sorun-
ların böyle bir tabloyu ortayı çıkardığı üze-
rinde durdu. Mortgage krizinin patlamasının 
hemen sonrasında yapılan 2008 seçimlerinde 
dahi John McCain ile o zamana kadar dış po-
litika konusunda hiç tecrübesi olmayan Oba-
ma, Amerika’nın dünyadaki imajının nasıl 
yükseltilmesi konusunda hararetli bir tartış-
maya girerken bu seçimlerde uluslararası iliş-
kilerde sanki mesele yokmuş gibi davranıldı. 
Dış politika konusunda adayların sergilediği 
bu sessizlik/kararsızlık ortaya seçimler son-
rası için de çok bilinmeyenli bir tablo çıkardı. 
Bu tablo Türkiye-Amerika ilişkilerinin se-
çimden sonra alacağı şekil konusunda tartış-
mayı da oldukça zorlaştırdı. Ancak ikili iliş-

kileri önümüzdeki dönemde bekleyen bazı 
sınavları görmek mümkün.

ABD-Türkiye ilişkileri
Seçimleri kim kazanırsa kazansın iki ülke ara-
sında önümüzdeki dört sene içinde gündemi 
oluşturacak bazı meseleler bulunuyor. Bunla-
rın başında özellikle Türkiye’nin bölgesinde 
meydana getirdiği etki sebebiyle Suriye mese-
lesi geliyor. Seçimler sonrasında Amerika’nın 
bölgedeki gidişat konusunda seçim döne-
minde gösterdiği kararsızlığı sergilemeye de-
vam etmesi sadece Türkiye ile değil bölgeyle 
de ilişkilerini gerebilir. Libya meselesinin 
Amerika’nın Suriye başta olmak üzere bu böl-
gedeki politikasını ne şekilde etkileyeceği so-
rusu hâlâ seçim sıcaklığında cevap bulabilmiş 
bir soru değil. Bu sorunun cevabı Amerika’nın 
bölgede politikalarında hangi eksende devam 
ettirmek istediği konusunda da bazı ipuçları 
verecek ve dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerde 
de önemli yansımalar yaratacak. Suriye krizi 
dışında ikili ilişkileri bekleyen başka bir test 
de 1915 olaylarının yüzüncü yıldönümü ola-
cak 2015 yılında yaşanacak. Bu yıl içinde özel-
likle Kongre merkezli yasa tasarıları ve Beyaz 
Saray’ın bu sorun karşısında alacağı tutum 
ikili ilişkilerde önemli bir gündem maddesi 
geline gelecek. Obama veya Romney yönetimi 
meseleye karşı şimdiye kadar Amerika yöne-
timlerinin sergilediği tutumu sergilemeye de-
vam etse dahi meselenin Amerikan kamuoyu 
ve Kongresi’nde ele alınış tarzı Türkiye kamu-
oyunda oldukça tepki toplayacak. Özellikle 
John Kerry’nin seçimleri Obama’nın kazan-
ması durumunda ikinci dönem Obama yöne-
timinde görev alması, Senato’daki Uluslararası 
İlişkiler Komitesi’nin başına gelmesi beklenen 
Robert Menendez gibi isimlerin yeni bir yasa 
tasarısı ile Obama yönetimine baskı yapması 
bu sorunu daha da ciddileştirebilir. İkili iliş-
kilerin son iki yılda seyrettiği olumlu düzeyde 
devam edebilmesi bu olası krizlere önceden 
hazırlanılmasına bağlı. Adına “model ortak-
lık” denen işbirliğinin ne kadar güçlü ve an-
lamlı olduğu bu sınavlardan sonra daha fazla 
netlik kazanacak.
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2012 Amerikan seçimleri için gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında yazılan yorumlar 
Obama’nın şahsına karşı duyulan ve son dört 
yıldır izlediği yanlış politikalara rağmen bir 
türlü değişmeyen iyimserlikten yola çıkan 
ve bazı verilerin göz ardı edilmesiyle varılan 
sonuçlardan oluştu. Ortaya çıkan sonuçlara 
da kalıcı trend muamelesi yapıldı ve ortaya 
seçim öncesinde sözü bile edilmeyen ‘pem-
be güller ülkesi Amerika’ tablosu çıktı. Artık 
‘sol-liberal, ilerici ve demokrat’ bir Amerika 
vardı ve aşırı sağdan korkulan günler geride 
kalmıştı! Kısaca bazı mikro sosyal faktörle-
rin konjonktürel olarak seçime yansımasını 
makro siyasi analiz olarak okuyup bir “bü-
yük anlatı” ortaya konmaktaydı. Bu sadece 
“Yeni Amerika”nın değil bütün dünyanın 
“büyük anlatısı”na da dönüşebilirdi. Öyle ya, 
Avrupa’da çokkültürlülüğün bittiğinin iddia 
edildiği bir anda Amerika yine o hiç değişme-
yen “istisnailik” niteliğiyle şafakta bir güneş 
gibi belirmişti. Nitekim “bundan şimdilik bü-
yük anlatı çıkarmaya çalışmak yanlış olabilir” 
gibi çekimser ve utangaç ifadelerin yanı sıra, 
bunun dünya için bir “milat” olduğu sözleri 
de sarf edilmekteydi. Başta İngiliz Guardi-

an Gazetesi olmak üzere, bazı yayınlar –ana 
unsurları üreme ve doğum kontrolü hakları, 
marihuana kullanma hakkı ve eşcinsel hakları 
olan- ortaya çıkan bu tabloya “yeni normal-
lik” kavramını uygun bulmuştu.

Ancak mikro sosyal faktörlerin seçime kon-
jonktürel yansımasından “büyük anlatı” or-
taya çıkarma çabaları, ortadaki pembe tab-
loyu kirletecek önemli makro ve sistemik 
unsurları göz ardı ediyorlardı. Bu faktörlere 
baktığımızda, karşı karşıya olduğumuz du-
rumun, bu seçimin sonuçlarından çıkartılan 
abartılı derslerin nefesi daralan imparatorlu-
ğa suni teneffüs takviyesi olduğuydu. Birkaç 
bölümden oluşmasını düşündüğümüz bu 
yazının bu ilk bölümünde “yeni normallik” 
denilen tabloyu ve bu tablonun “sol-liberal, 
ilerici ve demokrat bir milat” olarak nelerin 
göz ardı edilerek çizildiğini izah edeceğim.

“Yeni normallik”: seçim sonuçlarından çıkarılan 
tablo
1- Aşırı sağcı muhafazakârların, Hıristiyan 
sağ veya Evanjelist Hıristiyan Siyonistlerin, 
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun partisi sağ-

Yorum  |  LEVENT BAŞTÜRK  |  13 Kasım 2012  |  Dünya BÜlteni

ABD Seçimleri: “Normalleşme” mi, 
“Liberal Söylemsel Dayatma” mı
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cı Likud Partisi’nin çizgisini savunan sağcı 
Amerikan Yahudilerinin de desteğini almış, 
dış politikada militarist bir söylemi, iç po-
litikada ise zengin yanlısı, göçmenler düş-
manı ve refah devletini ortadan kaldırmaya 
azmetmiş bir siyasi aday olan Mitt Romney 
karşısında hala ‘ezilenlerden biri’ görüntü-
sünü en azından alt orta sınıf ve fakirler ve 
de azınlık grupları açısından sürdürebilen 
Obama’nın tekrar seçilmiş olması: Obama 
alt-orta sınıfların ve yoksul kesimlerin yüz-
de 60’inin oyunu aldı; orta sınıf ve zenginler 
arasında Romney daha fazla oy oranlarına 
sahip. Azınlıkların genelinde ise Obama oy-
ların yüzde 80’ini alabildi.

2- Seçimlerin sonucunu Beyaz Amerika’nın 
değil, dini, cinsiyet ve ırk/renk faktörleri-
ne dayanan azınlık gruplarının belirleme-
si: Obama beyaz seçmenin oylarının yüzde 
39’unu alabildi (Romney, yüzde 59). Obama 
siyah seçmenlerden yüzde 93, Latin köken-
lilerden yüzde 71, Asya kökenlilerden yüzde 
73 ve Müslümanlardan yüzde 85 oranlarında 
oy aldı.

3- Senatoda ilk defa 20 tane kadın adayın 
sandalye kazanmasına yol açan bir seçim 
tablosu.

4- Kongredeki beyaz olmayan kadın temsil-
cilerin sayısının 28’e ulaşması...

5- Açıkça lezbiyen olan Tammy Baldwin’in 
Wisconsin’den senatör, açıkça biseksüel ve 
ateist olan Kyrsten Sinema’nın Arizona’dan 
ve açık eşcinsel Japon asıllı Mark Takono’nun 
da California’dan ilk açık eşcinsel azınlık üye 
olarak Temsilciler Meclisine seçilmeleri.

6- Washington, Maine ve Maryland’da eşcin-
sel evliliğinin tanınması ve Minnesota’da da 
aileyi kadın ve erkek arasında kurulan birlik 
olarak tanımlayan bir kanuni düzenlemenin 
reddedilmesi.

7- Marihuannanin Colorado ve Washington 
eyaletlerinde sınırlı amaçlarla kullanımının 
serbestleşmiş olması.

8- Tecavüz ve kürtaj hususlarında yaptık-
ları yorumlarla bazı kadın, özellikle de evli 
olmayan kadın seçmenlerin tepkisini alan 
muhafazakâr Cumhuriyetçi adayların seçim-
leri kaybetmeleri (Missouri’den Todd Akın, 
İndiana’dan Richard Mourdock, İllinois’ten 
Çay Partisi aktivisti ve aynı zamanda önde 
gelen İslamofobik Kongre üyelerinden Joe 
Walsh gibi. Mourdock ve Walsh seçimleri 
Demokrat kadın adaylara karşı kaybettiler. 
Amerikan seçmenlerinin yüzde 53,5’unu ka-
dınlar oluşturuyor).

9- İslamofobik retorik ve aktivizmleri ile 
tanınan Cumhuriyetçi adaylardan bazı-
larının seçimi kaybetmeleri (Florida’dan 
Allen West ve Adam Hasner, İllinois’dan 
Joe Walsh, Arkansas’tan Charlie Fuqua, ve 
Minnesota’dan Chip Cravaack seçimleri kay-
bettiler. Daha önceki seçimi açık ara kazanan 
Minesota’dan Michele Bachmann bu sefer 
ancak çok küçük bir farkla seçimi kazanabil-
di. Müslümanlara karşı Konge soruşturmala-
rının mimari New York temsilcisi Peter King 
de koltuğunu koruyanlar arasında).

Yukarıda ortaya çıkan tablonun tamamıyla 
olumsuz olduğunu iddia etmek tabii ki im-
kansız. Ancak bu tablo bazı gerçekler göz 
önüne alınarak yeniden okunduğunda, bize 

ABD seçim sonuçlarına kalıcı 
trend muamelesi yapıldı ve 
ortaya seçim öncesinde sözü 
bile edilmeyen ‘pembe güller 
ülkesi Amerika’ tablosu çıktı.
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sunulan ve bir “liberal söylemsel dayatma”ya 
da dönüşeceği intibaını veren “büyük anlatı” 
çok farklı bir görünüm de arz edebilmekte-
dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bazı mik-
ro sosyal faktörlerin seçim konjonktüründe 
siyasi yansıma bulmasını, pek çok önemli 
faktörü göz ardı ederek manipüle etmek so-
nucunda varılan aldatıcı bir nitelik taşımak-
tadır.

Peki görmezlikten gelinen faktörler  
nelerdir?
1- Aradan dört yıl geçmesine ve yeni fert-
lerin seçmenlik hakkı kazanmasına rağmen 
2012 yılında oy veren seçmen miktarı 14 
milyon civarında azalmıştır. Obama’ya oy 
verenlerin sayısında yaklaşık 10,5 milyon, 
Cumhuriyetçi adaya oy verenlerin sayısında 
ise yaklaşık 3,5 milyonluk bir azalma vardır.

2- 2000 yılından itibaren her seçimde seçi-
me katılma oranlarında artış olmasına rağ-
men bu seçime katılımda önemli bir düşme 
görülmüştür. 2008 yılında yüzde 58 olan se-
çime katılma oranı bu seçimde yüzde 50’ye 
ancak ulaşmaktadır.

3- Obama muhtemelen karşısına çıkan 
Cumhuriyetçi aday adaylarının tümüne ba-
kınca, daha baştan şanslı olduğu bir yarışa 
girdi. Cumhuriyetçi aday adaylarının bir iki-
si dışında tümü Obama ile mukayese edilin-
ce vasatın da altında ve hatta psikolojik sağ-
lıkları da sorunlu görünen cahil, kapasitesiz 
ve fanatik şahıslardan oluşuyordu. İstisnai 
bir iki ismin de parti tabanında desteği yoktu 
ve seçilerek Obama’nın karşısına aday olarak 
çıkmaları imkânsızdı.

4- Obama Başkanlık seçimi için karşısında 
zenginliği dışında Obama’ya karşı hiç bir 
fazlası olmayan; ama çok fazla eksiği olan bir 
adaya karşı yarıştı ve buna rağmen de son 
ana kadar iki aday arasında başa baş giden 
bir seçim mücadelesi görüntüsünü kaldıra-

madı. Neticede, Obama 2008 yılındaki ra-
kibi McCain’e göre daha zayıf bir aday olan 
Romney’den ancak 2 milyon civarında faz-
la oy alabilecek ve seçimi yüzde 2,5’luk bir 
farkla kazanacaktı ve bir önceki seçimden de 
10,5 milyon az oy aldı!

5- Seçim galibiyeti demokrasinin zaferi ola-
rak sunulan Obama’nın ancak bir “güvenlik 
devleti demokrasisi”nde normal karşılana-
cak icraatlarının bu “liberal/ilerici/demokrat 
Amerika”da yerinin ne olduğuna hiç deği-
nilmemektedir (Sayısı her geçen gün artan 
insansız hava araçları (İHA) saldırıları ve 
sonucunda ortaya çıkan sivil halkın ölümü 
vakaları, İHA’ların operasyon alanları olan 
ülkelerin sayısının devamlı artması, Başkan’ı 
hem yargıç, hem jüri hem de infazcı duru-
muna sokan Amerikan vatandaşlarının da 
aralarında olduğu öldürülecek adamlar lis-
tesi, Milli Savunma Yetkilendirme Kanunu 
(NDAA) ile Amerika vatandaşları da dahil 
olmak üzere terör zanlısı olarak görülen ki-
şilerin ele geçirilerek ordu tarafından yar-
gı önüne çıkarılmaksızın kesintisiz olarak 
alıkonulmasının kabul edilmesi, özel askeri 
timlerin operasyon alanlarının 120 ülkeye 
çıkarılması, vs gibi).

6- Maliyeti 2 milyar doları geçen seçim kam-
panyalarına verilen bağışlar sonucunda karar 
vericiler ile yüklü bağışları yapanlar arasında 
ne tip bir karşılıklı bağımlılık ilişkisinin doğ-
duğunun tartışılmadığı ve de bilinmediği bir 
demokrasi uygulamasını ne seçimler sırasın-
dan ne de sonrasında bir kaç istisna dışında 
gündeme bile gelmemiştir.

7- Gerek iktidarı gerekse muhalefetiyle var 
olan siyasal yapının ülkede var olan eko-
nomik krizden çıkmaya çalışırken bulduğu 
veya önerdiği çözümlerin seçimleri kendi-
lerine kazandıran kesimlerin ihtiyacını kar-
şılayan (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik vs. 
gibi) programlardan mali fonları keserken 
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ekonomik politikaların daha çok finans ve 
ekonomik güç merkezlerini tatmin edecek 
şekilde belirlenmesi de tartışmaların dışında 
tutulmaktadır.

8- Trilyonlarca dolarlık bir maliyeti olan ve 
300 milyona yakın insanı takip altında bu-
lunduran en son teknoloji ile donatılmış 
Güvenlik Devleti yapılanması konusu da 
seçimlerde hiç bir şekilde gündem konusu 
olmamaktadır.

9- FBI ve diğer güvenlik ve istihbarat birim-
lerinin işbirliğinde Müslümanlara yönelik 11 
Eylülden beri aralıksız devam eden gözet-
leme ve yemleme operasyonlarının tam gaz 
devam ettiğine dair hiç bir itiraz yükselme-
miştir. (Üstelik daha seçimden 3 hafta önce 
FBI ile New York Polis Teşkilatı ortaklaşa bir 
yemleme operasyonunu devreye sokmuş ve 
ABD’ye daha bir kaç ay önce gelmiş, 21 ya-
şındaki ve hiç kimseyle hiç bir teması olma-
yan –ama söylenilene göre, temas kurmak 
için sağı, solu kurcalarken gizli FBI elema-
nıyla temasa geçen ve sonrasında FBI tara-
fından yönlendirilen- Bangladeşli bir genç 
Merkez Bankasına saldırı düzenleyeceği id-
diasıyla tutuklanmıştı).

10- Bu analizler yapılırken Temsilciler 
Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin ağırlığını bü-
yük ölçüde koruduğu da (234/195) nedense 
ihmal edilmektedir. Senato’da Demokratların 
bir kaç kişilik üstünlüğüne rağmen, Cumhu-
riyetçiler Temsilciler Meclisinde önemli bir 
ağırlığa sahiptirler.

11- 2012 Amerikan seçimleri Reagan ile baş-
layan ve George W. Bush döneminde daha da 
belirginleşen Amerikan siyasetinin merkez-
den sağa kaydığı ve kaymaya devam ettiği bir 
süreçte yapılmıştır. Cumhuriyetçi Parti’nin 
büyük ölçüde aşırı sağla özdeşleşmeye yüz 
tuttuğu bir siyasi yapıda, Demokrat Parti’yi 
izlediği makro siyasete bakarsak, merkez sağ 
parti, Obama’yı da merkez sağ siyasi figüre 
olarak görmek hiç de yanlış olmayacaktır.

***
Bir “milat” olan “büyük anlatı” artık ge-
rekmedikçe askeri güç olarak doğrudan 
müdahalelerde bulunma yanlısı olmayan 
Amerika’nın kendi anlatısı olmaktan çıkıp/
çıkarılıp başka dünyaların ve özellikle de 
yeni demokrasilerin veya demokratikleş-
me sürecinde olan başka toplumların da 
anlatışı olarak karşımıza çıkabilir. Artık 
anaakımlaş(tırıl)an bazı sosyal davranışların 
/ alışkanlıkların / tercihlerin siyasallaşmasını 
öne çıkaran ve de asıl sorgulanması gereken 
siyasi, sosyal ve ekonomik güç ilişkileriyle 
doğrudan alakalı unsurları ise perde arkası-
na iten bir sol-liberal, ilerici ve demokratik 
söylem katı gücün yumuşak güç unsuru ola-
rak önümüzdeki günlerde Anayasa tartışma-
ları yaşayan bölgemizde karşımıza çıkarsa 
şaşmamak gerekir. İlk durağın da ülkemiz 
olması hayli muhtemeldir. Tabii ki bu bir fi-
ziki güç veya zorlama neticesi olmayacaktır. 
Bunun için bölgemizde ciddi bir tabanı olan 
toplumsal talep de yoktur. Günümüzde artık 
semboller üzerinden de dayatmalar olmakta 
ve yaşanmaktadır.!.
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ABD’nin 6 Kasım 2012 seçimleri sonucuna 
dair tartışmaların başında dış politika gel-
mektedir. Seçimlerde kıyasıya bir yarışa de-
vam eden Obama ve Romney her ne kadar 
seçim kampanyalarının merkezine Ameri-
kan iç sorunlarını koymuşlarsa da son mü-
nazaralarından sonra dış politika gündemi 
işgal etti. ABD’nin seçimler sonrası Suriye 
politikasının yapısal bir değişime uğrayaca-
ğını kimse beklememektedir. ABD’nin Su-
riye politikası başından beri üç dinamiğin 
arasına sıkışmış durumdadır.

1) ABD Suriye politikası denilince tıpkı 
2010’da olduğu gibi bir ‘Rusya politikası’ an-
lamaktadır. Ne Rusya 2010’da İran nükleer 
meselesindeki gibi ‘ne talep ettiğini’ söyle-
mektedir ne de ABD Rusya ile bir ‘pazarlığa’ 
oturmayı henüz düşünmektedir. Rusya II. 
Dünya Savaşı sonrası oluşan BM düzeninin 
sağladığı “Güvenlik Konseyi” imtiyazını kul-
lanarak Suriye krizine müdahil olmaktadır. 
Bu Rusya’nın hem doğrudan bedel ödeme-
mesine hem de küresel ve bölgesel aktörlerle 
“çarpık BMGK düzeni” üzerinden muhatap 
olmasına yol açmaktadır. ABD, Rusya’nın 
geçtiğimiz 20 yıl boyunca gerek Balkanlar’da 
gerek Kafkasya’da bir silaha dönüştürdüğü 

“veto gücüyle” karşı karşıya gelmek isteme-
mektedir. Bu hem ABD’nin “tek başına” ha-
reket etmesine (veya Suriye’de olduğu gibi 
harekete geçmemesine) “Rusya eliyle sağ-
lanan bir meşruiyete dönüşmekte” hem de 
“BM ve BMGK’nın çarpık yapısına” müda-
hale ihtiyacını tehir etmeye yaramaktadır.

2) ABD, 11 Eylül sonrası “Amerikan müesses 
nizamının” taşımakta zorlanacağı “neocon 
müdahaleler” savrulmasının ardından aldığı 
yapısal bir kararla “savunma ve dış politi-
ka” yoğunlaşmasını “Asya-Pasifik ve Hint-
Pasifik” bölgesine yöneltmiş durumdadır. 

ABD’nin Suriye politikasının 
içine düştüğü kararsızlığın son 
örneği, 20 ay sonunda, ABD 
yönetiminin dönüp dolaşıp 
Iran, Rusya ve Baas rejiminin 
“el-Kaide tezine” sarılması 
olmuştur.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  03 Kasım 2012  |  Sabah Perspektif

Amerikan Seçimleri ve Suriye
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Hillary Clinton tarafından “Amerika’nın Pasi-
fik Yüzyılı” denilen ve Çin’in “baş rakip” ola-
rak kodlandığı bu yeni siyasete “Çin’in nasıl 
bir cevap vereceği tartışılırken” Arap isyanla-
rı ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya dair 
yapısal kararlar almasını engelledi. Ayrıca 
“Pasifik Yüzyılının” nasıl finanse edileceği 
de ayrı bir sorun olarak ABD yönetiminin 
önünde durmaktadır. Bütün bu gelişmelere 
rağmen ABD altyapısını yıllardır hazırladığı 
ve fiili adımlarını da attığı “Asya eksen kay-
masını” hayata geçirmekte kararlı gözükmek-
tedir. Bunun Asya için anlamı olduğu kadar 
Ortadoğu için de sonuçları olacaktır. İlk yan-
sımalarından birisi olarak ABD’nin Suriye 
politikası(zlığı)nı söyleyebiliriz.

3) ABD Suriye politikasızlığının bir diğer 
temel sebebi ise ‘Arap İsyanları’ sonrasında 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika politikalarına 
dair içine düştüğü kararsızlıktır. Bu karar-
sızlık bir taraftan ABD’nin ‘Pasifik Yüzyılı’ 
stratejisiyle diğer yandan ise bölgede yıllar-
dır alıştığı kukla yönetimlerin teker teker 
yıkılarak oluşturduğu boşluktan kaynaklan-
maktadır. ABD yeni aktörlerle ‘konuşma-
nın’ ötesine geçecek şekilde ‘stratejik 
bir ilişki’ geliştirmeyi beceremediği 
sürece ‘ABD’nin Ortadoğu belirsizliği’ 
devam edecektir. Buna karşın bölge-
de İran ile gerilim, Maliki yönetimi ve 
Suud ile sürdürdüğü ‘stratejik ilişki’ 
aynı yoğunlukta devam ettiği sürece de 
‘Yeni Ortadoğu’ da kurucu aktör rolünü 
üslenmesi mümkün olmayacaktır. Bu 
tabloya İsrail’de Netenyahu’nun ABD’de 
Obama’nın iktidara gelmesiyle tıka-
nan İsrail politikasını ekleyebiliriz. Ya 
da İsrail’de Netenyahu, ABD’de neocon 
rüzgârları estirecek Romney’nin iktida-
ra gelmesiyle oluşacak İsrail politikası ve 
Arap baharı atmosferini ekleyebiliriz.

ABD’nin Suriye politikasının içine düş-
tüğü kararsızlığın son örneği 20 ay so-

nunda Amerikan yönetiminin dönüp dola-
şıp İran, Rusya ve Baas rejiminin “el-Kaide 
tezine” sarılması olmuştur. 22 milyonluk 
Suriye’de milyonların ayağa kalmasıyla ger-
çekleşen “isyanı”nın, sayıları yüzleri bile 
bulmayan “el-Kaide tarafından yönetildi-
ğini” iddia etmek eğer ciddiyetsizlik değil-
se; Suriye’de “de facto durum” devam etsin 
demenin başka bir ifadesidir. ABD böylece 
BMGK’de pasif engelleyici rolü oynarken sa-
hada Suriye dışında yıllar sonra bin bir zor-
lukla örgütlenmiş olan muhalefeti de zora 
sokacak bir adım atmış oldu. Kaldı ki Suri-
ye içindeki bir risk olan el-Kaide’nin Suriye 
dışındaki sivil muhalefet unsurlarının yeni 
bir yönetime kavuşturulmasıyla bir ünsiye-
ti de bulunmamaktadır. ABD son adımı ile 
Suriye meselesinde günü kurtararak süreçte 
etkin rol oynadığı algısını oluşturma hedefi 
güden riskli bir siyasi adım atmıştır. Yukarı-
daki üç dinamik ABD’nin Suriye politikası-
nın statik kalacağı anlamına gelmemektedir. 
Suriye’deki sürece adapte olmaya çalışan bir 
ABD politikasını görmeye devam edeceğiz. 
Ama bu politika devrimci kırılmalara gebe 
değildir!.
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Obama’nın ikinci başkanlık döneminde de 
Ortadoğu politikasının şekillenmesinde gö-
rece ‘minimalist’ tavrını devam ettireceğini 
söyleyebiliriz. Bölgeyi ‘büyük çözümler’ üze-
rinden şekillendirme iddiasından uzak du-
ran ancak ulusal hayati çıkar olarak tanım-
ladığı enerji piyasalarının istikrarı, İsrail’in 
güvenliği ve terörle mücadele konularını 
önceleyen bir Amerikan politikası beklemek 
gerçekçi olacaktır. Önümüzdeki on yılda kü-
resel bir strateji değişikliğini hayata geçirme-
ye çalışacak olan ABD, Ortadoğu politikasını 
da yeni Asya-Pasifik stratejisinin gerekleri 
çerçevesinde şekillendirmeye çalışacaktır.

Obama yönetimi Asya-Pasifik stratejisinin 
getireceği ‘eksen’ değişikliğiyle Amerika’nın 
dikkatini ve enerjisini daha fazla Asya’ya çe-
virmek istemektedir. Bu yeni strateji ABD’nin 
Ortadoğu’dan ‘çekilmesi’ anlamına gelme-
mektedir. Ancak önümüzdeki dönemin, yeni 
stratejinin uygulanması noktasında bir geçiş 
dönemi olduğunu göz önünde bulundurur-
sak, ABD’nin Ortadoğu’da görünürlüğünün 
azalacağını öngörebiliriz. Bölgeye dışarıdan 
bir düzen empoze edemeyeceğinin ve daha-
sı böyle bir çabanın kendine zarar vereceği-
nin farkında olan Obama yönetimi mecbur 

kalmadıkça maliyet ödemekten kaçınan ve 
sadece ulusal çıkarları doğrudan tehdit edil-
diğinde bölgeye dönen bir politika izlemeye 
devam edecektir.

ABD Ortadoğu’dan çekiliyor mu?
Arap devrimleri sürecinde aktif bir rol oyna-
dığı algısı yaratmasına rağmen -Libya örne-
ğinde ‘geriden liderlik’ olarak tezahür eden- 
Amerikan politikası oldukça ihtiyatlı bir 
görüntü çizmiştir. ABD, içinde bulunduğu-
muz geçiş döneminde Mısır-İsrail barışının 
korunması, İran Körfezi’nde istikrarsızlığın 
önlenmesi, İran’ın nükleer programı ve el-
Kaide’yle mücadele gibi meseleleri önceler-
ken daha bütüncül bölgesel politikalar üre-
temedi. Arap Baharı sürecinde bir yandan 
Amerikan ulusal çıkarlarını korumak diğer 
yandan da Arap halklarının mücadelelerini 
desteklemek zorunda kalan Obama yöneti-
mi, ge≠lişmeleri yönlendirme kabiliyetinin 
sınırlı olmasından dolayı değişimlere ayak 
uydur≠maya çalışan bir tavır sergilemekle 
yetindi. Ortadoğu’daki istikrarsızlığın kısa 
ve orta vadede devam edeceğini göz önünde 
bulundurduğumuzda, ABD’nin halihazırda 
fazla risk almayan tavrında köklü bir de-
ğişiklik beklemek için ciddi bir neden yok. 

Yorum  |  KADIR ÜSTÜN  |  11 Kasım 2012  |  Star Açık Görüş

 ABD Normalleşiyor!
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Irak’ta 5 binin üzerinde Amerikan askerinin 
hayatını kaybetmesi, 1 trilyon dolar üze-
rindeki savaş faturası ve siyasi prestij kaybı, 
ABD yönetimi için sürekli ders alınması ge-
reken bir tecrübe olarak kabul edilmektedir.

Pentagon ve güvenlik çevreleri de Irak sava-
şının ‘ulus inşası’ ve Sünni ayaklanmasının 
öğrettiklerine rağmen son tahlilde büyük 
maliyetlerin ödendiği ve pek de hatırlamak 
istemediği bir tecrübe olarak görmektedir. 
Bu anlamda Afganistan ve Irak savaşlarının 
bitirilmesinin 2008 ve 2012’de Obama’nın 
en önemli seçim vaatlerinin başında gelmesi 
rastlantı değildi. Ortadoğu’da yeni bir ‘ma-
cera’ yaşamak istemeyen ABD’nin Suriye’ye 
bakışında Irak ‘travmasının’ etkisi devam et-
mektedir. Yönetime yakın çevrelerin Suriye 
analizlerinde, Amerikan ulusal çıkarlarının 
İsrail’in ve Amerikan müttefiklerinin güvenli-
ği, el-Kaide ve kimyasal silahların kullanılma-
sı riskleri bağlamında tanımlanması Irak tec-
rübesinin etkisini göstermektedir. Suriye’de 
ulusal hayati çıkarlarına bir tehdidin söz ko-
nusu olmadığını düşünen yönetim, sorunun 
çözümü konusunda pazarlığa açık olduğunu 
pek de saklamayan Rusya’yla stratejik ödün 
vermeyi gerektirecek bir pazarlığa girmekten 
kaçınmaktadır. İran konusunda Rusya’yı ya-
nında tutmak isteyecek olan ABD, Rusya’yla 
Suriye üzerinden karşı karşıya gelmekten ka-
çınacaktır. Diplomatik çabalarına devam edip 
Türkiye’nin taleplerine daha açık olmasını 
bekleyebileceğimiz yönetimin kısa dönemde 
dört başı mamur bir Suriye politikası geliştir-
mesini beklemek çok gerçekçi değildir.

ABD askeri müdahaleye gidebilecek her se-
naryodan mümkün oldukça uzak duracaktır. 
Uçuşa yasak bölge ilan etme gibi bir çözüm 
diplomatik ve siyasi maliyeti yüksek BM 
Güvenlik Konseyi kararı olmadan mümkün 
değildir. Rusya ve İran’la sahada bir vekalet 
savaşının içine girmek de makul görünme-
mektedir. Muhalefeti silahlandırmanın ‘ra-

dikal’ İslamcı grupların silahlandırılmasıyla 
sonuçlanması ve Suriye’nin 1980’ler Afganis-
tan’ına dönme riski dile getirilmektedir. Bu 
riskler ABD’nin Suriye konusunda politika-
sızlığının bahaneleri haline gelmiştir. Obama 
yeniden seçilme kaygısı olmadığı için daha 
cesur adımlar atabilir ancak bu adımların 
mütevazi girişimler olacağı kuvvetle muhte-
meldir. Irak’taki kırılgan siyasi koalisyonun 
çökmemesi ve mezhep merkezli bir iç savaşa 
sürüklenmemesi ABD için kısa dönemli he-
defler olarak öne çıkmaktadır. Irak, Körfez 
ve İran arasında giderek şiddeti artan mez-
hep çekişmesinin ortasında yer alıyor. Bölge-
nin bu çekişmeden doğabilecek çatışmalara 
sürüklenmesi ABD açısından da istenilen bir 
durum sayılmaz. Zira Körfez’in içine çekile-
ceği muhtemel bir çatışmanın küresel enerji 
piyasalarına etkisi can yakıcı olacaktır. Oba-
ma yönetimi 2012 seçimleri öncesi Bağdat’la 
sorun yaşamamak adına bu riskleri azaltmak 
için ciddi bir çaba sarfetmemiştir.

Amerika önümüzdeki dönemde Irak’la stra-
tejik anlaşmalar ve silah satışları üzerinden 
uzun vadeli bir ilişki oluşturmaya çalışacak-
tır. Amerikan yönetiminin Irak’a sattığı ve 
2014 başında teslimi planlanan F-16’ları bu 
bağlamda değerlendirmek gerekir. Ancak 
Irak’ın Rusya’yla 4,3 milyar dolarlık silah alı-
mı anlaşması imzalaması ABD’nin etkisinin 
önümüzdeki dönemde sınırlı kalacağını da 
göstermektedir. Türkiye’nin Kürdistan Bölge-



694  |  KASIM 2012

sel Yönetimi’yle geliştirdiği ilişkiler istikrara 
katkı sağladığı oranda Amerika tarafından 
sorun teşkil etmemektedir. Obama yönetimi 
Kuzey Irak’la ilişkilerinde Türkiye’nin ön-
celiklerini önemsemekte ve Barzani yöneti-
minin Türkiye’yi aradan çıkarıp doğrudan 
ABD’yle muhatap bir Amerikan uydusu ol-
masına yeşil ışık yakmamaktadır. Türkiye’nin 
dışlandığı bir politika ne Kuzey Irak yönetimi 
ne de Bağdat yönetimi açısından sürdürüle-
bilir değildir. ABD de bu gerçeği kabul etmiş, 
Türkiye’yle birlikte çalışmayı tercih etmiştir.
ABD’nin Irak işgaliyle Saddam Hüseyin’i or-
tadan kaldırarak İran’ın Irak üzerinde belki de 
tarihte görülmemiş düzeyde etkisinin artma-
sını sağlaması bir paradoks olarak karşımızda 
durmaktadır. Ancak ABD’nin İran’ı denge-
leme konusunda Irak’a ihtiyacı vardır. Hali-
hazırda Irak İran’a fazla mesafe koymazken, 
ABD yönetimi Irak’ın İran’ın yörüngesine 
girmeyeceğini hesaplamaktadır. Birçok Ame-
rikan savunma uzmanı Irak konusunu artık 
geride bırakmış olmak istemesi ve bu konuyu 
konuşmaması Irak travmasının belli düzeyde 
bir nevi ‘duyarsızlığa’ dönüştüğünün gösterge-
sidir. Önümüzdeki dönemde ABD’nin Irak’ta 
mevcut istikrarsızlığın yönetilebilir düzeyde 
kalmasıyla yetineceğini öngörebiliriz.

Israil-Iran çekişmesinin yönetilmesi
Netanyahu yönetiminde İsrail’in 2012 seçim 
yılını İran’a askeri operasyon gündemiyle esir 
alması Obama yönetiminde derin rahatsız-
lıklara yol açtı. Bir yılı aşkın süredir yüksek 
sözle askeri operasyonu gündemde tutan İs-
rail bir yandan Barış Süreci’nin gündemden 
çıkarılmasını sağladı, öte yandan Netanyahu, 
Obama’yı İran’ın nükleer bomba edinmesine 
müsaade etmeyeceği ve askeri de dahil ol-
mak üzere bütün opsiyonları masada tutaca-
ğı taahhüdünü vermeye zorladı. Obama’nın 
analistler ve bizzat İsrailli yetkililer tarafın-
dan da İsrail’in güvenliği için en çok iş yapan 
başkan olarak tanımlanması rastlantı değil. 
Obama’nın gerek Demir Kubbe projesine 
verdiği mali destek gerek BM’de ve Mavi 

Marmara olayında İsrail’e verdiği diplomatik 
destek bu yargıyı makul kılıyor. Öte yandan 
Obama’yla Netanyahu’nun kişisel ilişkileri-
nin soğukluğu sır değil. Netanyahu’nun ba-
sına sürekli İran’a askeri operasyonla ilgili 
demeçler vermesinden tedirgin olan ABD 
yönetimi -zira İsrail’in haber vermeden bir 
operasyona girişmesi ABD’yi kendi seçme-
diği bir savaşa girmeye zorlayabilir- İsrail’in 
diplomasiye zaman tanıması için çalıştı. Öte 
yandan yönetim İran politikasını nükleer 
program meselesine indirmiş durumda ve 
İran’a yaptırımlar üzerinden yoğun bir baskı 
uygulamaktadır. İsrail’in tek başına bir saldı-
rı yapmasının önlenmesi ve İran’ın pazarlık 
masasına oturtulması Obama’nın İran politi-
kası önceliklerini oluşturuyor. Yönetime ya-
kın çevrelerin yazdıkları analizlerde, İran’ın 
İsrail’e ve ABD’ye hayati bir tehdit teşkil et-
mediği ve muhtemel bir operasyonun bölge-
sel krize dönüşeceği anlatılıyor. Bunun ope-
rasyon yanlısı İsrailliler için tek bir anlamı 
var: ABD, İran’ın nükleer silahı edinme ih-
timaline karşı ‘çevreleme’ siyasetine hazırlık 
yapıyor. “İran nükleer bomba edinirse çevre-
leme stratejisiyle etkisiz hale getirir, yeni bir 
Kuzey Kore yaratırım” yaklaşımı Netanyahu 
açısından kabul edilebilir bir pozisyon değil. 
Obama, yönetime yakın çevrelerce sessizce 
dile getirilen çevreleme stratejisini reddet-
meye devam edecektir. Bölgede nükleer si-
lah sahibi tek ülke olan İsrail bu avantajını 
koruyarak bölgesel stratejik dengenin kendi 
aleyhine bozulmasını istemiyor. Dolayısıyla 
İran’ın ‘varoluşsal’ tehdit olduğu argümanı 
ABD siyaset yapıcıları tarafından inandırıcı 
bulunmuyor. ABD’nin İran’la müzakereler 
üzerine anlaşıp İsrail’in önceliklerini gözar-
dı etmesi İsrail yönetimi açısından kabus 
senaryosu teşkil ediyor. Washington’daki 
nüfuzunu İran’a askeri operasyon gündemi 
yaratmak için kullanan Netanyahu elini faz-
la zorlamış görünüyor. Obama her ne kadar 
İsrail’in güvenliğini öncelemek ve siyasi ola-
rak desteklemek zorunda olsa da Netanyahu 
ile sorun yaşamaya devam edecek gibi.
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Amerika’daki başkanlık seçimleri birçokla-
rının da beklediği gibi Başkan Obama’nın 
zaferiyle sona erdi. 6 Kasım’da yapılan seçim-
lerin sonuçları şüphesiz Amerika’nın iç ve 
dış politikasının geleceği açısından önemli 
etkiler yaratacaktır. Eğer kendisinin de iste-
mesi halinde önümüzdeki dönem -özellikle 
de Obama’nın “topal ördek” haline gelmeden 
önceki zaman dilimi -başkan Obama için bu 
alanlarda daha cesur ve idealist politikalar ta-
kip edebilmesi için uygun bir psikolojik ortam 
hazırlayacaktır. Başkan Obama muhtemelen 
21 Ocak’ta yapacağı başkanlık konuşmasında 
ikinci dönemindeki siyasi öncelikleeri konu-
sunda bazı önemli ipuçları verecek. Ancak 
bunun öncesinde uzun süren seçim yarışında 
adayların söylemi, izlediği stratejiler ve vaa-
dettiği politikalar ve seçimlerde ortaya çıkan 
tablo gelecek dönemde Amerika’daki iç ve dış 
politikanın öncelikli maddeleri konusunda 
bazı ipuçları veriyor bize.

Iç politika ve Latino seçmeni
Öncelikle seçim sonuçları itibariyle Ame-
rika’daki iç dinamikler açısından öne çı-
kan unsurların başında Amerika’daki Latin 
Amerika’lı göçmenlerin siyasi davranışları 
ve oy kullanma dinamikleri geliyordu. Özel-

likle seçimin kaderini belirleyen kilit eyalet-
ler arasında olan Nevada, Colorado ve Flori-
da gibi eyaletlerde bu grubun oy verme şekli 
seçimin sonucunda belirleyici rol oynadı. Bu 
durum nüfusları hem yüksek doğurganlık 
hem de hızlı göç sebebiyle gittikçe yükselen 
Latino’ların önümüzdeki yıllardaki seçim-
lerde Amerika’nın kilit seçmen kitlesi haline 
geleceğini gözler önüne serdi. Bu grubun 
gelecekte de 2012 seçimlerinde olduğu gibi 
Demokrat Parti’ye eğilim göstermesi halinde 
–ki yapılan araştırmalarda Latino seçmen-
lerin yüzde 75’inin Obama ve sadece yüzde 
23’ünün Romney’i desteklediği belirlendi- 
bundan sonraki seçimlerde Cumhuriyetçi 
Parti’nin aynı göç karşıtı söylem ve politika-
larla seçimi kazanması oldukça zorlaşacak.

Latino seçmenlerle ilgili bu durum 
Amerika’da orta ve uzun vadede yeni bir 
demografik dönüşümün ve etnik gruplar 
arasında yeni bir güç dengesinin ortaya çıka-
cağının işaretlerini veriyor. Nüfus olarak ya-
şanacak bir artış siyasi anlamda görünürlük 
ve etki ile ekonomik refah ve güçlenmeyi de 
beraberinde getirecek. Bu dönüşümün mev-
cut çoğunluk tarafından ne şekilde algılana-
cağı ve diğer grupların Latin Amerikalıların 
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artan etkisine göstereceği tepki Amerika’da-
ki toplumsal uyumu da etkileyebilir. Bunun 
yanında özellikle bu seçimlerden sonra 
başta Cumhuriyetçi Parti olmak üzere siya-
set alanının Latino oyları daha fazla ciddi-
yetle ele almaya başlaması Latino nüfusun 
bu partilerin ideoloji ve stratejileri üzerin-
de de dönüştürücü etki yapmasının önünü 
açacaktır. Özellikle Cumhuriyetçi Parti bu 
grubun oylarını kazanabilmek için kendini 
yeniden tanımlama çabasına girecektir. Zira 
artık “vitrin isimler” ile bu grubun oylarını 
kazanmanın mümkün olmadığı görüldü. 
Bu çaba ya Cumhuriyetçi Parti’yi göç konu-
sunda daha ılımlı bir çizgiye getirecek ya da 
önümüzdeki dönemde Cumhuriyetçi Parti’de 
tehlikeli bir kırılmaının önünü açacaktır. Par-
ti içinde bu konuda bir yeniden yapılanmayı 
hazmedemeyecek aşırı sağ unsurlar partinin 
içinde veya parti dışında yeni oluşumlar ile 
göç ve göçmen karşıtı bir toplumsal hareketin 
fitilini ateşleyebilir. Bu durum Cumhuriyetçi 
Parti’de bir bölünmeye sebep olmasının ya-
nında Amerika’daki ırk ve etnik tartışmaları-
nı da yeniden gündeme getirebilir.

Latino oylar son olarak Amerikan dış poli-
tikası açısından Amerika’nın Latin Amerika 
ile ilişkileri üzerinde de önemli yansımaları 
beraberinde getirebilir. Latino seçmenin böl-
geye yönelik dış politika talepleri ve Latino 
politikacıların Amerikan dış politikasında 
daha etkin pozisyonlara gelmesi Amerika’nın 
bölgeye yönelik stratejisinde dönüştürü-

cü etkiler yaratabilir. Senelerce Florida’daki 
Küba asıllı seçmenlerin Amerika’nın Küba’ya 
karşı politikalarını etkilemeye çalışmasının 
ve lobi faaliyetlerinin benzeri durumlar bun-
dan sonra da diğer Latin Amerika ülkelerine 
yönelik olarak yaşanabilir. Bu durum Mon-
roe Doktrini’nden bu yana Amerika’nın La-
tin Amerika’ya karşı politikalarında yaşanan 
en önemli değişim politikalarının da önünü 
açabilir.

Dış politika ve ticari ilişkiler
Seçimlerde Libya olaylarına kadar sürek-
li olarak ikinci planda kalan dış politikada 
Obama’nın ikinci döneminde büyük oranda 
birinci dönem meydana gelen politikaların 
devamı gözlemlenecektir. Zira ülkenin önce-
likli meseleleri arasında hala ekonomi birinci 
sırada yer alıyor. Ekonominin yeni bir reses-
yon döngüsüne girmesini engellemek ve fi-
nansal piyasalarda Amerika’ya olan güvenin 
artmasını sağlamak için başkan Obama ön-
celiği bu alandaki stabilizasyona verecektir. 
Bu noktada Temsilciler Meclisi’nde çoğun-
luğu tekrar kazanan Cumhuriyetçi Parti’nin 
Kongre’deki liderleri ile yeni bir diyalog 
arayışına girilmesi ve özellikle önümüzdeki 
yıllardaki bütçe görüşmelerinde bir önceki 
senelerde yaşanan krizlerin ortaya çıkması-
nı engellemek Obama’nın zamanının önemli 
bir kısmını alacaktır. Ancak yine de bir önce-
ki dönemde büyük bir iddiayla ortaya atılan 
Asya Pasifik ve Afrika stratejileri önümüz-
deki dönemde Amerikan dış politikasındaki 
öncelikli yerlerini korumaya devam edecek.

Obama için ikinci dönemde dış politi-
ka alanındaki öncelik Amerika’nın ticaret 
hacminin artırılması ve ekonomik çıkarla-
rının korunması yönünde çalışmalar ola-
caktır. Amerika’nın dünyadaki konumunun 
önündeki en büyük tehdit olarak görülen 
ekonomik meselelere karşı adı “economic 
statecraft” ve “economic diplomacy” olarak 
konulan yeni strateji belki de daha agresif bir 

Barack Obama için ikinci 
başkanlık dönemi, içeride ve 
dışarıda daha cesur ve idealist 
politikalar takip edebilmesini 
mümkün kılacaktır.
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şekilde sürdürülmeye çalışılacak. Bu strateji 
bir yandan ticaretin yoğunlaştığı Güney Çin 
Denizi gibi bazı bölgelerde Amerika’nın bir 
aktör olarak ortaya çıkmasının önünü aça-
cakken öte yandan yeni ticaret alanlarının 
da keşfi için büyük bir diplomatik seferbeliği 
beraberinde getirecektir. Bu noktada enerji 
güvenliği ve enerji piyasalarındaki istikrarın 
Amerikan çıkarları dahilinde korunmaya 
çalışılması daha dikkatli bir şekilde sürdü-
rülecektir. Zira ekonomideki kırılganlık ve 
ekonomik rakamların en ufak titreşimlere 
dahi duyarlı yapısı bu alanda meydana ge-
lecek çok kısa krizlerin dahi dalga boyunu 
Amerikan ekonomisi için tehlikeli boyutlara 
yükseltebilir. Bu durumu önlemek için her 
ne kadar artık bir lanetli kavram muamelesi 
görünümünde olsa dahi enerji piyasası açı-
sından kritik bölgelerle ilişkilerde “engelleyi-
ci önlemler” alınabilir.

Hem ekonomik hem de stratejik açıdan 
Amerika’nın önümüzdeki dönemdeki yüzü 
daha fazla Asya Pasifik bölgesine yönelecek-
tir. Çin ile ticari ilişkilerin meydana getirdiği 
Amerika’daki dış ticaret açığı ve Amerikan 
endüstri devlerinin fabrikalarını Çin’e ta-
şıması sonrası ortaya çıkan olumsuz hava 
Amerika Çin ilişkilerinde ekonomik mesele-
lerin bu dönemde de gündemde kalacağını 
gösteriyor. Bu noktada iki ülke arasında de-
vam etmekte olan Stratejik ve Ekonomik Di-
yalog toplantıları mevcut güdük sonuçları çı-
karmaya devam eder ve özellikle Çin’in para 
biriminin değerlenmesi konusunda iki ülke 
arasında yaşanan anlaşmazlıklar çözümle-
nemesse iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça 
gergin günler yaşayabilir.

Bununla birlikte Çin’in Amerika’nın ulu-
sal çıkar alanı olarak tanımladığı Güney 
Çin Denizi’nde Filipinler ve Doğu Çin 
Denizi’nde Amerika’yla savunma anlaşma-
sı olan Japonya’yla yaşamakta olduğu irili 
ufaklı adaların kıta sahanlığı ve hususi eko-

nomik bölge sorunlarının bu ülkelerle Çin 
arasında sıcak bir krize yol açması duru-
munda Amerika’nın bölgede yapacağı güç 
gösterileri de ikili ilişkileri gerebilecek bir 
başka unsur olacaktır. Meydana gelebilecek 
bu gibi krizler sırasında daha aktif rol oyna-
ması beklenen savunma kadrolarının- özel-
likle de donanmaların- krizler karşısında 
soğukkanlılığını koruyabilmesi özel önem 
arzediyor. Zira özellikle liderlik değişimi ya-
şayacak Çin’de geçiş dönemlerinde meydana 
gelen yol kazalarının uluslararası krizleri be-
raberinde getirebildiği ve bölgedeki Çin ile 
Amerika arasında denge oyunu oynayan irili 
ufaklı devletlerin de bu tip bir sıcak temasa 
yol açabileceği hatırda tutulması gerekiyor. 
Bunlara Çin’de hızla yükselmekte olan aşırı 
miiliyetçilik, Tayvan sorunu, insan hakları 
meseleleri gibi artık ilişkilerde olağan şüphe-
li halindeki darboğazlar da katıldığında ikili 
ilişkileri zorlu ve uzun bir yol bekliyor.

ABD’nin yeni açılımları
Amerika’nın önümüzdeki dönemde dikka-
tini yönlendireceği bir başka bölge de Afri-
ka olacaktır. Bölgede yapılacak Amerikan 
girişimleri aslında Asya Pasifik’de yapılması 
planlanan ve yapılmaya başlayan siyasi ve 
ekonomik ataklarla paralellik taşıyor. Afrika 
stratejisinin de en önemli parçalarından biri 
bölge ülkeleri ile yapılacak ticari hacminin 
geliştirilmesi meselesi. Son yıllarda dünyada 
en hızlı büyüyen on ekonominin altısına ev 
sahipliği yapan Afrika kıtası yeni ekonomik 
alanlar ve ticari fırsatlar açısından Ameri-
kan ekonomisi için özel önem taşıyor. Son 
onbeş senedir Çin’in bölgede özellikle doğal 
kaynaklar odaklı izlediği proaktif ekonomik 
dış politika karşısında sembolik ziyaretlerin 
ötesine bir türlü geçemeyen ABD yönetimi 
özellikle Bush yönetiminin son yıllarından 
itibaren önceleri askeri odaklı da olsa daha 
aktif bir politika izlemeye başlamıştı. An-
cak son yıllarda özellikle de bu yılın başın-
da Obama yönetimi tarafından ilan edilen 
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yeni Afrika Stratejisi ve sonrasında Hillary 
Clinton’un bölgede 11 başkente yaptığı gezi 
turu ile ABD bölge ülkeleriyle ilişkilerin çok 
yönlü bir hale gelmesi ve ABD’nin bölgedeki 
ekonomik imkanlardan daha fazla yararlan-
masına yönelik bir yol haritası ortaya koydu. 
Bu sayede ABD hem bölgede varlığını muh-
kemleştirmeyi hem de ekonomik açıdan 

bölgede ortaya çıkmaya başlayan fırsatları 
değerlendirmeyi amaçlıyor. Bunlarla birlik-
te Amerika Afrika’ya yönelik stratejesiyle 
Çin’in bölgede yarattığı etkinliği dizginle-
meyi ve bazı silahlı grupların Afrika’daki 
devlet kontrolünde olmayan bölgelerde yu-
valanmaya başlamasının önünü almayı da 
hedefliyor.
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Obama’nın ikinci kez ABD Başkanı seçilme-
si, Amerikan siyasal ve sosyal yapısına yö-
nelik geç kalmış bir tartışmanın önünü açtı. 
Bu yeni durumun, Amerika için sonuçları 
olduğu kadar, ABD’nin geleneksel küresel 
rolü için de önemli neticelere gebe olduğunu 
söylemekte fayda var. Neden bahsediyoruz? 
ABD, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası küre-
sel hegemonik gücünün zirvesine yürürken 
ya da 11 Eylül sonrası neocon fanatiklerin 
eliyle yeni-imparatorluk zirvesini zorladığını 
düşünürken, hiç hesaplanmayan risk, siste-
min cari yapısıyla “farklı elitler” üretmesiydi. 
18.yy’da Kuzeyli kapitalistlerle Güneyli köle 
sahiplerinin mutabakatıyla inşa edilmiş olan 
ve özünde “bir kişi bir oy” demokratik pren-
sibinin elitlere doğuracağı muhtemel maraz-
ları ortadan kaldırma amacı güden “seçiciler 
kurulu sistemi” bugün açıkça WASP’ın (Be-
yaz-Anglosakson-Protestan) tahtını sars-
maya başladı. Burada altı çizilmesi gereken 
önemli bir husus, WASP açısından “fark-
lı ve öteki addedilen elitlerin” tabii olarak 
dünya veya bizim bölgemiz için “farklı veya 
olumlu” anlamına gelmeyeceğidir. Şimdilik 
mezkûr “farklılık” sadece Amerikan müesses 

nizamını şaşırtan bir farklılık düzeyinde kal-
maya devam edecektir.

Demografinin dönüşü ve yeni dönem
Amerikan siyasal aklını oluşturan damarların 
ikinci Obama zaferinin ardından derin dü-
şüncelere dalması mukadderdir. ABD, seçim-
lerin ardından Obama’dan çok Amerikalıların 
deyimiyle “demografinin” konuşulduğu bir 
seçim yaşadı. Amerikan siyasal dili seçim so-
nuçlarıyla aşikâr hale gelen siyasi, dini, etnik 
ve sınıfsal trendleri politik bir diskur içerisin-
de tartışmamak için biraz amorf biraz apolitik 
duran “demografi” kavramını tercih etmekte-
dir. Brezinski’nin “Amerika’nın asimile etme 
yeteneğinden kaynaklanan üstünlüğü” olarak 
gördüğü “demografik” avantajlar, Obama’nın 
geniş WASP kitleye yaslanma ihtiyacı hisset-
meden seçilmesiyle derin bir tartışmanın önü 
açılmış oldu.

1992’de toplam oylar içinde %87 olan beyaz 
ağırlığı, 20 yıl içinde, son seçimlerde %70’e 
gerilemiş durumda. Obama %30’a ulaşan 
“öteki” oylarının %80’e yakınını alarak baş-
kan seçildi. Başka bir ifade ile geleneksel 
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Demokrat Parti tabanına, beyaz olmayan ke-
simler, kadın, genç ve düşük gelirli oylardan 
büyük bir destek eklenmiş oldu. Bu duru-
mun etnik, dini ve sınıfsal altyapısıyla uzun 
yıllar devam edecek bir kimlik politikasına 
dönüşme potansiyeli bulunuyor. Eğer Oba-
ma bunu başarabilirse Cumhuriyetçilerin 
hem doğal hem de siyasal trendler karşısında 
fazlaca bir şansı kalmayabilir.

Bugün ABD seçimlerini kazanan demokrat 
partinin kökleri 18.yy’ın sonlarında Federa-
list Partiye muhalefet edecek bir hareket ola-
rak Demokratik-Cumhuriyet Partisi olarak 
kuruldu. 2012 Amerikan siyasal denklemi, 
orta vadede, sadece Cumhuriyetçileri değil 
geleneksel Demokrat parti tabanını ve elit-
lerini de sosyal ve psikolojik bir makasa so-
kacaktır. “Azınlık ve öteki” elitlerin kaldıracı 
üzerinden iktidar olma denklemi, Cumhu-
riyetçi veya Demokrat partili olmaktan ba-
ğımsız bir şekilde, Amerikan siyasal aklının 
ilk anda kolay bir şekilde sindirebileceği bir 
fenomen değildir.

Her iki parti, dinamikleri çok daha karma-
şık olan farklılıklarını uzunca bir süredir salt 
mali politikalara ve devletin ekonomideki 
rolüne indirgeyerek bugünkü manzarayı 
kendileri hazırlamış oldular. En genel an-
lamda WASP dışı kitlelerin farklı kimlikler 
üzerinden siyasal hareketlenmeye maruz ka-
lacağı fazlaca hesaplanmamıştı. Bu yeni fe-
nomenin sadece Cumhuriyetçileri sıkıştıran 
değil “WASP Demokratları” da bir turnusol 
testinden geçireceği muhakkaktır.

Yeni dönemin gündemi
Obama’nın başkan seçilmesini “siyasi doğru-
culuk” adına fazlaca ciddiye almayarak sindi-
ren Amerikan aklı, bu durumu büyük ölçüde 
“bir talihsizlik” veya “ırk meselesi” hesabının 
kapatılması olarak değerlendirdi. Benzer şe-
kilde 2012 seçimlerinde, Amerikan kurucu 
aklını temsil eden Cumhuriyetçi damarın, 
Bush ailesinden (1988) bu yana lider çıkara-
mamış olmasının üzerinde de fazlaca durmu-
şa benzemiyorlar. Son seçimde “Müslüman” 
kökleri olan bir siyah başkan adayının karşısı-
na zengin, beyaz ama “Mormon” olan bir baş-
ka “öteki” ile çıkan çıkan Cumhuriyetçiler as-
lında “yeni Amerika’ya” seçimleri kaybettiler.

Obama bugüne kadar ikinci kez kazanan 
başkanlar içinde ise “en zayıf ” seçim zaferi-
ni elde etti. Bunda, Ohio’da Obama’ya seçim 
kazandırtan ekonomik krizin payı elbette çok 
büyüktü. ABD’yi ikinci Obama döneminde 
ortaya çıkan yeni siyasal trendlerinin dışında 
geçtiğimiz dönemin sorunları bekliyor. Bü-
yük ölçüde tıkanmış olan ve yer yer başkanı 
işlevsiz hale getiren hükümet sistemi sorun 
üretmeye devam edecek. Obama’nın yeni dö-
nemde de gündemi büyük ölçüde iç ekono-
mik ve idari sorunlar olmaya devam edecek. 
Hem seçimlerle ortaya çıkan “siyasal demog-
rafinin” hem de “ekonomik sorunların” ma-
kasına daha fazla girecek bir ABD ortaya çı-
karabilir. Bunun dünyada “daha az Amerika” 
anlamına gelip gelmeyeceğini göreceğiz!.
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Stratejinin açıklanmasının ardından adeta 
bir diplomatik kontratak ile üzerine gidilen 
Burma’da Amerika, ilk etapta ülkeyi demir 
yumrukla yöneten rejimden -bu ülkeye uy-
gulanan diplomatik izolasyonu kaldırma 
karşılığında- kademeli siyasi reform talebin-
de bulunmuştu. Rejimin gerek mevcut Çin 
baskısını dengeleyebilecek bir güç arayışı 
gerekse uluslararası arenadaki izolasyonun 
ve yaptırımların hafifletilmesine duyduğu 
ihtiyaç, Amerika’nın çağrısına olumlu bir 
cevap verilmesine sebep oldu. Bu olumlu 
cevap dâhilinde önce ev hapsindeki Nobel 
ödüllü muhalif lider Aung San Suu Kyi ser-
best bırakılarak, seçimlere katılmasına izin 
verildi. Bunun karşılığında Amerika, bir yan-
dan Burma’ya büyükelçi atayarak, diplomatik 
açıdan Burma ile kurduğu ilişkilerin profilini 
yükseltirken, öte yandan da bu ülkeye uygu-
ladığı yaptırımların bazılarını kademeli ola-
rak kaldırdı. Bunları takiben birkaç ay önce 
de Aung San Suu Kyi bu sefer Washington’da 
boy göstererek önce Amerikan Kongresi’nden 
Özgürlük Nişanı’nı aldı, daha sonrasında ise 
Obama tarafından Beyaz Saray’da kabul edil-
di. Bunların sonrasında yapılan Burma gezi-

sinde Clinton ve Obama’nın Suu Kyi’yi sene-
lerce hapis kaldığı evinde ziyaret etmesinin 
fotoğrafları tüm Amerikan gazetelerinin ilk 
sayfasında yer aldı.

Burma ile Amerika arasındaki bu aniden 
gelişen ilişkiler, elbette iki taraf açısından 
önemli kazanımlar ve riskler taşıyor. Önce-
likle Çin’in arka bahçesi olarak görülen bir 
bölgede senelerdir ihmal edilen ülkelerle 
Amerika’nın geliştirmeye başladığı ilişkiler 
Amerika’nın yeni Asya Stratejisi’nde bölge-
de daha fazla görünürlük ve etki elde etme 
amacının en açık bir biçimde ortaya çıkması 
anlamına geliyor. Her ne kadar Amerika’daki 
dış politika yapıcıları Burma ile geliştirilen 
ilişkilerin üçüncü bir ülkeyle ilgisi olma-
dığının her fırsatta altını çiziyor olsalar da, 
meselenin Çin’den görünüşü daha farklı bir 
ton içeriyor. Çin tarafından yapılan değer-
lendirmelerde son bir sene içerisinde Ame-
rikan Dışişleri Bakanlığı’nın her kademesin-
den onlarca kişinin Burma’yı ziyaret etmesi, 
Amerika’nın bölgeye yönelik uzun soluklu 
bir stratejisinin parçası olarak görülüyor. Bu 
durum Çin’in geçen hafta yönetimi devralan 

Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  28 Kasım 2012  |  Zaman

Obama’nın Burma Ziyareti: Tam 
Gaz Asya
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liderleri için önemli bir sınav olma özelliği 
de taşıyor. Zira liderlerin güçlerini pekiştir-
meleri sonrası Amerika’nın Güneydoğu As-
ya’daki girişimlerine yapacağı karşı ataklar 
Çin-Amerika arasındaki ilişkiler açısından 
önemli bir güven bunalımı kaynağı olabile-
ceği gibi uzun vadede olabildiğince istikrar-
lı tutulmaya çalışılan bu ilişkileri ciddi bir 
biçimde sarsabilir. Burma’ya gösterilen bu 
ilgi, aynı zamanda Amerika’nın Asya’da yer 
etme stratejisinin yol haritası konusunda da 
önemli ipuçları ortaya koyuyor. Burma’ya 
gösterilen bu alaka, Amerika’nın bir yandan 
başta ASEAN ve Doğu Asya Zirvesi gibi As-
ya’daki çok taraflı oluşumlar ve uluslararası 
organizasyonlarla ilişki geliştirip etkisini ar-
tırırken ve Transpasifik Ortaklık gibi yeni iş-
birliği alanlarını hayata geçirmeye çalışırken 
öte yandan da bölgede ağırlık merkezi olarak 
seçtiği ülkelerde tam saha pres yapma niye-
tinde olduğunu gösteriyor.

Burma ile ilişkilerin önümüzdeki günlerde 
daha da gelişmesi ve ilerlemesi ve ilerleme-
den elde edilecek pozitif sonuçlar, bu ilişki 
biçimini Amerika için bölgede izleyeceği 
dış politika açısından bir model haline ge-
tirebilir. Bu model orta ve uzun vadede de 
Amerika’nın bölgede başta Kamboçya olmak 
üzere diğer ülkelerle ilişkileri de yeniden 
şekillendirmek için kullanılabilir. Savunma 
Bakanı Leon Panetta, Dışişleri Bakanı Clin-

ton ve Başkan Obama’nın aynı hafta içinde 
Kamboçya’ya yaptığı ziyaretler, bu noktada 
özel önem taşıyor. Amerika, Soğuk Savaş 
yıllarında Güneydoğu Asya’ya yaklaşımda 
sıkça dile getirdiği “domino teorisini” belki 
de bu sefer kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmayı amaçlayarak bölgede Çin’e yakın 
devletlerin birer birer Amerika yanına çe-
kilmesini sağlamaya çalışabilir. Bu noktada 
özellikle Burma’daki açılımın Amerika’daki 
bazı çevrelerce Kuzey Kore’de yapılabilecek 
bir reform hareketine örnek gösterilmesi ol-
dukça manidardı.

Bunun yanında Obama yönetiminin Burma 
ile ilişkilerinde insan hakları ve demokratik-
leşme meselelerine yapacağı vurgu hem Bur-
ma ile ilişkilerde, hem Amerika’nın Asya Pa-
sifik politikası bünyesinde hem de Amerikan 
dış politikasının genelinde insan hakları me-
selesinin ne şekilde yer edineceği hakkında 
önemli ipuçları verecek. Birçok insan hakları 
örgütü, Obama’nın Burma’ya yaptığı geziyi 
oldukça zamansız ve erken bularak, Burma 
rejiminin özellikle Arakan’da Müslümanla-
rın katledilmesi karşısındaki tutumu ve hâlâ 
hapiste tuttuğu siyasi mahkûmların durum-
larının yeterince gündeme gelmeyeceği bir 
gezinin otoriter rejime meşruiyet kazandır-
maktan ileri gidemeyeceğini savunuyordu. 
Her ne kadar gezi öncesinde aralarında Sa-
mantha Power’ın da olduğu Beyaz Saray yet-
kilileri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom 
Donilon, yaptığı açıklamalarda ve Dışişleri 
Müsteşarı Mario Otero, Burma’ya önceki 
hafta yaptığı gezide bu konuları sıklıkla gün-
deme getirmiş olsa da Obama’nın konuya 
fazla değinmemesi Amerika’nın bu sorun-
ların üzerine ne kadar gideceği meselesinin 
hâlâ bir muamma olarak kalmasına sebep 
oldu. Bugünlerde birçok gözlemci, Obama 
yönetiminin bir yandan Kongre ve kamuo-
yunun insan hakları konusundaki baskısını 
hafifletmek, öte yandan da Asya Pasifik po-
litikasına daha insancıl bir yüz kazandırmak 

Amerika Asya Pasifik Stratejisi 
dahilinde en kararlı dış 
politika manevralarından 
birini son elli senedir düzenli 
ilişki dahi kurmadığı Burma’ya 
yöneltti.
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için retorik düzeyde de olsa insan hakları ko-
nusunda Burma’yı önemli bir destek noktası 
yapmaya çalışacağı konusunda neredeyse 
hemfikir. Bu noktada Amerika, bölgedeki 
rejimlerin Amerika’ya açılışını yeterli görüp 
insan hakları ve demokratikleşme meselele-
rinde ısrarcı olmaz ise Asya’da otoriter veya 
hybrid rejimlerin dostu olarak eski Ortado-
ğu mirası düzenin kurulmasına önayak ola-
cak. Böyle bir sonuç Amerika’nın uluslara-
rası meşruiyeti ve Çin’e kadar bölgede takip 
etmeye çalıştığı politikaya zarar verecektir.

Resmin diğer ya-
nında Burma ve 
bölgedeki diğer 
devletler için ise 
Amerika ile ilişki-
lerin geliştirilmesi 
yine hem risk hem 
de kazanımları olan 
bir strateji ortaya 
çıkarıyor. Bölgede 
artan Çin etkisine 
karşı beklenen Ame-
rikan gücü ve etkisi, 
bölgedeki devletler 
tarafından etkili şe-
kilde kullanılmaya 
çalışılıyor. Ancak 

Çin’in bölgedeki hegemonyasının ekonomik 
getirisi olduğu kadar Amerika’nın getireceği 
dengeleyiciliğin de önemli ekonomik, stra-
tejik ve politik riskleri bulunuyor. İki süper 
güç ile ilişkilerini dengelemeye çalışırken bu 
ülkelerin iç politikalarında önemli dış mer-
kezli fay-hatları oluşabileceği gibi, dengenin 
kaybedilmesi durumunda bölge ülkelerinin 
bağımsız dış politika yapma yetileri de bü-
yük zarar görebilir. Büyük güçlerin yarışa-
cağı bir alanda masada piyon olmak yerine 
aktif aktör haline gelerek Amerika ile Çin 

arasındaki mücadele-
den kazanç sağlamayı 
amaçlayan bölge ülke-
lerinin bu hedeflerine 
ne kadar ulaşabileceği, 
bu ülkelerdeki stra-
tejik aklın ne kadar 
yetenekli olduğuna 
da bağlı olacak belki 
de. Bu ilişkilerin iyi 
yönetilememesi bu 
ülkeleri Amerika ve 
Çin arasında müca-
dele alanı haline geti-
rirken önemli prob-
lemlerle de baş başa 
bırakabilir.
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Mısır siyasal sistemini çarpıcı bir şekilde ta-
nımlamak gerekse ‘Askeri-Yargı Kompleksi’ 
en tutarlı tariflerden birisi olurdu. 29 yıl 120 
gün süren Mübarek rejiminin ardından 5. 
Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi sa-
dece ilk sivil Mısır lideri olmadı aynı zamanda 
bölgesel dinamiklerin de baştan aşağı yeniden 
şekilleneceği sürecin güçlenerek devam etme-
sini sağladı. Mısır müesses nizamı son yarım 
yüzyılda büyük ölçüde ‘bölgesel düzen’ ile ülke 
içerisinde ‘demir yumruk’ yönetiminin oluş-
turduğu makasta varlığını sürdürmekteydi.

Mısır rejimi, Arap isyanlarının Kahire aya-
ğının biyo-siyasal ömrünü tamamlamış olan 
Mübarek’in ‘kurban verilmesiyle’ hitama 
ereceğini düşünüyordu. Mübarek gidecek, 
müesses nizam kısmi bir iktidar paylaşımıyla 
yoluna devam edecekti. Yapılan seçimlerde 
Hürriyet ve Adalet Partisi ile Nur Partisinin 
meclisin ezici çoğunluğunu ele geçirmesiyle 
ilk şoku yaşayan Mısır askeri yönetiminin, 
aslında oldukça soğukkanlı tepkiler verdi-
ğini söylemek mümkündür. Bu durumun 
hikmeti daha sonra anlaşıldı. Meclisin var-
lığını fazlaca ciddiye almayan Mısır rejimi-

nin varlık yokluk mücadelesi olarak gördüğü 
makam cumhurbaşkanlığıydı.

Başkanlık seçimleri öncesi Mısır vesayet reji-
mi, hala açıklanması zor bir metotla, bir idare 
mahkemesi kararıyla anayasa komisyonunu 
feshetti. Ardından da daha radikal kararlar 
geldi. Mini bir darbe ile meclis feshedildi, 
cumhurbaşkanlığının yetkileri tırpanlandı.

Bütün bu müdahalelerin ardından yapılan 
seçimler, Mısırlıların deyimiyle, eski rejim 
kalıntılarını adlandırmak için kullandıkları 
‘Fulul’ ile ‘yeni Mısır’ arasında geçti. Mursi, 
‘fulul’u yenerek kazandığı seçimlerle ‘fu-
lul bürokrasisinin’ başına cumhurbaşkanı 
oldu. İktidara gelen Mursi, Mısır vesayet 
rejiminin oldukça sert muhalefetine rağ-
men devrimci kabul edilen adımlar attı. 
Özellikle askeri vesayeti sonlandırma adına 
Tantavi’yi veya istihbarat başkanı Murad 
Muvafi’yi görevden alması Mısır açısından 
tarihi adımlardı.

Mursi’nin hızlı başlangıç performansı bu 
kararlarla beklentiyi de gereğinden fazla 

Mısır-Türkiye Ekseni
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  17 Kasım 2012  |  Sabah Perspektif

17 Kasım’da Başbakan Erdoğan’ın beraberinde kalabalık bir heyetle Mısır’a resmi ziyareti bölge medyasında geniş yankı buldu. 
Uluslararası medyanın da bu ziyarete ilgi göstermesi, ziyaretin bölgedeki dengelerin yeni bir eksen doğrultusunda şekillenece-
ği tezini güçlendirdi. Mısır’da yoğun bir ilgi ile karşılaşan Erdoğan BM’yi ve Arap Birliği’ni eleştirdi. Filistin’in tanınması konusunda 
da Kahire’den uluslararası çağrı yapan Erdoğan, Filistin’in “üye olmayan gözlemci devlet” statüsüne yükselmesine zemin hazırladı. 
Öte yandan ülkedeki askeri ve yargı bürokrasisinin siyasete müdahalesini engellemeye çalışan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi‘nin 22 Kasım’da yayımladığı kararname Tahrir Meydanı’nı yeniden hareketlendirdi ve Mursi’nin geri adım atmasına neden oldu.

Erdoğan’ın Mısır Ziyareti ve Türkiye-Mısır Ilişkileri
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yükseltmiş oldu.Oysa Mısır müesses nizamı 
bütün ağırlığıyla Mursi yönetimini defansta 
beklemekteydi. Son tahlilde, Mısır bürok-
rasinin kahir ekseriyeti için Mursi, seçim-
leri Ahmet Şefik’i yenerek kazanan liderden 
başkası değildi. Askeri-Yargı Kompleksinin 
Mısır versiyonu olan HSYK sahneye çık-
makta gecikmemişti. Mursi’nin görevinden 
azlederek Vatikan’a sefir atadığı Abdülmecit 
Mahmut ‘Mısır HSYK’sının bastırmasıyla 
yerini korumuş oldu. ‘İdeolojisi olmayan’ 
askeri vesayetle mücadelede fazlaca sorun 
yaşamayan Mursi’nin, ideolojik ve sınıfsal 
pozisyonu olan yargı ve bürokrasi ile çetin 
bir mücadeleye girmesi mukadderdir.

Türkiye-Mısır işbirliğinin potansiyeli
Mısır’ın son iki yılına dair yapacağımız ana-
lizlerin neredeyse tamamını Türkiye’nin son 
elli yılından farklı vesayet uygulamalarıyla 
birebir eşleştirmek mümkündür. Mübarek 
sonrası, asırlık aradan sonra, birbirini yeni-
den keşfeden Türkiye ve Mısır eğer bir eksen 
oluşturabilirlerse bütün bölge jeopolitiğini 
derinden etkileyecek bir adım atmış olacaklar. 
Mursi’nin AK Parti kongresine katılmasıyla 
Mısır-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir dinamikle 
yürüdüğüne dair işaretler belirmiş oldu.

Mübarek sonrası, dış işleri bakanı, başbakan 
yardımcısı, bakan, başbakan ve cumhurbaş-
kanı düzeyinde Mısır’a ziyaret gerçekleştirmiş 
tek ülke olan Türkiye’nin Kahire ile kurduğu 
ilişkinin stratejik bir çehreye kavuşması muh-
temeldir. Erdoğan’ın bugün gerçekleştirdiği 
ve 10’un üzerinde bakanının da katıldığı dev-
rim sonrası ikinci ziyaretinin gündeminden 
‘stratejik bir eksen çıkar mı?’ Bu tartışmalara 
Mısır-Türkiye ‘tarihsel rekabeti’ üzerinden 
bakanlar da bulunmaktadır. Mezkur rekabeti 
göz ardı etmek mümkün değildir. Lakin Mı-
sır-Türkiye ekseni sıfır toplamlı bir oyundan 
ziyade her iki tarafın, rekabet ederek de ittifak 
ederek de kazanacakları bir ilişkidir. Gerek 
ekonomik olarak gerekse de jeopolitik açıdan 
Mısır-Türkiye ekseni bölgede düzen kurucu 
ve dengeleyici formülün ismidir. Bu eksene 
tükenmiş Camp David Düzeni içerisindeki 
İsrail ‘katkılarını’, ABD’nin ‘Ortadoğu karar-
sızlığı ve politikasızlığını’ da ekleyince önü-
müzdeki dönemde Mısır-Türkiye ilişkilerinin 
derinleşeceğini söylememiz gerekiyor.

2008’de Gazze katliamı öncesi Erdoğan’ın 
gördüğü son lider, İsrail başbakanı Olmert’ti; 
bugün ise Gazze’de yeni katliamlara imza atı-
lırken görüştüğü lider Mursi olacak!.
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“A disaster in the history of the Egyptian  
judiciary.”

“Respect for the rule of law is a main prin-
ciple that must be upheld to ensure stability 
in the political arena and respect for the state 
and people”

Neither was the first sentence above uttered 
as a reaction to Morsi’s move last week in 
Egypt, nor was the second sentence voiced 
in support of the decisions the Brotherhood 
and Morsi took. These two sentences were 
picked among the comments on the disso-
lution of the elected Egyptian Parliament by 
the judiciary – a move that was supported by 
so-called liberal actors. Mohamed ElBara-
dei, who called Morsi the “new pharaoh,” 
showed his support for this dissolution with 
the following statement, “The verdict that 
confirmed the dissolution of Parliament is 
a first step for those in power to understand 
that legislation is the main pillar for building 
the country.”

The first sentence was articulated by the FJP 
legal counsel Mohamed Abu-Baraka and the 
second sentence was uttered by Amr Mous-

sa, a politician left over from Mubarak era. 
Moussa – who has been posing to masses in 
city squares as of late and who watched Turk-
ish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan in 
Davos without uttering a single word to Is-
raeli President Shimon Peres – ElBaradei – 
who had not vocalized a single word to for-
mer U.S. President George Bush even though 
he had been serving as the director general 
of the IAEA at the time Bush invaded Iraq – 
and Hamdeen Sabahi – who applauded the 
dissolution of Parliament despite his “liberal 
stance” – all of a sudden declared Morsi the 
new pharaoh.

What happened in Egypt? The Egyptian re-
gime had moved to the offensive prior to the 

Morsi, with his newly earned 
momentum, intervened in 
the tutelary powers of the 
judiciary in the aftermath of 
Gaza.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  30 Kasım 2012  |  Hurriyet Daily News

Morsi and Mubarakism
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presidential elections. The military on the 
one hand, the judiciary on the other did ev-
erything in their power to prevent Morsi be-
coming the president. They curtailed Morsi’s 
powers. Morsi became a newly elected presi-
dent with limited powers, a Parliament or 
a constitutional initiative. Furthermore, he 
faced a collapsed economy and the bureau-
cratic oligarchy of the military-judiciary-in-
telligence alliance. In the following months, 
when Morsi relieved caretaker Mohamed 
Hussein Tantawi and acting intelligence 
chief Mourad Mowafy from their duties, it 
cleared the path for the constitutional pro-
cess to commence and a new hope for poten-
tial democratization was created.

Morsi, with his newly earned momentum, in-
tervened in the tutelary powers of the judicia-
ry in the aftermath of 
Gaza. In other words, 
he put a halt to the 
de facto state of coup 
maintained by the judi-
ciary. He put a halt to a 
coup within the bounds 

of etiquette and democracy to the extent that 
a coup can be halted in such bounds. Egypt’s 
liberals and remnants of its old regime that 
declared Morsi the “new pharaoh” because 
of his temporary powers should be reminded 
that they are able to mobilize protests, talk 
freely to the media and in fact attack the 
buildings of the incumbent party in a country 
supposedly “reigned by the pharaoh.” When 
seen from this perspective, the answer to the 
question whether the liberals or the “pharaoh” 
battling tutelage is more democratic becomes 
quite clear! Whether Morsi will make as pow-
erful “a pharaoh” as claimed will be seen in 
the following months with the decisions and 
moves he makes. Nevertheless, we already 
saw last week that the liberals are quite adept 
to recreating Mubarakism!.
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1994’ten beri yatırım yapılabilir seviyenin 
altında olan Türkiye’nin kredi notu Fitch ta-
rafından 18 yıl aradan sonra yatırım yapıla-
bilir seviyeye (BBB-)’ye yükseltildi. Böylece, 
Fitch’in verdiği not ile piyasa tarafından Tür-
kiye ekonomisinin kredibilitesine verilen not 
kısmen de olsa birbirine yaklaştı. Piyasanın 
verdiği notun en iyi göstergelerinden biri olan 
CDS primi Türkiye ile aynı olan ülkelerin ço-
ğunun kredi notu yatırım yapılabilir seviyede 
iken, Türkiye’nin kredi notu uzun süre yatırım 
yapılamaz seviyede tutulmuştu. Fitch’in not 
artışıyla beraber geç de olsa Türkiye’nin hak-
kı teslim edilmiştir. Çünkü küresel ekonomik 
kriz nedeniyle birçok ülkenin yüksek borç 
ve düşük büyüme oranları itibariyle iflasın 
eşiğine geldiği son yıllarda, Türkiye ekono-
misinde gerçekleştirilen ekonomik büyüme 
performansı, borcun ve bütçe açığının GSYH 
içindeki payının Maastricht kriterlerinin çok 
altında gerçekleşmesi artan kredi notu için 
önemli faktörler olarak öne çıkmıştır. Bunla-
rın yanı sıra, dış talepteki daralmaya rağmen 
Türkiye ekonomisinde gerçekleştirilen ihracat 
performansı ve cari açıkta son bir yılda sağla-
nan düşüş de kredi notunun artmasına önem-
li katkılar sağlamıştır.

Ülkeye fonlar akacak
Fitch tarafından verilen kredi notu, yerli 
yatırımcıların iş yapmalarını, yurtdışından 
uygun koşullarda kredi almalarını, tahvil 
satmalarını ve yurtdışı finansmanı isteyen 
büyük altyapı projelerinin finansmanını 
olumlu etkileyecektir. Örneğin ABD’deki bi-
reysel emeklilik fonları gibi trilyon dolarlık 
dev yatırım fonlarının başka bir ülkeye yatı-
rım yapabilmesinin şartı, ülkeye uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşları tarafından 
verilen derecelendirme notunun en az yatı-
rım yapılabilir seviyede olmasıdır. Türkiye, 
yatırım yapılabilir notunu aldığında söz ko-
nusu fonlar çözülecek ve ülkeye düşük mali-
yetli önemli bir kaynak sağlanmış olacaktır. 
Ancak, sermaye girişindeki olası artışların 
TL’nin aşırı değerlenmesine neden olma ih-
timaline karşı Merkez Bankası’na ciddi so-
rumluluklar düşmektedir.

Sıra diğer kredi derecelendirme kuruluşlarında
Fitch tarafından kredi notunun yatırım yapı-
labilir seviyeye çıkartılması aslında oligopol 
piyasasının diğer kuruluşlarının da (S&P, 
Moody’s ve JCR) objektif karar vermelerine 
neden olacaktır. Çünkü, oligopol piyasa-

Kredi Notu Artırımı ve Sonrası
Yorum  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  10 Kasım 2012  |  Sabah Perspektif

Önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BBB-’ye yükseltti, görü-
nümü durağan olarak açıkladı. Böylece Türkiye’nin notu 18 yıl aradan sonra ilk kez yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükseldi. 
Fitch not artırımı gerekçesine ilişkin açıklamasında, not artırımı kısa dönemde makro finansal risklerin gevşemesi ve devletin 
azalan borç yükünü yansıtıyor. Türkiye ekonomisi diğer yatırım yapılabilir seviyedeki ülkelerden daha volatil kalacak. Türkiye’de 
kamu maliyesinin durumu kredi notu artışında güçlü ana unsur. Türkiye’nin güçlü bankacılık sistemi kredi notunu desteklediğini 
belirtti. Ayrıca Fitch, Türk ekonomisinin güçlü bir sürdürülebilir büyüme trendinde olduğuna inandığını ifade etti. 

Fitch’ten Türkiye’ye Kredi Notu Artırımı
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sının özelliği gereği az sayıda aynı iş yapan 
firmaların birbirlerini izlemeleri rakiplerin 
tepkilerini veya stratejilerini de göz önünde 
bulunduracakları beklentisi, diğer derece-
lendirme kuruluşlarının notu artırmaları 
için kendilerini baskı altında hissetmelerine 
neden olacaktır. Bu nedenle, çok kısa bir süre 
sonra bu kuruluşlar da Türkiye’nin kredi no-
tunu artırmak zorunda kalacaklardır.
Ayrıca, kredi notunun diğer kuruluşlar ta-
rafından da artırılması için başta Hazine, 
BDDK ve SPK olmak üzere kredi derecelen-
dirme ile ilgili kurum ve kuruluşlara önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Bu kurumlar, 
uluslararası derecelendirme kuruluşlarının 
raporları ile geleceğe yönelik tahminlerinin 
uyuşup uyuşmadığını sıkı bir şekilde izle-
meli, gerektiğinde bu kuruluşlara yaptırım 
uygulayabilmeli ve hızlı bir şekilde geri bil-
dirim yapmalıdır. Bu çabalar, kredi derece-
lendirme kuruluşlarının ülke derecelendir-
mesinde daha hassas davranmalarına katkı 
sağlayacaktır.

Alternatif arayışlar sürmelidir
Türkiye’ye uluslararası sermaye akışının 
olmasının önünde en büyük engellerden 
birisi olarak görülen kredi derecelendirme 
notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkma-
sı, Türkiye’nin son 10 yılda ekonomide ger-
çekleştirdiği performansın sürdürülebilirliği 
açısından hayati önem taşımaktadır. 2023 
hedefleri için mevcut büyüme oranlarından 
daha yüksek büyüme oranlarına ihtiyaç var-
dır. Kredi notu bu anlamda önemli bir kata-
lizör görevini yerine getirecektir. Diğer yan-
dan, Türkiye bölgede sağladığı politik gücü, 
ekonomik boyuta taşımalı ve alternatif kredi 
derecelendirme kurma konusunda öncü ol-
malıdır. Alternatif bir kredi derecelendir-
me kuruluşu, İstanbul Finans Merkezi’nin 
(İFM) mütemmim cüz’üdür yani onu ta-
mamlayan ve ondan ayrılmaması gereken 
bir parçasıdır. Bu nedenle, Fitch tarafından 
verilen not artışının, alternatif kredi derece-
lendirme kurma arayışlarını soğutmaması 
gerekir.
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Dünyanın en büyük iki ekonomisi geçtiğimiz 
haftalarda siyasi liderlerini belirleyecek bü-
yük siyasi organizasyonlara sahne oldu. Bir 
yanda Amerika Birleşik Devletleri’nde artık 
oldukça arkaik hale gelen seçim sisteminde 
kararsız birkaç eyalette yaşayan seçmenler 
seçimlerin kaderlerini belirleyip Amerika’yı 
önümüzdeki dört sene içinde kimin yöne-
teceğine karar verirken öte yanda seçim sis-
temi neredeyse Vatikan’ı andıran Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde bir odaya toplanan bir avuç 
siyasi lider bir buçuk milyara yakın insanın 
daha önce beş on kişi tarafından belirlenen 
siyasi liderini alkışlamak için bir araya geldi. 
Bu siyasi ritüel için Pekin’de adeta olağanüstü 
hal ilan edilirken, artık olağan şüpheli haline 
gelen azınlıklar ve muhtemel muhalif aktör-
ler de şehirden uzaklaştırıldı. 2008 Olimpiyat 
Oyunları’ndan sonra tüm dünyanın yeniden 
gözlerinin üzerinde olduğunun bilincinde 
olan Çin hükümeti kongrenin “birlik, dirlik 
ve beraberlik” imajı yaratabilmesi için önce 
Çin medyası üzerindeki sansür zincirini 
güçlendirirken öte yandan da kongreden 
dünya basınına herhangi bir haber sızıntısını 

engellemek için delegeleri de sıkı bir takibe 
aldı. Tüm bunlar parti kongresinin üstünde-
ki sis bulutlarını artırırken dünyadaki Çin 
gözlemcileri arasında “kim, kiminle, nerede, 
ne olacak” tarzı tahmin oyunlarının ayyuka 
çıkmasına sebep oldu. Siyasi aktörlerin kim 
olduğunun çoğu zaman muamma olmasının 
yanında muhtemel aktörler hakkında edini-
len son derece kısıtlı bilgi otoriter siyasi kül-
tür ve yapı hakkında ilgililerine bazı pratik 
bilgiler de vermiş oldu.

Politbüro’da ayak oyunları
Komünist Parti’de on senede bir yaşanan li-
derlik değişiminin belki de en geniş çaplısı 
bu parti kongresinde yaşanıyor. 25 kişilik 
politbüronun dokuz kişilik yürütme kuru-
lundaki aralarında şu anki devlet başkanı Hu 
Jintao’nun da olduğu yedi üye emekliye ay-
rılıyor. Her ne kadar devlet bu parti kongre-
sinin de bir önceki gibi gürültüsüz patırtısız 
bir halde sonuçlandığı izlenimi yaratmaya 
çalışmış olsa da tüm Çinli gözlemciler -ka-
palı kapılar ardında meydana gelen siyasi 
operasyonlardan bihaber olsa da- Hu ile bir 

Çin Kara Kutu
Yorum  |  KILIÇ BUĞRA KANAT  |  17 Kasım 2012  |  Star Açık Görüş

Kasım ayında Çin’de siyaseti yönlendiren tek faktör olan Çin Komünist Partisi’nin kongresi yapıldı. ABD’deki Başkanlık Seçimleri’nin 
ardından dünyanın bir diğer en önemli küresel aktörü Çin de bu kongre sebebiyle dikkatleri üzerine çekti. 7 Kasım’da Beijing’te 
Büyük Millet binasında yapılan 18. Komünist Partisi Milli Kongresi’nde küçük çaplı değişiklikler gerçekleşti. Xu Jintao’nun yerine 
yeni Politbüro lideri Xi Jinping oldu. Xi Jinping Parti’nin yeni Genel Sekreteri seçildi. Öte yandan ise 25 kişilik Politbüro kurulunda 
yer alan 7 isim emekliye ayrıldı. Çinli gözlemciler, Politüro üyelerinin seçiminde Hu ile bir önceki devlet başkanı Jiang Zemin 
arasındaözellikle Politbüro’nun yeni üyelerinin seçiminde epey mücadele yaşandığını belirttiler. 

Çin’de Komünist Parti’nin Kongresi Toplandı
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önceki devlet başkanı Jiang Zemin arasın-
daki özellikle politbüronun yeni üyelerinin 
seçiminde yaşanan mücadeleden az çok ha-
berdar. Bunun yanında parti kongresinin he-
men öncesinde Chongqing eyaletinin parti 
sekreteri ve Politbüro’nun karizmatik üyele-
rinden Bo Xilai hakkında ortaya çıkan iddia 
ve suçlamalar geçiş dönemindeki siyasi ayak 
oyunlarıyla birlikte parti liderliğinin karış-
tığı karanlık iş ilişkilerini de gözler önüne 
sermesi bakımından oldukça ilgi çekiciydi. 
Parti Kongresi’nde Politbüro’nun yürütme 
kuruluna girmesine neredeyse kesin gözüy-
le bakılan Bo Xilai’in karısının, eyaletinin 
emniyet müdürüyle birlikte İngiliz bir işada-
mını öldürmekle suçlanması ve daha sonra-
sında ortaya çıkan siyaset ve ticaret ilişkileri 
belki de sadece buzdağının görünen yanıydı 
ancak “partideki tanrılar” bu seferlik sade-
ce Bo Xilai’i kurban seçmeyi yeğlemişlerdi. 
Skandallar birbiri ardına patlak verirken 
ortaya atılan komplo teorileri Çin politikası 
konusunda bilmediğimiz birçok değişkeni 
yeniden gündeme getirdi. Önce Bo Xilai’in 

bir darbe girişiminde bulunduğu söylenti-
leri yayıldı sonrasında ise iyice gerilen ve 
hassaslaşan siyasi atmosferde kongreye az 
bir zaman kala devlet başkan yardımcısı Xi 
Jinping’in iki hafta süreyle medya önüne çık-
maması oldukça geniş çaplı spekülasyonlara 
yol açtı.

Iyimser gözlemciler Xi’nin 
diyalog yanlısı olmasını öne 
çıkarmaya çalışıyor olsalar 
da özellikle siyasi reform 
konusunda Xi’nin partinin 
temel politikalarını devam 
ettirme konusunda tereddüt 
etmemesi bekleniyor.



712  |  KASIM 2012

Bir haftaya yakın devam eden Komünist 
Parti Kongresi’nde herkesin beklediği gibi 
Politbüro’nun yürütme kurulunda yer alan 
Xi Jinping ilk etapta Komünist Partisi’nin 
en önemli pozisyonu olan Genel Sekreterliği 
Hu Jintao’dan devraldı. Çin’deki liderlik sis-
teminin gereği olarak Xi önümüzdeki Mart 
ayında da Hu Jintao’dan Çin Devlet Başkanlı-
ğı unvanını alacak. Xi’nin ne zaman ordunun 
kontrolünü alacağı ise henüz belli değil. Zira 
ordu, parti ve siyaset ilişkilerinin oldukça 
girift bir hal alabildiği Çin’de Hu Jintao or-
dunun kontrolünü devlet başkanı olduktan 
ancak iki sene sonra alabilmişti. Geçtiğimiz 
yıl içinde aralarında Türkiye’nin de olduğu 
birkaç ülkeye yaptığı geziye kadar isminin 
uluslararası kamuoyunda duyulmadığı Xi 
hakkında liderliğinin kesinleşmesi sonra-
sı Çin’in propaganda bakanlığının ortaya 
attığı bazı mitlerden başka çok da fazla bir 
bilgi bulunmuyor. Çin’in başbakanlığını ise 
herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Wen 
Jiabo’dan Li Keqiang’ın alması bekleniyor. Bu 
karmaşık yapı içinde emekliye ayrılan polit-
büro üyelerinin yerine atanan adaylarla üye-
liği devam eden birkaç aday ise Xi’den sonra-
ki on yıl içinde -o zamana kadar dünyanın en 
büyük ekonomisi olması muhtemel- Çin’in 
lideri olmak için kıyasıya bir mücadele ve-
recek. Parti genel sekreterliğinden emekli 
olan Hu Jintao’nun ise bundan sonra siyasi 
arenaya ne kadar müdahil olacağı henüz tam 
olarak belli değil.

Çin’in yeni liderlerini önümüzdeki dönemde 
büyük bir ekonomi ve güçlü bir devlet yapısı 
ile birlikte önemli iç ve dış sorunlar bekliyor. 
Bazen ciddi koordinasyon problemlerine 
sebep olabilen iktidar değişim sürecinin ka-
zasız belasız atlatılması halinde iç politikada 
Xi’yi bekleyen en önemli siyasi problemlerin 
başında devlet ve toplum arasında gittikçe 
gerilen ilişki yer alıyor. Bir yanda her geçen 
gün yeni skandalların patlak verdiği ve yol-
suzluk söylentilerinin hızla arttığı siyasi kad-

rolar öte yanda da siyasi reform ve ekonomik 
eşitlik talep eden kitleler arasında mevcut 
otoriter kapitalizmi Xi’nin ne kadar daha 
sürdürebileceği önemli bir merak konusu. 
Wen Jiabo ve ailesinin serveti hakkında New 
York Times’da çıkan bir habere gazetenin 
websitesini sansürleyerek cevap veren Çin 
yönetiminin yolsuzlukla mücadele konusun-
daki -özellikle konu siyasi liderleri ilgilendir-
diğinde- yaklaşımı önümüzdeki dönemdeki 
siyasi kadroların belirlenmesinde ve bu kad-
roların siyasi davranış biçimlerinin şekillen-
mesinde önemli bir rol oynayacak. Xi’yi bu 
konuda önemli bir denge oyunu bekliyor. Bir 
yanda mevcut yozlaşmış ekonomi-siyaset 
ilişkisinden rahatsız olan kitleler öte yanda 
da bu yapı üzerine inşa edilmiş siyasi den-
geler bu konuda Xi’nin atacağı her adımı iki 
taraf için de oldukça hassas kılıyor.

Çin’in insan hakları karnesi
Bununla birlikte devlet ve toplum ilişkisi 
için bir başka önemli unsur da Çin’deki hal-
kın, azınlıkların ve entelektüellerin siyasi 
reform çağrılarına Xi’nin vereceği yanıt ile 
ilgili. İnsan hakları konusunda dünyanın 
en kötü karnelerinden birine sahip olan ve 
zenginleştiği ölçüde de otoriterleşen Çin 
Halk Cumhuriyeti’nde siyasi bir açılımın Xi 
döneminde ne kadar mümkün olacağı me-
selesi dünyanın Arap Baharı ile birlikte ye-
niden halk hareketleri ve demokratikleşmesi 
konuştuğu bir devirde oldukça önem kaza-
nıyor. Gittikçe güdükleşen basın- internet, 
ifade ve din özgürlüğü, Uygur ve Tibetlilere 
karşı uygulanan asimilasyon politikaları, ha-
pishanelerdeki siyasi mahpuslar ve özellikle 
de Nobel Barış Ödülü sahibi Liu Xiabo, sin-
dirilmeye çalışan Ai Weiwei gibi sanatçılar, 
Nurmehmet Yasin gibi yazarlar, bloggerlar 
ve entelektüeller ve ev hapsinde tutulan veya 
sürgüne gönderilen Chen Guancheng gibi 
aktivistler önümüzdeki dönemde hem Çin 
toplumu hem de uluslararası kamuoyu tara-
fından Xi’ye en fazla sorulacak sorular ara-
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sında yer alacak. İnsan hakları meselesinin 
bir yabancı komplosu ve azınlıkların terörist 
olduğu konusunda kendisinden başka kim-
seyi ikna edemeyen Çin yönetimi ve Xi bu 
konuda yeni sınavlar verecek.

ABD ve Çin’in kozları...
Dış politika konusunda da Xi Jinping ve Çin 
yönetimini önümüzdeki dönemde bazı cid-
di problemler bekliyor. Öncelikle Amerika 
ve Çin arasında nerdeyse kronik hale gelen 
dış ticaret açığı ve döviz kuru meselesinde 
Amerika Çin’e uygulandığı baskıyı yaşadığı 
ekonomik sorunların da bir sonucu olarak 
önümüzdeki dönemde daha da artıracak-
tır. Artık neredeyse simbiyotik hale gelen 
iki ekonomi arasında ortaya çıkacak bu so-
runların kriz yaratacak dereceye ulaşmadan 
kontrol altına alınması gerekiyor. Bu konu-
da Çin’in daha uyumlu bir siyaset izlemeye 
çalışması durumunda bu politikayı Çin si-
yasetinde milliyetçileşen tabana nasıl açıkla-
yacağı da önemli bir sorun olarak ortada du-
ruyor. Bunun yanında Amerika’nın 
Asya Pasifik stratejisi dahilinde 
bölgede daha fazla görünür bir hale 
geldiği ve Başkan Obama’nın ilk ge-
zisini bölgede jeopolitik açıdan ol-
dukça önemli görülen bölge ülkele-
rine yapacağı bir ortamda Çin’in bu 
stratejik açılıma nasıl cevap vereceği 
konusu da oldukça önemli. Özellik-
le kamuoyunun devletin desteğiyle 
gitgide daha da milliyetçileştiği ve 
dış politika konusunda saldırganlaş-
tığı bir dönemde Amerika’nın bölge 
ülkelerine yönelik geliştirdiği yeni 
stratejiler karşısında kamuoyunu pro-
voke etmeden karşı hamlelerle cevap 
vermeye çalışmak Xi’nin öncelikleri 
arasında olacak. Bu karşı hamleler 
dahilinde Burma, Kamboçya ve Vi-
etnam gibi ülkelerde Amerika ve Çin 
önümüzdeki dönemde sıkça karşı kar-
şıya gelecek. Bunun yanında Çin’in 

bölge ülkeleriyle -özellikle de Japonya gibi 
Amerika’nın müttefik olduğu ülkelerle- kara 
suları ve adalar konusunda yaşadığı sorun-
lar Çin’in Amerika ile ilişkilerine de direk 
etki yapacak. Her ne kadar Çin bu sorun-
ları bir bölge sorunu olarak yansıtmaya ça-
lışsa da meselenin Güney Çin Denizi gibi 
Amerika’nın ulusal çıkarlarının bir parçası 
olarak gördüğü bölgelere sirayet etmeye baş-
lamasıyla daha farklı boyutlar kazanacak.

Çin’i bekleyen bu iç ve dış sorunlar karşısın-
da şimdiye kadar Xi’den beklentiler olduk-
ça sınırlı. Her ne kadar iyimser gözlemciler 
Xi’nin diyalog yanlısı olmasını öne çıkarma-
ya çalışıyor olsalar da özellikle siyasi reform 
konusunda Xi’nin partinin temel politikala-
rını devam ettirme konusunda tereddüt et-
memesi bekleniyor. Bu durum önümüzdeki 
on yıl için iç politika da daha fazla otoriter-
leşecek dış politikada ise daha da agresifle-
şebilecek bir Çin tablosu ortaya çıkarıyor.
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Türkiye’deki insan hakları konusu oldukça 
tartışmalıdır. Kimisine göre Türkiye İslâm 
Dünyası’na iyi bir örnek, kimisine göre ise 
Avrupa’nın ulaştığı standartların dışında ol-
duğu için çağdışıdır. Biz de bu hafta bu id-
diaları SETA’nın (Siyaset, Ekonomi, Toplum 
Araştırmaları Vakfı) İnsan hakları direktör-
lüğünde araştırmacı olan Yavuz Güçtürk’le 
konuştuk. Türkiye’nin insan haklarına yak-
laşımını, sivil toplumun durumunu, devletin 
insan hakları konusunda geliştirdiği kurum-
ların tavırlarını inceledik.

Türkiye’de insan hakları algısını şekillen-
diren etkenler nelerdir? İnsan hakları de-
diğimizde hâlâ devleti hakkı tanıyan taraf 
olarak algılamak doğru mu?
Türkiye’de insan hakları algısı mağduriyetten 
geliyor. İnsan hakları dünyada İkinci Dün-
ya Savaşı sonrası tekrar önem kazanırken, 
Türkiye’de bu tarihten itibaren hükümetle-
rin insan haklarını tanımasından bahsetmek 
mümkün değil. Ülkemizde insan hakları 

değerlerini üretenler, mağduriyet yaşayan 
kişi ya da gruplardır. Bu anlamda devlet ve 
iktidar, hakkı tanıyan değil, hakkı ihlâl eden 
taraftır. Haklar için mücadele eden sivil 
toplum karşısında devlet zaman içerisinde 
hakların varlığını kabul etmek durumunda 
kalmaktadır. Bu sadece Türkiye için değil, 
insan hakları kavramının ortaya çıktığı Batı 
toplumları için de geçerlidir. İnsan hakları 
tarihine bakıldığında, zaman içerisinde orta-
ya çıkan ve “birinci kuşak, ikinci kuşak vb.” 
şekilde sınıflandırılan hak kategorilerinin 
tanıması için sivil toplum mücadele yürüt-
müştür ve halen yürütmektedir.

İnsan hakları konusunda sivil toplum ör-
gütlerinin önemi ortaya çıkıyor. Türkiye’de-
ki sivil toplum örgütlerini demokrasi ve hak 
arama açısından değerlendirebilir misiniz?
Türkiye’deki insan haklarının gelişmesi açı-
sından sivil toplum örgütleri büyük önem ta-
şımaktadırlar. 1980 Darbesi sonrası çığ gibi 
artan insan hakları ihlâlleri sonrasında mağ-

“Türkiye’de İnsan Hakları Algısı 
Mağduriyetten Geliyor”
Röportaj: H. Hüseyin Kemal  |  YAVUZ GÜÇTÜRK  |  12 Kasım 2012  |  Yeni Asya

Türkiye’de insan hakları mücadelesi gerek kurumsal gerekse söylem anlamında birçok değişikliğe uğradı. Dünyadaki ve ülkedeki 
gerçekler bu dönüşümü zorlarken, insan hakları aktörlerinin mücadeleleri de devletin reflekslerini dönüştürmeye zorladı. Doğal 
olarak Türkiye’de hem insan hakları örgütlerinin hem de onların muhatabı olan devletin insan hakları ile ilgili ajandası değişiyor. 
Bu ajanda değişikliği hak mücadelesi veren öznelerin hareket biçimlerini de etkiliyor. Daha önceki dönemlerde sürekli gündeme 
gelen hak ihlalleri azalıyor, yeni ihlal biçimleri ve bununla bağlantılı olarak da yeni itiraz biçimleri öne çıkıyor. Bütün bunlar yeni 
sivil toplum örgütlerinin, yeni devlet kurumlarının ve bunlar arasındaki yeni ilişki biçimlerinin yer aldığı bir alanda gerçekleşiyor. 

Türkiye’de Insan Hakları Mücadelesi
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durlar ya da yakınları tarafından oluşturulan 
İnsan Hakları Derneği ve MAZLUMDER 
gibi örgütler uzun bir dönem “insan hakları” 
kavramını topluma tanıtmak için mücadele 
ettiler. Bugün Türkiye’de vatandaşların hak 
arama bilincinin giderek artan bir biçimde 
gelişmesi, toplumun en eğitimsiz kesimleri-
nin bile kamu idaresi karşısında mağduriyet 
yaşadıklarında “haklarım var” diyerek tepki 
göstermesi, ilk kuşak hak örgütleri olarak 
da adlandırabilecek bu STK’ların başarılı 
olduklarını, “insan hakları” kavramını top-
lumsal ve siyasal hayatın gündemine soktuk-
larını göstermektedir. Bununla birlikte, 90’lı 
yılların sonuna kadar “çatı örgütü” işlevini 
üstlenen ve hemen hemen tüm hak grupları-
nı bünyesinde barındıran bu örgütlerin yanı 
sıra, sadece belli bir hak kategorisi üzeri-
ne—çocuk hakları, kadın hakları, mülteciler 
vb.—spesifik çalışmalar yapan insan hakları 
örgütleri de kurulmaya başlandı.

Bugünkü durum nasıl?
Bugün Türkiye’de, insan hakları alanında ça-
lışma yapan STK’lar bir yandan hükümetin 

ve kamu kurumlarının icraatlarını yakından 
takip etmeye, raporları ve söylemleri ile in-
san hakları ihlâllerinin önüne geçilmesi için 
kamu üzerinde baskı kurmaya, diğer yandan 
tüm medya kanallarını kullanarak temel 
haklar ve özgürlükler konusundaki farkın-
dalığı arttırmaya ve hak ihlâllerine maruz 
kalan kişi ya da grupları, haklarını nasıl sa-
vunacakları konusunda bilgilendirmeye de-
vam ediyorlar. Türkiye’de insan haklarının 
gelişmesi ve sağlam bir temele oturması, 
ondokuzuncu yüzyıldan itibaren başlayan ve 
Cumhuriyet’in ilk döneminde de uygulanan 
tepeden inme bir anlayışla değil, tabana da-
yanan bağımsız sivil toplum hareketinin ça-
baları sonucu gerçekleşecektir.

Devlet kurumları açısından insan hakları-
nı güvence altına almak için ne tür organi-
zasyonlar var. Türkiye İnsan Hakları Kuru-
munun kuruluşu ne gibi katkılar yapacak?
Türkiye’de insan haklarını korumak ve geliş-
tirmek amacıyla çalışma yapan çeşitli kamu 
kurumları var. Bunlardan ilki TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu’dur. 1990 yı-
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lında çıkarılan yasası ile çalışmaya başlayan 
Komisyon, temel hak ve özgürlüklerinden 
birisinin ihlâl edildiğine inanan vatandaşla-
rın başvurusunu kabul ederken, son dönem-
de Komisyon’un kuruluş kanununda yapılan 
değişiklik ile kanun teklif ve tasarılarını esas 
veya tali olarak inceleyebilme yetkisi de veril-
di. Bu önemli gelişme ile beraber Komisyon 
Meclis’e sevk edilen kanun tasarıları ve teklif-
lerini insan hakları açısından esas komisyon 
sıfatıyla ele almaya başladı. Bu Komisyon dı-
şında, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, uzun bir 
süredir toplanamayan İnsan Hakları Danış-
ma Kurulu ile Adalet Bakanlığı bünyesinde 
geçtiğimiz yıllarda kurulan İnsan Hakları 
Daire Başkanlığı gibi pek çok Bakanlık ya 
da Genel Müdürlük bünyesinde insan hak-
larıyla ilgili birimler de bulunmaktadır. 2012 
yılında bu alanda yaşanan en önemli gelişme 
ise Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun ku-
rulması olmuştur.

Kurum tam olarak çalışmaya başladı mı?
Haziran ayında kabul edilen Kanun çerçeve-
sinde Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı, Hükü-
met, YÖK ve Baro Başkanları tarafından 11 
kişilik Kurul üyeleri seçildi. Bundan sonraki 
aşamada Kurul’un ilk toplantısını gerçekleş-
tirmesi ve seçilecek Başkan ve İkinci Başkan 
ve atanacak Başkan Yardımcısı ile Kurum’u 
faaliyete geçirmesi beklenmektedir. Bu aşa-
mada Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı 
da lağvedilecektir. Her ne kadar İnsan Hak-
ları Kurumu’na ilişkin yasanın Meclis’ten ge-
çirilmesi sırasından STK’ların görüşlerinin 
yeterince dikkate alınmadığı yönünde haklı 
eleştiriler yapılsa da, bu aşamada Kurum 
ve Kurul’un çalışma yapısını yakından ta-
kip ederek kurumsal yapısı ve faaliyetlerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunmak yapıcı 
bir eleştirel yaklaşım olacaktır. Bu çerçevede, 
Kurul üyelerine ve Kurum Başkanına, İnsan 
Hakları Kurumu’nun BM Paris Prensipleri 

çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin “dost-
lar alış verişte görsün” minvalinde kurmakla 
yükümlü olduğu bir mekanizma olmadığını, 
Türkiye’de işkence ve kötü muameleyle mü-
cadele etme, şikâyetleri inceleme, insan hak-
larının korunmasına ve geliştirilmesine katkı 
yapacak bağımsız bir mekanizma olduğunu 
göstermek hususunda büyük iş düşmektedir.

Bunun yanında kurumun gerekli gördüğü 
takdirde bazı bilgileri paylaşacağı yönünde-
ki değerlendirmeyi nasıl okumak gerekir?

Kurul’un kararlarını sadece “gerekli gördüğü 
durumlarda” kamuoyuna açıklayacak olma-
sı, esasen şeffaflık ilkesine aykırıdır. İnsan 
haklarının korunup geliştirilmesi için devlet 
kurumlarında açıklık ve denetim standart-
larının yükseltilmesinin talep edildiği bir 
dönemde Ulusal Kurum’un bütün kararla-
rını kamuoyuna açması ve bu konuda kamu 
kurumlarına örnek olması gerekmektedir. 
Yasanın bu şekilde çıkarılması, bunun değiş-
meyeceği anlamına gelmemektedir. Yasada 
bir değişiklik kısa vadede mümkün değilse 
de, Kurum Başkanı inisiyatif kullanarak ça-
lışmaların kamuoyuyla paylaşılması konu-
sunda hassasiyet gösterebilir ve Kurum çalış-
malarını kamuoyuyla daha fazla paylaşabilir.

SETA Araştırmacı’larından 
Yavuz Güçtürk Türkiye’nin 
insan haklarına yaklaşımını, 
sivil toplumun durumunu, 
devletin insan hakları 
konusunda geliştirdiği 
kurumların tavırlarını 
değerlendirdi.
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Devlet Denetleme Kurumu’nun bazı insan 
hakları ihlâllerinde devreye sokulmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Ku-
rulu (DDK) 1980 Darbesi sonrası Cumhur-
başkanlığına bağlı olarak kurulan bir kurum 
olup, Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarını incelemek ve 
denetlemekle yükümlüdür. Kurum’un Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül döneminden önce 
insan hakları ihlâlleri üzerine devreye girme-
si söz konusu değilken, 2011 yılında tersane-
ler ve madenlerde yaşanan iş kazaları nede-
niyle, 2012 yılında ise idare ve yargı alanında 
büyük skandallar doğuran Dink cinayetine 
ilişkin olarak incelemelerde bulundu ve ra-
por yayınladı. Bunların yanı sıra, Turgut Özal 
ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümlerine ilişkin 
olarak da araştırma yaptı. Cumhurbaşkanı-
nın, Dink cinayeti vb. ihlâllerin yargıda ve 
kamu kurumlarında kriz oluşturması ve tıka-
nıklığa neden olması üzerine DDK’yı devre-
ye sokması, insan hakları örgütleri tarafından 
olumlu karşılandı. Nitekim bu örneklerden 
hareketle bazı insan hakları savunucuları, 
2012 yılı içerisinde İstanbul’da Terörle Mü-
cadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardım-
cılığına, hakkında işkence yaptığı iddiaları 
bulunan Sedat Selim Ay’ın atanması üzerine 
Cumhurbaşkanı’na DDK’yı devreye sokması 
için çağrıda bulundular. DDK’nın bu tür du-
rumlarda devreye girmesi kamu kurumları-
nın insan haklarını gözetmede daha dikkatli 
olmaları yönünde olumlu bir etki oluştursa 
da, DDK’nın insan haklarının korunmasında 
etkili bir iç hukuk yolu olarak düşünülmesi 
mevzuat gereği mümkün gözükmüyor. Ör-
neğin, önemli insan hakları ihlâllerinin ger-
çekleştiği kurumlardan biri olan Silâhlı Kuv-
vetler DDK’nın görev alanı dışındadır.
 
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Hakkının hak arayışlarına katkısı ne ola-
cak? Ne tür gelişmeler sağlayacak? Bazı 
düzenlemelerin, ihlâle uğramış insanların 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine git-
mesini engellemek için yapıldığı yolunda 
eleştiriler var. Bunlara katılır mısınız?
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
hakkı, temel hak ve özgürlükleri yasama, yü-
rütme veya yargı organları tarafından ihlâl 
edilen bireylerin başvurdukları olağanüstü 
bir kanun yolu olarak Eylül 2012’de uygulan-
maya başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin 
12 Eylül 2010’da yapılan halk oylaması ile 
bu sistemin yürürlüğe girmesi kesinleştiğin-
de, Hükümet’in AİHM’e giden dâvâ sayısını 
azaltmayı hedeflediği için bu tür bir düzen-
lemeye gittiği yolunda eleştiriler yapılmıştı. 
Evet, bu uygulama ile AİHM’e giden dâvâ 
sayısını azaltmanın, gözetilen amaçlardan 
biri olduğu söylenebilir, ama bunun tek 
amaç olduğunu söylemek de zordur. Şunu 
belirtmek gerekir ki, Bireysel Başvuru Hakkı 
sadece Türkiye’ye özgü bir uygulama değil. 
Hâlihazırda birçok Avrupa ve Latin Amerika 
ülkesi bu yolu kullanmaktadır. 

Bu mekanizmanın hak arayışlarına katkısı, 
ele alacağı başvuruların sayısından ziyade, 
toplumu yakından ilgilendiren temel sorun-
lar üzerine (türban, vicdanî red, ifade özgür-
lüğü vb.) vereceği kararlarla temel hak ve 
özgürlükleri geliştirmesi olacaktır. Anayasa 
Mahkemesi’nin ayrıca, alacağı kararlarla hak 
ihlâllerinin takipçisi olması beklenmektedir. 
Bunun yanı sıra, verdikleri kararların Ana-
yasa Mahkemesi tarafından değerlendirile-
bileceğini bilen ilk derece mahkemelerinin 
temel haklar ve özgürlükler konusunda daha 
dikkatli davranmak durumunda kalacakları 
umulmaktadır.

Bu uygulama ile AİHM başvuru hakkı or-
tadan kalkıyor mu?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AİHM 
başvurusu ortadan kalkmamakta, Anayasa 
Mahkemesi’nin verdiği kararlardan tatmin 
olmayan vatandaşların AİHM’e başvuru 
hakkı saklı kalmaktadır. AİHM, Azerbeycan 
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örneğinde olduğu gibi, Türkiye’deki uygu-
lamayı bir süre izledikten sonra “etkili bir 
başvuru yolu” olarak kabul etmeyip doğru-
dan başvuru almaya devam edebilir. Anaya-
sa Mahkemesi’nin başarılı olmasının yolu, 
AİHM kararları ve içtihatlarını göz önünde 
bulundurarak kararlar almasıdır. Umarım, 
Mahkeme önümüzdeki dönemde alacağı 
kararlarla Türkiye’de temel hak ve özgürlük-
lerin korunmasında etkili bir iç hukuk yolu 
haline gelir.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
Türkiye’nin demokratik serüveninde nasıl 
bir role sahiptir?
Bilindiği gibi AİHM, Türkiye’nin kurucu 
üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Konseyi 
tarafından 1953’te yürürlüğe sokulan Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyumu 
denetlemek amacıyla kurulmuştur. AİHM 
1959 yılında dâvâ kabul etmeye başlarken, 
Türkiye AİHS’nin denetim sürecine bireysel 
başvuru hakkını 1987’de kabul etti. Bu tarih-
ten itibaren Türkiye vatandaşları, ülkedeki iç 
hukuk yollarını tükettikten sonra, haklarını 
bu Mahkeme’de de aramaya başladılar. Bu 
tarih Türkiye’nin demokratik serüveni açı-
sından bir dönüm noktasıdır. 

Bu tarihten itibaren, AİHM’in bir üst mah-
keme olarak görülmesi ve Türkiye’deki yar-
gıçların alacakları kararları Sözleşme’yi göz 
önünde bulundurarak vermesi beklenirken, 
aradan geçen 25 yıllık süre içerisinde Türki-
ye Sözleşme’yi ihlâl ettiği gerekçesiyle en çok 
mahkûmiyet alan üç ülkeden biri olmuştur. 
Maalesef yargıçlarımız, Anayasa’nın 90. 
maddesinde “temel hak ve özgürlüklere iliş-
kin milletler arası andlaşmalarla kanunların 
aynı konuda farklı hükümler içermesi nede-
niyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler 
arası andlaşma hükümleri esas alınır” iba-
resi bulunmasına rağmen, Sözleşme’yi öne 
alıp uygulamaktan çoğunlukla kaçınmışlar 
ve sonuç olarak Türkiye AİHS’i en çok ihlâl 

eden devletlerden biri haline gelmiştir. Bu 
da gösteriyor ki, Türkiye’nin son 25 yıllık 
sürecinde yargıçlarımız insan haklarını ge-
niş çerçevede yorumlayacak özgürlükçü bir 
zihniyete ulaşamamıştır.

AİHM’nin demokrasimizi geliştirdiğini 
düşünüyor musunuz?
AİHM’in Türkiye’de demokrasinin gelişi-
mine katkı yaptığı ve yapmaya devam ettiği 
de bir gerçektir. Mahkeme’nin ihlâl kararla-
rı, kamuoyu ve medya tarafından yakından 
takip edilmekte, hükümetler demokrasinin 
gelişimi açısından bir gösterge olarak kabul 
edilen Mahkeme kararlarında Türkiye’nin 
mahkûmiyetlerinin azaltılması için çalış-
malar yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu 
konuda son çalışmalardan biri 2012 yılında 
devreye girdi. Kaybettiği dâvâlar nedeniyle 
milyonlarca Euro tazminat ödemek zorun-
da kalınması üzerine, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, AİHM’den ihlâl ve ceza alan 
dâvâyı incelemeye almaya ve inceleme sonu-
cunu, sözü geçen dâvânın savcı ve yargıçları-
nın terfilerinde dikkate alınmak üzere kişisel 
dosyalarına koymaya karar verdi. Bu uygu-
lamanın etkili olup olmayacağı önümüzdeki 
yıllarda ortaya çıkacak.

Demokratik hak arayışları çerçevesinde 
Türkiye’nin şu an ne durumda olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Bugün Türkiye’de insan hakları sürecini kısa 
ve uzun vadeli olarak değerlendirmek daha 
sağlıklı olacaktır. AB ile Türkiye arasında 
son yıllarda yaşanan kopukluğun sonucu 
olarak özellikle kolluk kuvvetlerinin yakla-
şımı açısından insan haklarının korunması 
ve geliştirilmesi konusunda bir durgunluk 
olduğu bir gerçek. Bununla birlikte, önemli 
eksiklikler içermesine rağmen Kamu De-
netçiliği Kurumu Kanunu ve Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu Kanunu gibi birçok önemli 
mevzuatın yürürlüğe girmesi, uzun vadede 
demokrasi açısından bir kazanımdır.  
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İnsan haklarını daha da geliştirmek isteyen, 
hak arayışı içerisinde bulunan sivil toplum 
örgütlerinin en büyük eksikliklerinden birisi 
ise kamunun durumuna ilişkin sağlıklı veri 
elde edememeleridir. Kamu kurumlarının 
daha da şeffaf olması, bilgi edinme hakkını 
suistimal etmemeleri gerekmektedir. Şeffalı-
ğın olmadığı bir ortamda insan hakları ör-
gütleri körlemesine ilerlemekte ve ihlâllere 
karşı uzun erimli çözümler ortaya koymakta 
zorlanmaktadırlar.
 
Yeni anayasa nasıl bir insan hakları çerçe-
vesi çizmeli?
Kişisel ve kurumsal “görüş alma” aşamasını 
tamamlayan ve geçtiğimiz Mayıs ayından 
itibaren yazım sürecine giren yeni anayasa 
çalışmaları, siyasî arenada yaşanan çok sert 
çatışmalara rağmen günümüze kadar sür-
dü. Zaman zaman Uzlaşma Komisyonu’nun 
oybirliği kuralının benimsenmesinin yeni 
anayasa çalışmasını sekteye uğratacağı yö-
nünde eleştiriler yapılsa da (nitekim ilk altı 
aylık sürecin sonunda görüşmeleri tamamla-
nan “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümün-
de sadece 10 maddede uzlaşma sağlandı. 38 
madde ise uyuşmazlık nedeniyle “parante-
ze” alındı) yeni anayasanın insan haklarını 
güvence altına alan bir toplumsal sözleşme 
olması için toplumun tüm kesimlerinin gö-
rüşünün alınması zarurî bir adımdır. Bu-
nunla birlikte, Meclis’teki partilerin farklı 

siyasî görüşleri nedeniyle yüzde yüz muta-
bakata ulaşamayacağı açıktır. Mutabakatı en 
üst seviyede tutmak için ise anayasada başta 
vatandaşlık ve anadilde eğitim olmak üzere 
kritik konularda Prof. Dr. Zafer Üskül’ün 
terimiyle “renksiz” bir yol seçmek en makul 
seçenek. Örneğin, Uzlaşma Komisyonunda 
üzerinde mutabakata varılması hemen he-
men imkânsız olan vatandaşlık konusunu ele 
alan maddeye ilişkin olarak kimi ülkelerin 
anayasalarında olduğu gibi herhangi bir ta-
nıma yer verilmeyebilir ya da etnik bir gruba 
atıfta bulunmak yerine “Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlığı” gibi coğrafya ile tanımlama 
yapılabilir. 

Bunun dışında, yeni anayasanın uluslar ara-
sı temel hak ve hürriyetlerin nazara alındı-
ğı sözleşmelere göre yazılması, Türkiye’nin 
taraf olduğu uluslar arası antlaşmaların iç 
hukukun herhangi bir kaynağı değil, temeli 
olduğunun açıkça belirtilmesi, bütün etnik 
gruplara, inançlara (ve de inançsızlığa) eşit 
mesafede durarak çoğulculuğu destekleme-
si elzemdir. Aksi halde, yeni anayasaya her 
kesimin sahip çıkmasını sağlamak ve ger-
çek bir toplumsal sözleşme ortaya çıkarmak 
mümkün olmayacaktır. Bunun için de, siyasî 
partiler başta olmak üzere, herkesin, konuya 
uzlaşı arayarak yaklaşması ve kendi pozisyo-
nundan bir adım geri atmaya hazırlanması 
gerek.
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Suriye muhalefetinin “tek vücud” olmadı-
ğı bahsi, belki de Suriye devrimiyle yaşıttır. 
Mart 2011’den beri devam eden 20 aylık sü-
reçte Baas rejiminin ne kadar meşru ve ne 
kadar çoğulcu olduğundan ziyade, Suriye 
muhalefetinin ne kadar bölünmüş olduğu ve 
temsil sıkıntıları çektiği konuşuldu. Muhale-
fetin kapasitesi üzerine yatırım yapmaktansa 
çoğu zaman eksikleri üzerinden “pasiflik için 
bahaneler” bulundu. Kimi zaman da muha-
lefetin binde birine bile karşılık gelmeyen 
fundamentalist gruplar üzerinden muhalefet 
yargılandı ve hüküm giydirildi.

Muhalefetin Haziran 2011’deki Antalya top-
lantısı üzerinden yaklaşık 18 ay geçti. Bu sü-
reçte normal şartlar altında bir araya zor gele-
cek Suriyeli gruplar, Suriye Ulusal Konseyi’ni 
(SUK) kurdular. Tartışmalar konseye kimin 
dahil edildiğinden çok kimin dahil edilmediği 
üzerinde yoğunlaştı. Konsey, bazı milli figür-
ler, İhvan hareketi, Süryaniler, Şam Deklaras-
yonu, liberaller, bağımsız İslamcılar, bir kısım 
Kürtler ve yerel meclisleri temsil etse de, göze 

batan Kürtlerin tamamının, Nusayriler ve Hı-
ristiyanların neden temsil edilmediği oldu.

Aslında bu grupları da dahil etme çalışmala-
rı devam etti, fakat küçük ilerlemeler dışın-
da aşama kaydedilemedi. Kürtler özellikle 
PYD’nin provokasyonuyla hep son anda 
konseye dahil olmaktan vazgeçtiler, Hıris-
tiyanlar hem muhalefet hakkında soru işa-
retlerine sahipti hem de açıkça taraf olup 
ateş altında kalmaktan çekindi, Nusayrilerin 
çoğu ise kendilerini zaten çatışmanın bir ta-
rafı olarak gördüler.

SUK’un “içeri” ile irtibatı
Diğer bir eleştiri ise Suriye içindeki muhalefeti 
temsil kabiliyetiydi. SUK’un önemli kısmının 
Baas zulmü dolayısıyla dışarda yaşamak zo-
runda kalanlardan oluşması, “acaba içeriyle te-
masları var mı?” sorusunun sorulmasına sebep 
oldu. Gerçekten de SUK içinde içeriyle ünsiye-
tini kaybetmiş isimler var, fakat özellikle son 6 
ay içerisinde SUK ile içeri arasında sadece ope-
rasyonel değil, organik bağlantılar da güçlen-

Doha Sonrası Suriye Muhalefeti ve 
Türkiye
Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  10 Kasım 2012  | Sabah Perspektif

Türkiye ve Iran gibi bölgesel aktörler ile ABD ve Rusya’nın yakından takip ettiği Suriye’de, Ekim ayında çok büyük kırılmalara 
neden olacak derece gelişmeler yaşanmadı. Ancak Suriye Devrim Şehitleri Veritabanı (SRMD), yayımladığı son rapora göre, 
Suriye’de Esed güçlerinin 15 Mart 2011’den bu yana geçen 20 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 35 bin 692’si sivil ve 3 bin 
492’si Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri olmak üzere 39 bin 184 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 35 bin 615’inin 
erkek, 3 bin 569’unun ise kadın olduğu belirtildi. Bu ise Esed’in neden olduğu ve insanlık tarihine geçecek rakamlara ulaşan 
trajedinin boyutlarını gözler önüne serdi. 

Suriye’de Katliamlar Sürüyor
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dirildi. Suriye meselesinin siyasiden çok askeri 
önceliğe kavuşması da bu durumu güçlendirdi.

Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke, 
SUK içindeki İslamcı ağırlığından dem vur-
du ve bunu SUK’a ve hatta genel olarak Suriye 
muhalefetine gerektiğince destek vermemek 
için bahane olarak kullandı. Oysa bu durum 
konsey içindeki “Ali Cengiz oyunlarının” de-
ğil, Suriye toplumunun ve fikri haritasının 
doğal bir yansımasıdır ve ABD ve şürekâsı 
beğenmese de sadece devrim süresince değil 
Esed sonrası dönemde de bu durum devam 
edecektir.

Türkiye denklem dışı bırakılamaz
Geldiğimiz noktada muhalefet, Doha’da 
SUK’u da içine alan daha geniş bir çatı 
kurma çalışmaları yürütmekte. Muhalefe-
tin milli figürlerinden ve SUK üyesi Riyad 
Seyf ’in Suriye halkını destekleyecek bir fon 
kurma, Özgür Suriye Ordusu’nu destekle-
me, kurtarılmış bölgeleri idare etme, geçiş 
dönemini planlama ve uluslararası tanın-
mayı sağlama amacı güden inisiyatifi te-
melli bu yeni oluşum, SUK ile birlikte Kürt 
Ulusal Konseyi’ni, Suriye içinden yerel mec-

lisleri, azınlıkları ve diğer milli figürleri ça-
tısı altına almayı amaçlamakta. Clinton’un 
bakanlığının son günlerinde Riyad Seyf ’in 
halihazırda mevcut bulunan planına verdiği 
destek ile ABD planı gibi lanse edilmeye ve 
“hüsnü kuruntucu analistlerimiz” tarafın-
dan “Türkiye denklem dışı kalıyor” tezvira-
tına maruz bırakılsa da yeni oluşum, hem 
muhalefetin yukarıda bahsedilen sıkıntı-
larına çözüm olması hem de Türkiye’nin 
muhalefetle bağlarını güçlendirerek devam 
ettirmesi açısından önemli rol oynayacak. 
Diğer bir ifadeyle hem “muhalefet dağınık” 
hem de “Türkiye’nin Suriye politikası çökü-
yor” laflarını “analizlerinde” kullanmaktan 
patolojik bir haz alanlar, Doha’dan da um-
duklarını bulamayacaklar.

Yeni oluşum, içerde fiili olarak mücadele 
edenlerin konseydeki temsilini nerdeyse 
SUK düzeyine çıkarırken, PYD dışında Kürt-
leri, bazı azınlık temsilcilerini ve muhalefe-
tin duayenlerini içine alacak ve bu oluşum 
hayata geçirilirse muhalefete yöneltilen eleş-
tiriler önemli oranda kadük kalacak. Bundan 
sonrası, geçici hükümet kurma ve Suriye hal-
kının tek temsilci olarak tanınmadır.
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İran’ın Arap Baharına bakışı, Arap Baharının 
İran’ı ne yönde etkilediği SETA’da düzenlenen 
“İran ve Arap Baharı’’ başlıklı panelde değerlen-
dirildi. Ottawa Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Peter Jones ve Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bayram 
Sinkaya’nın konuşmacı olarak bulunduğu pa-
nelde İran’ın Arap Baharı’na yaklaşımına ve Arap 
Baharı sonrasındaki bölgesel ortamın İran’ı nasıl 
etkileyeceğine ilişkin önemli değerlendirmeler-
de bulunuldu.

JONES: IRAN’IN BÖLGEDEKI ETKISI AZALACAK
SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Talip 
Küçükcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelde Prof. Dr. Peter Jones İran’ın Arap isyan 
hareketlerine üç temel perspektif üzerinden 
yaklaştığını belirtti. Bunlardan birincisi dini lider 
tarafından da paylaşılan Arap Baharını gerçek 
anlamda bir İslami uyanış olarak gören yakla-
şımdır. İran Dışişleri Bakanlığı ise Arap Baharının 
Batılı güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda 
Arap devrimlerini manipüle ve provoke ettiğini 
öne süren ikinci yaklaşıma yakın durmaktadır. 
Öte yandan daha bağımsız analizcilerin benim-

sediği üçüncü yaklaşım, Arap isyan dalgasının 
yozlaşmış rejimlere karşı gerçekleşen bir halk 
hareketi olarak görmektedir. İran’da bugün ilk 
iki yaklaşımın daha yaygın olduğunu belirten 
Jones, ülkeden ülkeye bu yaklaşımların dış po-
litikadaki ağırlığının arttığını ifade etti.

Jones’a göre, İran’ın yumuşak gücü bölgeyi etki-
si altına alan isyan dalgasıyla birlikte büyük za-
rar gördü. Özellikle Suriye krizinin İran’ın bölge-
sel imajını olumsuz bir şekilde etkilediğini dile 
getiren Jones, Arap Baharının ardından İran’ın 
bölgedeki etkisinin daha da azalacağı yorumun-
da bulundu. Jones bu yorumunu destekleyecek 
iki unsur belirtti: “Öncelikle Arap Baharıyla birlik-
te yükselişe geçen İslami hareketler artık İran’ın 
yaptırımlarla daha da güç kaybeden ekonomik 
ve siyasi modelini benimsememekte, kendi mo-
dellerini üretmektedir.” İkinci olarak Arap Baha-
rıyla birlikte bölgede düşüşe geçen ABD etkisi, 
Jones’a göre, İran’a fayda sağlamayacaktır. Zira 
Tunus ve Mısır’da iktidara gelen İslami kökenli 
partiler, Filistin gibi bölge meselelerini daha çok 
sahiplenerek, dış politikada daha milli bir duruş 
sergileyeceklerdir. Bu da İran’ın emperyalizm ve 

İran ve Arap Baharı
Panel |  PETER JONES, BAYRAM SINKAYA, TALIP KÜÇÜKCAN  | 07 Kasım 2012 
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Amerikan karşıtı dış politika retoriğinin tekelini 
kıracaktır.

SINKAYA: IRAN’IN SURIYE TUTUMU BÖLGEDEKI IMAJINI 
SARSTI
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Bayram Sinkaya ise İran’ın Arap Baharı sonra-
sında bölgesel pozisyonuna ilişkin bir takım tes-
pitlerde bulundu. Sinkaya, İran’ın Arap Baharına 
yaklaşımında iki temel tutumun gözlemlendiği-
ni dile getirdi: “Arap isyan dalgasını uzun yıllar 
boyunca bekledikleri İslami uyanış olarak gören 
dini kurumlar, Arap devrimlerini İran İslam dev-
rimi ile karşılaştırarak analiz etmeye çalışmışlar-
dır.” Sinkaya’nın dile getirdiği ikinci yaklaşım ise 
bölgede gerçekleşen her gelişmeyi İran’ın ABD 
ile mücadelesi üzerinden okuyan daha reel po-
litik bir yaklaşım. 

Sinkaya’ya göre, İran’ın Arap Baharına yaklaşımı 
üç temel dönem üzerinden değerlendirilebilir. 
Tunus ve Mısır’da yaşanan devrim, bu anlam-
da, İran’ın uzun dönemli muhalifleri Bin Ali ve 
Mübarek’in iktidarına son vererek İran’ın bölge-
sel çıkarlarına hizmet etti. Sinkaya’ya göre İran 
bu nedenle bu ülkelerde yaşanan devrimleri 
kendi İslam devriminden etkilenen İslami uya-
nış olarak sunmakta gecikmedi. İsyan dalgası 

Bahreyn’e ulaştığında İran bu sefer bu gelişme-
yi kendi bölgesel etkisini artıracak bir gelişme 
olarak görerek destek oldu. Ancak isyan dalgası 
Suriye’ye vardığında İran’ın tutumu tersine dön-
dü ve İranlı yetkililer Suriye krizinin Batılı ülkele-
rin provokasyonu olarak değerlendirdiler.

Sinkaya’ya göre, İran’ın Suriye halkının karşısın-
daki duruşu ona ciddi bir imaj kaybı yaşattı. An-
cak Arap Baharının İran’a etkisini analiz ederken 
temkinli olmak gerektiğini dile getiren Sinkaya, 
Arap Baharının İran’a olan etkisinin ancak dev-
rim sürecinden geçen ülkelerde oluşacak siyasi 
rejimlerin yapısının belirleyeceğini ifade etti. 
Eğer devrim sonrası iktidara gelen hareketler 
anlamlı bir siyasi ve ekonomik sistem oluştura-
bilirlerse İran’ın Suriye sürecinde azalan etkisi 
azalmaya devam edecektir. Ancak bu iktidarlar 
ekonomik kalkınmayı sağlayamayıp, demokratik 
bir sisteme geçişi gerçekleştiremezlerse, İran’ın 
emperyalizm ve Amerikan karşıtı tutumu ülkeye 
yeniden bölgesel etki alanı kazandırabilir.

IRAN VE ARAP BAHARI
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Insight Turkey genel yayın yönetmeni ve 
ODTÜ Öğretim Üyesi İhsan Dağı’nın mode-
ratörlüğünde gerçekleştirilen ‘Türkiye’de 
İslamcılığın Geleceği’ başlıklı panele Fatih 
Üniversitesi’nden Mümtaz’er Türköne, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi’nden Ergün Yıldırım ve Stratejik 
Düşünce Enstitüsü Başkanı Yasin Aktay katıldı.

Ergün Yıldırım “Çoğulcu İslamcılık, Çoğulcu 
Modernite” başlıklı konuşmasında İslamcılığın 
tanımlanma sorunu yaşadığını veya indirge-
meci ya da dışlayıcı bir tutumla tanımlandığını 
belirtti. İslamcılığın tarihsellik içerisinde tanım-
lanması gerektiğini ileri süren Yıldırım, yaklaşık 
son yüz yıllık sürecin üç döneme ayrılabilece-
ğini ve İslamcılığın bu dönemlerde iddialarının 
değiştiğini ifade etti. Yıldırım, Osmanlı’nın son 
döneminde ‘devleti kurtarmak’ iddiası taşıyan 
İslamcılığın, ulus-devletleşme sürecinde ‘devleti 
kurmak’ ve 90’lardan sonra çoklu modernlikler 
döneminde de ‘devleti dönüştürmek’ iddiası ta-
şıdığını belirtti. Ergün Yıldırım yakın dönemde 
İslamcılığın devrimcilikten reformculuğa doğru 
kaydığı tespitini ortaya koydu.

Mümtaz’er Türköne “İslamcılığın Doğumu ve 
Ölümü” başlıklı konuşmasında İslamcılığın 
özü itibarıyla muhalif bir hareket olduğunu ve 

Türkiye’de İslamcılığın Geleceği
Panel |  IHSAN DAĞI, MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE, ERGÜN YILDIRIM, YASIN AKTAY  | 20 Kasım 2012 
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Türkiye’de iktidara gelince öldüğünü ileri sür-
dü. Türkiye’de İslamcılığın Bediüzzaman Said 
Nursi ve Milli Görüş hareketi tarafından Seyyid 
Kutub’un fikirleri doğrultusunda şekillendiğini 
belirten Türköne, iki akımın da bir takım açmaz-
larından dolayı İslamcılığın kitleselleşemediğini, 
yalnızca iktidara götüren bir araç olarak kullanıl-
dığını iddia etti.

Yasin Aktay ise “İslamcılığın ‘sonları’ ve anlamı-
nı yeniden düşünmek” başlıklı konuşmasında 
İslamcılığı yalnızca Batı’ya karşı tepki olarak 
görmenin İslamcılığı İslam’la değil Batı’yla ilgili 
görmek anlamına geldiğini belirterek, İslamcılı-
ğın öncelikle İslam’dan sapmalarla doğru oran-
tılı olarak çağrısının Müslümanlara olduğunu 
belirtti. İslamcılığı değişmez bir hareket olarak 
görmenin yanlış olduğunu ifade eden Aktay 
onu bir içtihat hareketi olarak değerlendirmek 
gerektiğini savundu.

TÜRKIYE’DE ISLAMCILIK TARTIŞMALARI
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ARALIK 2012

01 Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, CeBIT Bilişim Fuarı kapsamında “Sosyal Medya” başlıklı oturumdaki konuşmasında, Filistin’in 
BM’de “Gözlemci Devlet” statüsü kazanmasını değerlendirdi. Bakan Bağış, “Başbakan, bu işi adeta ip örer gibi, adım adım bütün 
dünyada 10 yıldır kurmuş olduğu ilişkileri de seferber ederek, Filistin halkının bu tarihi gününün en büyük mimarı oldu.” dedi.

NATO heyeti, Türkiye’nin talebi üzerine Patriot Hava Savunma Sistemi’nin kurulması çalışmaları kapsamında Adana’da inceleme yaptı

02 Elazığ’ın Arıcak ilçesi ile Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik kuvvetleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada, 4 
PKK’lı öldürüldü, çok sayıda silaha el koyuldu.

03 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle ilgili “panik butonu” 
uygulaması ve “Alo 183” çağrı merkezinin hayata geçirilmesinin ardından 6 Aralık’ta, aralarında Istanbul, Ankara ve Izmir’in de 
bulunduğu 14 pilot ilde, Şiddet Önleme ve Izleme Merkezleri’nin açılışını yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ortaokul 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerinin seçmeli 
“hukuk ve adalet” dersi alabilmeleri için işbirliği protokolü imzaladı.

Ingiltere, Fransa, Isveç, Isviçre ve Danimarka, Filistin topraklarında yeni yerleşim birimleri inşa edeceğini açıklayan Israil’deki büyü-
kelçilerini geri çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin beraberinde heyetle birlikte 3-4 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

04 BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, partisinin Meclis grup toplantısında, BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılması tartışmalarına atıfta bulunarak, “Bir daha Kürtleri bu parlamentodan kovarsanız, Kürtler bir daha parlamentoya gelip 
gelmemeyi düşünürler.” dedi.

NATO Dışişleri Bakanları, Brüksel’de yaptıkları toplantıda, hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye mevzilenmesini onayladı. 

05 Uluslararası Saydamlık Örgütü, 2012 Yolsuzluk Algılama Endeksi’ni açıkladı. Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda en temiz ülkeler 
olurken Somali, Afganistan ve Kuzey Kore sınıfta kaldı. Geçen yıl 61’inci olan Türkiye, bu yıl 54’üncü sırada yer aldı.

06 Almanya’da Bakanlar Kurulu, Türkiye’nin talep ettiği Patriot füzelerinin ve bunları kullanacak olan Alman askerlerinin Türkiye’ye 
gönderilmesini onayladı. Kararda, NATO görevi dâhilinde Türkiye’ye gönderilecek asker sayısının üst sınırı 400 olarak belirlendi.

07 Lahey’de toplanan Hollanda Bakanlar Kurulu’nda, Türkiye’nin, Suriye sınırına yerleştirilmek üzere NATO’dan talep ettiği 2 adet Patriot 
hava savunma sistemi ile bunları kullanacak askerlerin Türkiye’ye gönderilmesi onaylandı.

10 Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Milli Hâsıla (GSYH) 2012 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde senenin üçüncü üç aylık dönemine göre cari fiyatlarla GSYH yüzde 7,7’lik artışla 377 
milyar 584 milyon lira oldu. TÜIK aynı zamanda, Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğünü açıklandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hafta sonu yapılacak anayasa referandumu öncesi asayişi sağlayabilme gerekçesiyle geçici 
olarak orduya sivilleri tutuklama yetkisi verdi.

11 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda, Özal’ın vücudunda 
zehire rastlandığı ancak ölüm sebebinin zehirlenme olup olmadığı konusunda ortak kanaate varılamadığı belirtildi.

12 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü KCK/TM soruşturması kapsamında Mardin, Siirt ve Batman’da gözaltına alınan 85 
kişiden 48’i tutuklandı. Aralarında, Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu 37 kişi ise serbest bırakıldı.

16 TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Paris’te düzenlenen Fransa-Türkiye II. Iş Dünyası Buluşmaları kapsamında “Yeni Ortaklık Fırsatları 
Forumu”nda yaptığı konuşmada, Türk ve Fransız işadamları için önemli ortaklık imkânlarının mevcut olduğunu belirterek, “Bizim 
Fransa ile aramızdaki karşılıklı ticaret hacmi 12 milyar Avro’yu aştı. Ancak bu rakam iki ülke arasındaki potansiyelin altında. Umuyo-
ruz ki bu fırsatları çok daha iyi değerlendireceğiz.” dedi.

17 Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, TBMM Genel Kurulu’nda, Bakanlığı’nın 2013 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, 2002’de tüm 
spor yatırımları için bütçeden 13.2 milyon lira harcanırken 2012 sonunda kaynağın 488.7 milyon lirayı bulduğunu, böylece 37 kata 
varan bir artış olduğunu vurguladı.
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18 Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü ilk yerli keşif uydusu Göktürk-2, Çin’deki Jiughan Fırlatma Üssü’nden uzaya gönderildi. Çin yapımı 
taşıyıcı roketle fırlatılan uydu, 13 dakika sonra 686 kilometre yükseklikteki yörüngeye oturdu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75’ten yüzde 5,50’ye düşürüldü. 

19 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 Temmuz 1993’te Erzincan‘ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 33 vatandaşın katledildiği 
olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’nu görevlendirdi.

20 2013 yılı bütçesi Meclis’te 139 ret oyuna karşılık 321 milletvekilinin oyu ile kabul edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bütçenin 
kabulünden sonra Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “2013 bütçesi, ülkemiz ve milletimiz için yeni bir dönemin başladığı bütçe 
oluyor. IMKB, bütçenin açılışında 76 bin 954 puanla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış ve bir rekor kırmıştı. Bütçenin kapanışın-
da da Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 120 milyar 586 milyon dolarla başka bir rekor kaydettiğini müjdelemek istiyorum.” dedi.

21 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NTV televizyonunda gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Fişleme ve dinleme gibi eski alışkanlıkla-
rın törpülenmesine rağmen bitmediğini belirten Başbakan Erdoğan, yapılan rutin aramada evinin altında bulunan çalışma ofisinde 
dinleme cihazı bulunduğunu söyledi.

22 Türkiye’nin NATO’dan talep ettiği Patriot füze sistemlerinin hangi illere konuşlandırılacağı belli oldu. NATO’dan yapılan açıklamada, 
Almanya’nın Kahramanmaraş’a, Hollanda’nın Adana’ya ve ABD’nin Gaziantep’e Patriot yerleştireceği duyuruldu. Sadece savunma 
amaçlı kullanılacak Patriot sistemlerinin yerleştirilmesinin birkaç hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

23 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in katılımıyla “Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi”nin ilk adımı olan Bursa-Yenişehir hattının temeli atıldı.

Viyana’da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Radikal gazetesine yaptığı açıklamada, başta TSK Iç Hizmetler 
Kanunu’nun 35. maddesi olmak üzere darbelere gerekçe gösterilen mevzuat değişikliğine ilişkin çalışmanın sürdüğünü vurgularken, 
35. maddenin kaldırılmayıp değiştirileceğini söyledi.

24 Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, toplantının ardından 
yaptığı açıklamada, Suriye’deki gelişmelerin değerlendirildiğini belirterek, Suriye uçakları tarafından fırın önünde ekmek bekleyen 
insanların bombalanarak öldürüldüğünü, Türkiye’nin Suriye’ye 50 bin ton ekmeklik buğday karşılığı un hibe etme konusunda 
kararname imzaladıklarını söyledi.

25 Adalet Bakanı Sadullah Ergin, NTV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ergin, Başbakan Erdoğan’ın dinlendiği 
iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirterek, 2001 yılında kendisinin bir konuşmasının da dinlenildiğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılı para ve kur politikasını hakkında bilgi verdi. Başçı, 
“2013 yılında yüzde 4 ve üzerinde büyüme bekliyoruz. Bu yıl ihracata dayalı büyüme gerçekleşti. 2013 yılında hem ihracata hem de 
iç talebe dayalı bir büyüme bekliyoruz.” dedi.

26 Türk-Iş, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptırdığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının Aralık ayı 
sonuçlarını açıkladı. Bura göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 985 lira; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 
yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise 3 bin 208,48 lira oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere üniversite burs ve kredilerinin yüzde 8 artırıldığını açıklayarak, burs ve 
kredileri 280 TL’ye, master öğrencilerine verilen bursu 560 TL’ye, doktora öğrencilerine verilen bursu ise 840 TL’ye çıkardıklarını açıkladı.

27 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, brüt asgari ücretin 940 liradan 978,75 liraya, ikinci altı ay için de 1021 liraya yükseltil-
diğini açıkladı. Aylık net ücret ise ilk altı ay için 739 liradan 774 liraya, ikinci altı ay için de 804,70 liraya yükseltildi.

Istanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Oda TV davası kapsamında iki senedir tutuklu bulunan gazeteci Soner Yalçın tahliye edildi.

28 Türkiye Istatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin dış ticaret açığı rakamlarını açıkladı. Kasım’da ihracat yüzde 24.8 artarak 13.8 milyar 
dolar, ithalat ise yüzde 12.5 artarak 20.99 milyar dolar oldu. 11 aylık ihracat yüzde 14.3 artışla 140 milyar dolara çıktı. Dış ticaret 
açığı 11 ayda yüzde 21.5 azalarak 76.77 milyar dolar oldu. Kasım’da da 7.16 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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2006 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin nitelikli akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere “beş yılda 5.000” öğrencinin 
yurtdışına lisansüstü eğitim almak üzere gönderileceğini açıklamış, ancak mevcut 1416 sayılı yasa birtakım bürokratik zorlukları 
beraberinde getirince, proje istenildiği gibi hayata geçirilememişti. Bu nedenle akademisyen ihtiyacını karşılamada önemli bir işlevi 
olan MEB ve YÖK’ün lisansüstü burslarına ilişkin sorunların tespit edilmesi ve buna yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi Türkiye 
yükseköğretimi için son derece önem arz ediyor. 

Lisansüstü Burslara Ilişkin Sorunlar

Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu ve ilk on ekono-
miden biri olma hedefi düşünüldüğünde, yük-
seköğretime ve özellikle öğretim elemanı yetiş-
tirmeye yapılacak yatırımın önemi artmaktadır. 
Yapılan hesaplamalara göre, mevcut eğilimlerle 
ve özellikle öğretim elemanı sayısına ilişkin cid-
di bir politika müdahalesi olmaması durumun-
da, 2025 yılında Türkiye’de gençlerin yükseköğ-
retim talebi karşılanamayacaktır.

Son yıllarda Türkiye’de yükseköğretim kapa-
sitesi çok ciddi ölçüde büyümüştür ve üni-
versitesiz il kalmamıştır. Yükseköğretimde 
yaşanan bu hızlı büyüme beraberinde ciddi 
öğretim elemanı ihtiyacını getirmiştir. Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan 2006 yılında, 
ülkenin nitelikli akademisyen ihtiyacını kar-
şılamak üzere “beş yılda 5.000” öğrencinin 
yurtdışına lisansüstü almak üzere gönderi-
leceği açıklamıştır. Bu önemli adımın mev-
cut akademisyen ihtiyacını karşılamada çok 
önemli bir işlev göreceği düşünülmüştür. Pro-
jenin uygulamaya konması ve öğrencilerin 
bursu kazanarak eğitimlerine başlamaları ile 
birlikte aslında mevcut 1416 sayılı yasa çerçe-
vesinde geçmişten süre gelen birçok sorunun 
varlığını hâlâ sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Bundan dolayı, yılda 1.000 öğrenci yurtdışına 
gönderme hedefi maalesef başarılamamıştır. 

2023 İçin Akademisyen 
Yetiştirme Çabaları: 
MEB ve YÖK Yurtdışı 
Lisansüstü Bursları
Analiz  |  SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL  |  Aralık 2012 



LISANSÜSTÜ BURSLARA ILIŞKIN SORUNLAR  |  731



732  |  ARALIK 2012

Burs kontenjanları doldurulamamış ve bursa 
hak kazanan öğrencilerin bir kısmı öğrenci 
dosyası açtırmamıştır. Bu durum MEB yurt-
dışı öğrenim bursunun yeterince cazip hale 
getirilemediğini ayrıca bursun başvuru şart-
larının oldukça ağır ve sınırlayıcı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Ayrıca bu durum, bursu 
kazanların önemli bir kısmının zorunlu hiz-
met taahhüdü altında girmek istemediğini or-
taya koymaktadır. Ayrıca, mevcut verilerden 
hareketle, beş yılda 5.000 öğrencinin yurtdışı-
na gönderilemediği görülmektedir.

Analizde ortaya konan öneriler şu şekilde 
özetlenebilir:
•	 MEB yurt dışı lisansüstü öğrenim bursunu 

nitelikli öğrenciler için daha cazip hale ge-
tirmek ve bursu kazananların yurda dönüş 
oranlarını artırmak amacı ile bursiyerle-
rin özlük hakları iyileştirilmeli ve zorunlu 
hizmet süreleri azaltılmalı veya bu konuda 
bazı esneklikler getirilmelidir.

•	 MEB bursu kapsamında açılan kontenjan-
ların doldurulabilmesi ve kalitenin artırıl-
ması için, başvuru koşulları esnetilmeli, 
yaş sınırlandırmaları yeniden gözden geçi-
rilmeli ve alanların dar bir şekilde tanım-
lanmasından vaz geçilmelidir. Böylece, 
potansiyel bir kontenjana başvuran aday 
havuzu genişletilmiş; esneklik, kalite ve 
hakkaniyet sağlanmış olacaktır.

•	 Kesin dönüş sonrasında atama süreci 
hızlandırılmalı ve mezun bursiyerlerin 
uzmanlık alanlarında çalışmaları sağ-
lanmalıdır. Resmi işlemlerin en kısa ve 
etkili yoldan gerçekleştirilmesini sağla-
yacak etkin bir iletişim sistemi devreye  
konulmalıdır.

•	 YÖK yurt dışı doktora bursunun daha faz-
la kullanılabilmesinin önündeki engeller 
kaldırılmalıdır. 50/d maddesi kapsamında 
görev yapan araştırma görevlilerinin de bu 
burstan faydalanmalarının önünün açıl-
ması gerekmektedir.
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Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 
IEA) her dört senede bir, katılımcı ülkelerin 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerinin matematik ve fen başarısını ölçüyor. Türkiye 8. 
sınıf düzeyinde üçüncü kez ve 4. sınıf düzeyinde ise ilk kez 2011 yılında bu araştırmaya katıldı. Beşinci kez yapılan araştırmanın 
ön raporu 11 Aralık 2012 tarihinde yayımlandı. 

TIMSS Türkiye Matematik Değerlendirmesi Sonuçları

ÖZET  |  Uluslararası Eğitim Başarısını De-
ğerlendirme Kuruluşu tarafından dört senede 
bir 4. ve 8. sınıf düzeyinde katılımcı ülkelerin 
matematik ve fen başarısını ölçen Uluslarara-
sı Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 
(TIMSS)’nın 2011 sonuçları ele alan bu analiz, 
üç temel soruya odaklanmıştır: 1- Türkiye’nin 
diğer ülkelere göre başarı durumu nasıldır? 
2- Türkiye’nin performansı 1999 yılından ve 
2011 yılına kadar geçen sürede nasıl değiş-
miştir? 3- Dördüncü sınıf düzeyinde araştır-

maya ilk defa katılan Türkiye’nin sonuçları 
ne anlama gelmektedir? Analizden öne çıkan 
bazı bulgular şunlardır:
•	 TIMSS 2011 matematik sonuçlarına göre 

Uzakdoğu ülkeleri katılımcı ülkeler arasın-
da en yüksek başarıyı göstermişlerdir. En 
düşük performansı gösteren katılımcılar 
ise ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika’da 
bulunan ülkeler olmuşlardır. 

•	 Sekizinci sınıf düzeyinde Türkiye’nin ma-
tematik başarı puanı 1999 ve 2007 yılla-

V. Uluslararası 
Matematik ve Fen 
Eğilimleri Araştırması 
(TIMSS) Türkiye 
Değerlendirmesi: 
Matematik
Analiz  |  CENGIZ ZOPLUOĞLU  |  Aralık 2012 
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rında neredeyse aynı iken, 2011 yılında 
yaklaşık 20 puanlık istatistiksel olarak da 
anlamlı bir artış görülmektedir. Türkiye 
dördüncü sınıf düzeyinde 50 ülke arasında 
35. olmuş, sekizinci sınıf düzeyinde ise 42 
ülke arasında 24. olmuştur. Türkiye, bütün 
Avrupa Birliği üyesi katılımcı ülkelerden 
daha düşük bir performans sergilemiştir.

•	 1999 ve 2007 yıllarında erkek ve kız öğ-
renciler arasında genel başarı puanında 
yaklaşık bir ve sıfır puanlık fark istatiksel 
olarak anlamlı değilken, 2011 yılında Tür-
kiye’deki kız öğrenciler erkek öğrencilerin 
yaklaşık 9 puan önünde bir performans 
sergilemişlerdir. Gözlemlenen bu fark is-
tatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. 
Özellikle araştırılması gereken bir husus, 
dördüncü sınıf düzeyinde ortaya çıkan 
çok küçük farkın sekizinci sınıf düzeyinde 
önemli ölçüde artmasıdır.

•	 Yeterlilik düzeyleri açısından da Türki-
ye AB üyesi katılımcı ülkelerin oldukça 
gerisinde gözükmektedir. Türkiye’de 475 
ve üzerinde puan alan öğrencilerin oranı 
2007 ve 2011 yıllarında % 33 ve % 40 iken, 
AB üyesi katılımcı ülkelerde aynı oran % 
60 ve % 62 olarak belirlenmiştir.

•	 Dördüncü sınıflar düzeyinde katılımcı 50 
ülke arasında 469 genel başarı puanı ile 
35. sırayı alan Türkiye, dünya genelindeki 
katılımcı ülkelerin ortalamasının 22, 1995 
yılında sabitlenen ölçek ortalamasının ise 
31 puan altında kalmıştır. Hiçbir AB ülke-
sini geride bırakamayan Türkiye, dördün-
cü sınıflar düzeyinde AB üyesi katılımcı 
ülkeler arasında 481 puanla en düşük per-
formansı gösteren Polonya’nın ise 22 puan 
gerisinde kalmıştır.

•	 Türkiye için, özellikle de 2023 vizyonu 
çerçevesinde ilk on ekonomiden biri olma 
hedefi dikkate alındığında mevcut iyileş-
menin yetersiz olduğu açıkça görülmekte-
dir. Ekonomi gibi diğer alanlarda önemli 
oranda gelişme gösteren Türkiye’nin eği-
timde aynı oranda mesafe kat ettiğini söy-
lemek mümkün değildir.

SONUÇ  |  IEA’nın yayınlamış olduğu TIMSS 
ön raporundaki veriler göz önüne alındığın-
da, Türkiye’nin genel matematik başarısın-
da önceki yıllara göre anlamlı bir yükselme 
gözükmektedir. Bu sonuçlara göre 8. sınıf 
öğrencilerimizin en düşük performans gös-
terdiği sayılar alanında kayda değer bir geliş-
me gözükmemekle beraber, diğer konu alan-
larında kısmen de olsa bir gelişme vardır. 
Bilişsel alanlar yönünden ise, bilgiye dayalı 
sorularda kayda değer bir gelişme yokken, 
uygulamaya ve akıl yürütmeye dayalı soru-
larda 8. sınıf öğrencilerinde önemli bir artış 
meydana gelmiştir. Bağlamsal anlamda bir-
çok değişkenin öğrenci başarısını etkilediği 
dikkate alındığında, eğitimdeki bu kısmi iyi-
leşmenin sebeplerini ortaya koymak ve ne-
densel yargılarda bulunmak zordur. Ancak, 
bu kısmi iyileşmede Türkiye’nin son yıllarda-
ki ekonomik büyümesinin ve yapılan eğitim 
yatırım ve reformlarının etkisinin olması 
muhtemeldir. Bu anlamda ileride bu kısmi 
iyileşmenin nedenlerini anlamak açısından 
daha kapsamlı ve ayrıntılı analizlerin yapıl-
ması gerekmektedir.

TIMSS 2011 araştırmasının 
ön raporundaki veriler Türkiye 
adına kısmi bir iyileşme 
gösterse de, hem 4.sınıf hem 
8. sınıf düzeyindeki genel 
başarı puanında ve diğer 
alt alan puanlarında Türkiye 
hâlâ dünya genelindeki 
katılımcı ülkelerin uluslararası 
ortalamalarının altındadır.
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TIMSS 2011 sonuçlarının tartışılması gere-
ken önemli bir çıktısı da Türkiye’de önceki 
yıllarda gözlemlenmeyen matematik başa-
rısındaki cinsiyetler arası farkın 8. sınıf dü-
zeyinde ortaya çıkmasıdır. Erkek öğrenci-
ler istikrarlı bir şekilde sayılar alanında kız 
öğrencilerden kısmen başarılı olup diğer 
alanlarda da başarılarını artırsalar da, kız 
öğrenciler erkek öğrencilere oranla birçok 
alanda kısmen de olsa daha fazla ilerleme 
kaydetmiştir. Kuşkusuz bunun muhtemel 
sebeplerine yönelik daha detaylı araştır-
malar da bütün veri tabanı araştırmacıla-
rın erişimine açıldığında yapılabilecektir. 
Özellikle araştırılması gereken bir husus, 
4. Sınıf düzeyinde ortaya çıkan çok küçük 
farkın 8. Sınıf düzeyinde önemli ölçüde 
artmasıdır. 

Sonuç olarak TIMSS 2011 araştırmasının 
ön raporundaki veriler Türkiye adına kısmi 
bir iyileşme gösterse de, hem 4.sınıf hem 
8. sınıf düzeyindeki genel başarı puanında 
ve diğer alt alan puanlarında Türkiye hâlâ 
dünya genelindeki katılımcı ülkelerin ulus-
lararası ortalamalarının altındadır. Ayrıca, 
AB üyesi katılımcı ülkelerin performansı ile 
karşılaştırıldığında ise, hiçbir ülkeyi geride 
bırakamayan ve AB üyesi katılımcı ülkelerin 
ortalamasının bir hayli altında kalan Türkiye 
için, özellikle de 2023 vizyonu çerçevesinde 
ilk on ekonomiden biri olma hedefi dikka-
te alındığında mevcut iyileşmenin yetersiz 
olduğu açıkça görülmektedir. Ekonomi gibi 
diğer alanlarda önemli oranda gelişme göste-
ren Türkiye’nin eğitimde aynı oranda mesafe 
kat ettiğini söylemek mümkün değildir.
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Üniversiteye hazırlanan binlerce öğrencinin ilk 
sıralarda tercih ettiği, yetenekli ve başarılı öğ-
rencilerin okuduğu, saygın bilim insanlarının 
çalıştığı ODTÜ kampusünde sayıları az olmak-
la beraber bazı öğrencilerin şiddet içeren davra-
nışları, Başbakan Erdoğan ve rektörlerin açık-
lamaları ünivesitelere ve demokrasi kültürüne 
ilişkin yeniden bir düşünme süreci başlattı.

Üniversite, devlet ve ideoloji
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yükse-
köğretim kurumları Türkiye’de önemli işlevler 
görmüş, devlet ideolojisinin, yukarıdan aşağıya 
empoze edilen modernleşme ve sekülerleşme 
projesinin etkin bir taşıyıcısı ve savunucusu 
olmuştur. Üniversite sayıları uzun yıllar yük-
seköğretim talebini karşılayamadığı için bu 
kurumlardan sınırlı sayıda vatandaş yararla-
nabilmiş, üniversiteler kritik konularda suskun 
kalmış ve kronik sorunların çözümünde öneri-
ler getirmekten çekinmiştir. Bir başka ifade ile 
üniversiteler, yükseköğretim geleneğinin köklü 
biçimde geliştiği ülkelerdeki gibi bilim, eleştirel 
düşünce, araştırma ve sorgulama kültürünü 
geliştirmek suretiyle topluma yol gösterme ko-

nusunda kendilerinden beklenen performansı 
sergileyememiştir.

Statüko ve vesayete karşı koyması gereken/bek-
lenen üniversiteler, ideolojik kaygılarla hareket 
eden, çoğulculuk yerine tektipçiliğe sırtını da-
yayan ötekileştirici uygulamaların mekanı oldu. 
Vesayetin güçlü olduğu dönemlerde yasakları 
uygulayan ve savunan kurumlar olmakla kal-
madılar, yeni siyasi aktörleri ortaya çıkaran top-
lumsal değişimlere asker, bürokrasi ve yargı ile 
ittifak halinde direnç gösterdiler.

Üniversiteler, eğitim-öğretim ve nitelikli in-
san gücü yetiştirmede, özgün araştırmalarla 
teknolojik yeniliklere öncülük etmede, hoş-
görü ve çoğulculuk kültürünün gelişimine ve 
demokratikleşmeye katkıda bulunmada çağın 
gerisinde kaldılar. Buna rağmen üniversiteleri 
kurtarılmış kaleler olarak gören bazı aydınlar, 
topluma hesap vermek yerine, medya ve eski 
Türkiye elitleri ile kurdukları ideolojik ittifak-
lar sayesinde söylemsel üstünlüklerini sür-
dürdüler. Bugün ODTÜ olaylarından sonra 
yaşananlar ve alınan pozisyonlar bir kez daha 

Yorum  |  TALIP KÜÇÜKCAN  |  29 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Üniversiteler ve Demokrasi Kültürü

18 Aralık Salı günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ODTÜ yerleşkesindeki “TÜBITAK Uzay”dan Göktürk-2 uydusu uzaya 
gönderildi. Bir grup öğrenci Başbakan Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelmesini protesto etti, olaylar büyüdü ve polisle çatışma yaşandı. Olaylar 
neticesinde Başbakan Erdoğan ODTÜ yönetimini kınadı. Bu açıklamanın ardından konuya farklı üniversitelerin de dâhil olmasıyla 
tartışma derinleşti. 

ODTÜ Olaylarının Başlattığı Tartışmalar
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gösteriyor ki az sayıda öğrencinin katılımı ile 
başlayan ve farklı üniversitelere yayılan şiddet 
olayları araçsallaştırılabilmektedir.

Kamplaşma ve şiddet kimin işine yarar?
Türkiye, izleri bügün dahi hissedilen, üniver-
site öğrencilerinin şiddet sarmalına kapıldığı, 
idelojik kamplaşma ve kutuplaşmanın çok sa-
yıda gencin hayatına mal olduğu talihsiz dö-
nemler yaşadı. Kimi devrim, kimi vatanper-
verlik uğruna karşıt ideolojik uçlara savrulan 
üniversite gençliği birbirine kırdırıldı. Pekçok 
öğrenci eğitimini yarıda bırakmak zorunda 
kaldı. Bu kirli çekişmenin kaybedeni öğrenci-
ler ve üniversiteler oldu. Türkiye’nin kayıp yıl-
ları, şiddetin aklı ve sağduyuyu esir alarak mü-
zakere kültürünü tutsak ettiği yıllar olmuştur.

Yeni Türkiye eski alışkanlıkların terkedil-
meye başlandığı, vesayet rejiminin etkisini 
yitirdiği, siyasi ve ekonomik istikrarın yük-
seköğretimde de yeni fırsat alanları açtığı bir 
Türkiye’dir. Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşı-
yacak nitelikli kuşakların yetişmesi için her 
şehirde üniversite açılmış, yükseköğretimde 
tektipçilğin son bulması için 70 vakıf üniver-

sitesinin kuruluşu onaylanmıştır. Üniversite 
eğitimini kolaylaştırmak amacıyla yeni üni-
versiteler açılırken kontenjanlar da artırıl-
mış, dünya paralı eğitime geçerken harçlar 
kaldırılmış, burs miktarları yükseltilmiş, 
ücretsiz internet bağlantılı yurtlar açılmıştır. 
Bütün bunlar fırsat eşitliğini tabana yayarak 
üniversitelerde daha fazla öğrencinin daha 
iyi imkânlarla okuması, kendi geleceklerine 
daha güvenle bakabilmeleri için yapılmıştır.

Üniversiteler, birbirine karşıt dahi olsa farklı 
görüşlere açık olan, muhalif ve alternatif gö-
rüşlerin bir arada yeşerebileceği kurumlar-
dır. Bu yönüyle protesto ve itiraz haklarının 
serbestçe kullanılabileceği yerlerdir. Öte yan-
dan yükseköğretime yapılan yatırımlar Yeni 
Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımlardır. 
Bu yatırımların protesto adı altında şiddete 
başvurularak sabote edilmesini ve saygınlığı-
nın zedelenmesini toplumun mazur görmesi 
beklenemez. Üniversiteler şiddetin korun-
duğu ve kutsandığı mekânlar olamayacağı 
gibi şiddete başvurulmadığı sürece öğrenci 
ve akademisyenlerin protesto haklarının da 
kısıtlanamayacağı kamusal alanlardır.
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Şöyle bir haber düşünelim: “Kemal Kılıçda-
roğlu, Erciyes Üniversitesi’ne yaptığı ziyaret-
te bir grup öğrenci tarafından protesto edildi 
ve kampüse girişi engellendi.” Ya da şöyle: 
“Devlet Bahçeli’nin Dicle Üniversitesi’nde 
yapacağı konuşma öğrencilerin olay çıkar-
ması dolayısıyla iptal oldu.” Veyahut şöyle: 
“Selahattin Demirtaş’ın Aksaray Üniversite-
sine yaptığı ziyareti protesto eden öğrenciler, 
konuşmayı dinlemeye gelen kişilere taş ve 
sopalarla saldırdılar.” Acaba bu olaylara nasıl 
tepki verirdik veyahut bu olaylara nasıl ver-
mek gereklidir?

Öncelikle şunu açıkça söyleyelim: Son gün-
lerde, ODTÜ olayları dolayısıyla tartışılan 
konuların çoğu, olayın kendisiyle hiçbir şe-
kilde ilgili değildir. Konunun, öteden beri 
iktidarın otoriterleşmesi ve hoşgörüsüzlüğü 
tartışmalarına bir malzeme olarak sunulma-
sı, bu tespitimize en büyük delildir. Dolayısıy-
la Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın ODTÜ 
ziyareti dolayısıyla gelişen olayları sağlıklı 
bir şekilde değerlendirmek istiyorsak, üni-
versite kavramının kendisine içkin bazı ilke-
lerden hareket etmemiz gereklidir. Bu çerçe-
vede, yukarıda sıraladığımız hayali haberler 
dolayısıyla yapılacak değerlendirmeler ile 

Başbakan’ın ziyareti dolayısıyla çıkan olayla-
ra dönük yapacağımız değerlendirmeler aynı 
olmalıdır. Bir üniversitede öğrencilerin pro-
testo yapması, akademik özgürlüklerin ne 
olduğu ve ne olmadığına ilişkin bir konudur 
ve bu şekilde değerlendirilmelidir.

‘Evrensel kampüs’ standartı
Modern üniversiteyi diğer kurumlardan 
ayıran en temel hususiyetlerden biri, akade-
mik özgürlük ilkesidir. Akademik özgürlük, 
yaygın kanaatin aksine, sadece öğretim üye-
lerinin istedikleri görüşleri açıklama özgür-
lüğüyle sınırlı değil, aynı zamanda öğren-
cilerin istediklerini öğrenme özgürlüğünü 
kapsamaktadır. Bu çerçevede üniversiteler, 
en aykırı fikirlerin dahi rahatlıkla ifade edi-
lebildiği mekânlar olmuşlardır. Üniversitenin 
bu hususiyeti üzerinde geniş bir uzlaşı oldu-
ğunu söylemek de mümkün. Peki, akademik 
özgürlük, öğrencinin ya da öğretim üyesinin 
her davranışının hoş görülmesi gerektiği an-
lamına gelir mi? Kampüslerde protesto nasıl 
olmalıdır? Columbia ya da Oxford gibi üni-
versitelerde ne gibi davranışlar hoş görülmez?

Dünyada köklü üniversitelerin gelenek ve 
pratiklerine bakıldığı zaman, özellikle bir kı-

Yorum  |  BEKIR S. GÜR  |  29 Aralık 2012  |  Star Açık Görüş

Üniversite Kamp mı, Kampüs mü?
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sıtlayıcı tutum dikkat çekmektedir. Bu kısıt, 
yine akademik özgürlük ilkesine dayalıdır: 
Üniversiteler, kampüse gelen konuşmacıları 
zorla konuşturmamaya çalışanlara müsa-
maha etmemelidir. Çünkü zor kullanma, 
başkasının kendini ifade etme özgürlüğü ve 
bir başkasının dinleme özgürlüğünü kısıtla-
maktır. Princeton Üniversitesi eski rektörü 
William G. Bowen, 2010 yılında yayımlanan 
Çıkarılan Dersler: Bir Üniversite Rektörü-
nün Anıları başlıklı kitabında kampüslerde 
akademik özgürlüklerin nasıl anlaşılması ge-
rektiğini şu sözlerle ifade etmektedir: “Hiç-
bir üniversite ya da kolej, başkalarının hak-
kına tecavüz ya da kurumun esas misyonunu 
tehdit eden davranışları hoş görmez.”

Bazı öğrencilerin aktif ve bir takım politik tu-
tumlara sahip olup görüşlerini ifade etmeleri 
ya da bazı kişileri protesto etmeleri, üniversite 
gençliğinden beklenebilecek son derece sağ-
lıklı bir durumdur. Ne var ki, yukarıda özet-
lenen, akademik özgürlüğe ilişkin çerçeveden 
bakıldığı zaman, ODTÜ’de yaşanan olayların, 
birçok açıdan akademik özgürlükleri ihlal ol-
duğu açıkça görülmektedir.
“Burası ODTÜ, burada herkes protesto edilir” 
şeklinde bir savunmadan hareketle her türlü 
protesto haklı görülürse, o zaman her türlü 
görüşün ifade edilebildiği bir kampüsten de-
ğil, olsa olsa bir kamptan bahsedebiliriz.

Öncelikle, bazı öğrencilerin “biz gerekirse 
zor kullanarak istediğimizi konuşturmayız” 
tavrı, gelişmiş ülkelerdeki kampüslerin hiç-
birinde hoş görülmeyecek bir davranıştır. Bu 
tavrın muhatabı ister bir Başbakan olsun is-
ter bir yazar ya da sıradan bir vatandaş olsun, 
bu tür bir tavır, en açıkça şekilde kınanır ve 
gerekli disiplin işlemleri yapılır.

Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, öğ-
renciler, ileride çocuklarına ya da torunlarına 
anlatacak “hey gidi günler! Biz bir keresinde 
yüzlerce polisi karşımıza aldık, Başbakan’ı 
konuşturmadık” gibi anılar bırakmak isteye-
bilir. Gençlerin bu isteklerini zor kullanarak 
yapmaya çalışmaları yanlış olmasına rağmen 
gençler bu yanlışlığın yeterince farkında ol-
mayabilir. Asıl tuhaf olan şey, kimi öğretim 
üyelerinin gençlerin bu tür davranışlarını 
hoş görmeleri ve onları cesaretlendirmele-
ridir. Bu tuhaflık, hocaların da zihin dün-
yalarında yanlış bir akademik özgürlük ve 
kampüs fikri olduğunu göstermektedir. Öğ-
retim üyelerinin sorumluluğu, hiçbir baskıya 
başvurmaksızın, kendi araştırma sonuçlarını 
öğrencileriyle paylaşmaktır. Öğretim üyele-
ri, öğrencilere karşı sorumluluklarını yerine 
getirmeli ve normal akademik hayatı sekteye 
uğratmamaya özen göstermelidir. Üniversi-
telerin iktidara mesafeli olmaları son derece 
normal olduğu gibi, iktidar karşıtı bir odak 
olmaya da mesafeli olmaları gereklidir. Her 
ne sebeple olursa olsun, üniversite kampüs-
lerinin aşırı politize olmasından kaçınmak 
gereklidir.

Protesto hakkının kullanımı
Sesi en çok çıkan ve örgütlü hareket eden 
200 öğrencinin her türlü davranışı, akade-
mik özgürlük bahanesiyle hoş görülecekse, 
sessiz 20 bin öğrencinin akademik özgürlü-
ğü ne olacak? Madem, üniversite kendisini 
sadece bu 200 kişi üzerinden tanımlıyor, o 
halde geri kalan bütün öğrenciler yancı mı 
oluyor? Böyle bir ortamda, söz konusu 200 

Üniversiteler şayet toplum 
tarafından kendilerine 
bağışlanan özel pozisyonlarını 
sürdürmek istiyorlarsa, 
hakikat arayışında toplumun 
gerisinde değil, ilerisinde 
olmalıdırlar.
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kişiden farklı düşünen bir kişi kendini nasıl 
ifade edebilir? “Burası ODTÜ, burada herkes 
protesto edilir” şeklinde bir savunmadan ha-
reketle her türlü protesto haklı görülürse, o 
zaman her türlü görüşün ifade edilebildiği 
bir kampüsten değil, olsa olsa bir kamptan 
bahsedebiliriz. Dolayısıyla, kampüsü tek bir 
ideolojik ya da başka türlü bir kampla sınır-
landırmak, evrensel anlamda ve her türlü 
görüşün barındığı bir kampüsün inkârı an-
lamına gelmektedir. Sadece protestocu bir 
grubun davranışından hareketle, kampüste-
ki normal akademik hayatı felç etmek, Jac-
ques Barzun’un 1968 olaylarını tarif ederken 
kullandığı güzel tabirle “öğrenci despotizmi” 
anlamına gelmektedir.

Üniversite, topluma ve devlete karşı özel 
bir pozisyondadır. Üniversiteler, devlet ve 
toplum baskısı olmaksızın özgürce hakikati 
arasınlar diye özerktirler. Üniversiteler bu 
rollerini oynadığı sürece, toplum ve devlet 
tarafından desteklenirler. Üniversiteler tam 
da hakikati özgürce arayabildiği ölçüde, top-

lumun taleplerine ve devletin ihtiyaçlarına 
da cevaplar üretirler.

Üniversitenin topluma sorumluluğu
Bundan dolayı, öğretim üyelerinin hakikat 
arayışı ile üniversitenin topluma ve devlete 
karşı kurumsal işlevleri birbirini destekler; 
üniversiteler özgür ortamlarda kalkınmaya 
destek olurlar. Üniversiteler şayet toplum 
tarafından kendilerine bağışlanan özel po-
zisyonlarını sürdürmek istiyorlarsa, hakikat 
arayışında toplumun gerisinde değil, ileri-
sinde olmalıdırlar. Doğrudan söylemek ge-
rekirse, üniversiteye verilen özel konum, bir 
hak değil, toplum tarafından bağışlanan bir 
ayrıcalıktır. Dolayısıyla kimsenin bu ayrıca-
lığı tüketmeye hakkı yoktur.

Son olarak, ilkesel olarak şunları netleştire-
lim: Kampüslerde her türlü barışçıl protesto 
meşrudur; üniversite, kampüste başkalarının 
akademik özgürlüğünü sınırlandıran davra-
nışlara asla müsamaha göstermemelidir; bir 
kampüste polise ihtiyaç bırakılmamalıdır.
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Genel değerlendirme
•	Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 

yürütülen yükseköğretim kanunu taslağına 
ilişkin çalışmalar, öteden beri dile getirilen 
yükseköğretimdeki reform ihtiyacını kar-
şılamaya yönelik atılan önemli bir adımdır. 
YÖK’ün, taslağın hazırlığı sürecinde katı-
lımcı bir yaklaşım benimsemesi ve sonrasın-
da taslağı tartışılmak üzere ilgili paydaşların 
görüşüne sunması, toplumu kucaklayan bir 
yükseköğretim sistemi inşa etme adına an-
lamlı bir girişimdir. Bu girişimin başarıya 
ulaşması için, taslak ile ilgili paydaşlardan 
gelen görüşler değerlendirilmeli ve müm-
kün olduğunca taslakla bütünleştirilmelidir.

•	Türkiye yükseköğretimin en kronik sorunu, 
üniversitelerin toplumsal talep ve ihtiyaçla-
ra duyarsız kalmasıdır. Gerçekten de, üni-
versiteler toplumun ihtiyaçlarını karşılama-
da yetersiz kalmış ve dahası bazı olağanüstü 
dönemlerde bilinçli bir şekilde bu ihtiyaçla-
rı görmezlikten gelmiştir. Toplumun talep-
lerine cevap üretmeyen bir yükseköğretim 
sisteminin oluşmasındaki en temel neden, 
yükseköğretim bürokrasisinin topluma he-
sap verebilir bir yapıdan yoksun olmasıdır. 

Bundan dolayı, yükseköğretim reformunun 
olmazsa olmazı, yükseköğretimden sorum-
lu birim ve kurumların topluma hesap vere-
bilir bir yapıya kavuşmasıdır.

•	Gelişmiş ülke örnekleri incelendiğinde, 
yükseköğretimden sorumlu üst kuruluş-
ların yükseköğretim kurumları üzerinde 
yetkili olduğu görülmektedir. 1981 yılında 
çıkarılan Yükseköğretim Kanunu, YÖK’ü 
hükümetten bağımsız bir kurul olarak tasar-
lamış ve üniversitelerin üst yönetiminden 
sorumlu kılmıştır. Günümüzde yükseköğ-
retimin yönetiminden sorumlu bir üst ku-
ruluşa ihtiyaç vardır ve gelecekte de olmaya 
devam edecektir. Dolayısıyla, tartışılması 
gereken esas konu, böyle bir üst kuruluşun 
var olup olmaması değil, nasıl bir yapıda 
olması gerektiğidir. Bu çerçevede, gelişmiş 
ülkelerde yükseköğretimden sorumlu olan 
Bakanlık, koordinasyon kurulu, yöneticiler 
kurulu ve benzeri yapılar tartışılmalıdır.

•	Yükseköğretim kurumlarının özerklikleri 
ile bu kurumları izleme ve değerlendirme 
çalışmaları birlikte düşünülmelidir. Yükse-
köğretimden sorumlu üst kuruluştan üni-
versitelere yetki devri yapıldıkça, kaliteyi 
koruma ve hesap verilebilirliği sağlama 

YÖK Tarafından Hazırlanan 
Yükseköğretim 
Kanunu Taslağı 
Üzerine
Yorum  |  SETA  |  Aralık 2012
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adına, üniversiteler üzerindeki dış dene-
tim mekanizmaları güçlendirilmelidir. 

•	Türkiye’nin mevcut yükseköğretim siste-
mi, kamu personel rejimi ve istihdam ko-
şulları, kâr amacı gütmeyen bir yükseköğ-
retim tasarımına dayalıdır. Muhtemel bir 
Anayasa değişikliği sonrasında özel üni-
versite kurulması söz konusu olursa ve özel 
üniversiteler kendi programlarını açma ve 
istediği gibi eğitim vermede serbest bırakı-
lırsa, bu kurumlara yönelik kalite güvence 
sistemleri ayrıca tanımlanmalıdır.

•	Türkiye’de yükseköğretimdeki okullaşma 
oranları, OECD’ye üye ülkelerin ortalama-
sının hâlen çok altındadır ve yükseköğreti-
me ciddi bir toplumsal talep vardır. Konten-
janların belirlenmesi, öğretim üyesi yetiş-
tirme, kalite güvencesi, program açılması ve 
üniversite giriş sistemi gibi hususlara ilişkin 
genel ilkeler belirlenirken, Türkiye’nin 2023 
hedefleri dikkate alınması ve yükseköğreti-
minin mevcut büyüme eğiliminin sekteye 
uğratılmaması oldukça önemlidir. 

Yükseköğretim kanunu taslağı
•	Yükseköğretim Kanunu Taslağında, kanun 

maddeleri ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiş 
olmasına rağmen, her bir maddenin hangi 
ihtiyaca ve gerekçeye binaen hazırlandığı 
belirtilmemiştir. Dolayısıyla, mevcut tas-
lağın en önemli eksikliği, taslakta belirti-

len maddelerin, yükseköğretim sisteminin 
mevcut sorunlarını çözmeye nasıl katkı 
yapacağının belirsiz olmasıdır. Ayrıca, tas-
lağa bir bütün olarak bakıldığında yapılan 
değişikliklerle birlikte nasıl bir sistem ön-
görüldüğü yeterince net değildir. Örneğin, 
rektörün seçimle belirlenmesi sürecindeki 
olumsuzlukları ortadan kaldırmaya dönük 
olarak getirildiği anlaşılan mekanizmala-
rın mevcut sorunları nasıl ortadan kaldı-
racağı belirsizdir.

•	Yükseköğretim Kanunu Taslağı, yükseköğ-
retime ilişkin oldukça ayrıntılı ve kapsamlı 
düzenlemeler getirmektedir. Türkiye yük-
seköğretim sisteminin her geçen gün hızlı 
değiştiği ve çeşitlendiği dikkate alındığın-
da, bu kadar ayrıntılı bir taslağın kısıtlayıcı 
olabileceği ve sistemin ihtiyaçlarına kısa 
süre içerisinde cevap veremez hale gele-
bileceği görülmektedir. Dolayısıyla, taslak 
bir tür çerçeve yasa olmalı; ayrıntılar, ilgili 
üst kuruluşun düzenlemelerine ve yönet-
meliklerine bırakılmalıdır.

•	Mevcut taslakta, yükseköğretimin üst 
yönetiminden sorumlu kuruluş olarak 
Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK) ta-
nımlanmıştır. TYK’nın üye kompozisyo-
nuna bakıldığında, YÖK’ün üye kompo-
zisyonuna benzer şekilde, Cumhurbaşka-
nı, Bakanlar Kurulu ve Rektörler Kurulu 
tarafından belirlenen üyelerden oluştuğu 
görülmektedir. Buna ek olarak, YÖK’ün 
üye kompozisyonundan farklı olarak 
TYK’nın kompozisyonu açısından getiri-
len yenilik, üyelerin bir kısmının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 
belirlenmesidir. Buna göre, YÖK’ün üye 
yapısının TYK eliyle kısmen muhafaza 
edildiği görülmektedir. Millet adına yasa-
ları çıkaran ve bütçeyi belirleyen kurum 
olarak TBMM tarafından TYK’ya üye 
atanması önerisi oldukça olumludur. Ne 
var ki, eski kurul yapısının unsurlarının 
aynen korunması sorunludur. Rektörler 

Yükseköğretim reformunun 
olmazsa olmazı, 
yükseköğretimden sorumlu 
birim ve kurumların topluma 
hesap verebilir bir yapıya 
kavuşmasıdır.
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Kurulu tarafından, üniversitelerden so-
rumlu üst kuruluşa üye seçilmesi çıkar 
çakışması ya da çatışmasına yol açtığın-
dan ve hesap verilebilirlik ilkesine aykırı 
olduğundan taslakta yer alması son dere-
ce sorunlu gözükmektedir. Bir başka ifa-
deyle, denetlenen konumundaki kişilerin, 
kendilerini denetleyici pozisyondaki kişi-
leri belirlemesi oldukça sorunludur. Yük-
seköğretimin yönetiminden sorumlu üst 
kuruluşun üye seçiminde, halk tarafından 
seçilen ve yasamayı temsil eden TBMM 
üyeleri ile yine halk tarafından seçilen ve 
yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı 
ile Bakanlar Kurulu rol almalıdır. ABD, 
Almanya, Norveç, Hollanda ve İsveç gibi 
gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara bakıl-
dığında da halk tarafından seçilmişlerin 
yükseköğretimin yönetimini belirlemede 
etkin oldukları görülmektedir.

•	Yeni yasa tasarısında bazı koşulları sağla-
yan üniversiteler için öngörülen konsey ile 
ilgili bazı çelişkiler vardır. Gelişmiş ülke 
örnekleri incelendiğinde, üniversite kon-
seyi ya da mütevelli heyetlerinin amacının 
üniversite ile toplum arasında bir köprü 
olduğu ve üyelerinin çoğunun üniversi-
te dışından atandığı görülmektedir. Buna 
karşılık taslakta önerilen konsey yapısın-
da üyelerinin yarısından çoğunun üni-
versite içinden belirlenmesi, üniversite ile 
toplumu bütünleştirmekten ziyade, üni-
versiteleri daha da içine kapalı bir yapıya 
büründürme riski taşımaktadır. Üniver-
site konseylerinin, rektörlerin yetkilerini 
kamu yararı doğrultusunda kullanıp kul-
lanmadığı yönünde denetleme mekaniz-
ması işlevi görebilmesi, konsey üyelerinin 
çoğunluğunun üniversite dışından olması 

ile mümkündür. Aksi halde, üniversite 
rektörlerinin seçimle belirlenmesi süre-
cinde üniversite genelinde yaşanan türden 
sorunların konseyin için de yaşanması 
muhtemeldir. Ayrıca, kamu yararı ile üni-
versitenin çıkarlarını birlikte ele alacak bir 
yönetim birimi olması beklenen konsey, 
üniversitenin bir iç unsuru haline gelebilir 
ve asıl işlevi olan kamu adına üniversiteyi 
denetleme rolünü yürütemeyebilir. 

•	Konseyle yönetilecek üniversiteler için 
birtakım koşullar öngörülmesi, konseyin 
de tektipleşmesi riski taşımaktadır. Bunun 
yerine, genel olarak üniversite yönetimi-
nin ve özellikle konsey yapısının farklılaş-
masına izin veren bir yapı tasarlanmalıdır. 
Böylelikle, üniversitelerin farklılaşan ihti-
yaçlarına ve koşullarına göre, farklı yöne-
tim biçimleri söz konusu olabilir.

•	Öğretim üyeleri arasında kalıcı bölünme-
lere yol açan ve üniversitelerin ilerlemesini 
engelleyen mevcut rektör seçimlerine son 
verilmelidir. Bunun yerine, gelişmiş ülke-
lerde olduğu gibi rektörlerin belirlenme-
sinde atama yöntemi tercih edilmelidir. 

•	Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve 2023 
hedefleri doğrultusunda, öğretim elema-
nı olmayı cazip hale getirecek bir takım 
teşvikler getirilmelidir. Öğretim elemanı 
olmayı baştan zorlaştıran bir takım ağır 
koşullar yerine, başarılı kişiler için üniver-
siteyi cazip hale getirecek ve öğretim ele-
manlarının yetiştirilmesini destekleyecek 
olanaklar sunulmalıdır. Böylece başarılı ve 
nitelikli kişilerin yükseköğretim sistemine 
girmesi kolaylaştırılırken, yükseköğretim 
sisteminin ihtiyacı olan nicelik ve nitelikte 
insan kaynağı sağlanmış olacaktır.
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Suriye isyanı yaklaşık üç aydır rutin bir ekse-
ne oturdu. “Yavaş ama istikrarlı şekilde güçle-
nen muhalefet ve yavaş ama düzensiz şekilde 
güç kaybeden Baas rejimi” yeni Suriye isyanı 
eksenini oluşturdu. Mahcup Baas destekçileri 
mezkûr ekseni bir tıkanma olarak tefsir eder-
ken; Suriye krizinde somut politika geliştir-
mek istemeyen batılı aktörler “rutin sürecini” 
Suriye’ye dair kurucu hiçbir politika ortaya 
koymaksızın “el-Kaide” sorununu abartarak 
istismar etmeye çalıştılar. Aynı dönemde Su-
riye krizi üzerinden birbirlerine karşı “vekâlet 
savaşını” sürdüren bölgesel aktörlerden Suud 
alacağını aldığını düşünürken; İran ise Baas 
rejiminin arkasına sığamayacağı kadar kü-
çüldüğünü fark ederek gerilimi kısmen Irak’a 
kısmen ise Lübnan’a taşımaya başladı. Özel-
likle İsrail’in Gazze’ye saldırmasıyla derin bir 
nefes aldığını düşünen İran- Hizbullah ekse-
ni, Hamas’ın ‘Suriye ile İsrail’e karşı direnişi 
özenle birbirinden ayıran’ tavrı ile arzuladığı 
rüzgârı bulamamış oldu.

Mevzi kazanan muhalefet
Suriye içindeki aktörler açısından mezkûr 
dönem, büyük ölçüde bir tahkim süreci ola-

rak geçti. Bugün geldiğimiz noktada Suriye 
içindeki muhalefet aylar sonra birbiriyle ko-
nuşabilen bir direnişe dönüştü. İsyanın bu 
sene sonbahara kadar ağır bedeller ödeyerek 
büyük ölçüde taktik hamlelerden ibaret olan 
direnişi, stratejik bir safhaya ulaşarak Suri-
ye direnişinin koordinasyona kavuşmasını 
sağladı. Üç ay öncesinde Suriye’nin yarıdan 
fazlasında kontrolü tamamen kaybeden Baas 
rejimi, geçtiğimiz ay içinde kuzey ile kara 
bağlantısını neredeyse tamamen kaybetti. 
Sınır kapılarını da aylar önce muhaliflere 
kaptıran Esad, bu ay içinde muhaliflerin gü-

Suriye Krizi Nereye Gidiyor?
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  17 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Gittikçe güç kaybeden Baas rejimine karşı güçlenen Suriye muhalefetine desteği arttırmak ve Suriye konusunda çözüm opsiyonlarını 
görüşmek üzere 12 Aralık’ta Fas’ın Marakeş şehrinde Suriye’nin Dostları Uluslararası Konferansı toplandı. Konferans’ta 130 ülke Suriye 
Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu’nu (SMDK) ülkenin yegâne meşru temsilcisi olarak tanıma kararı aldı. Bu toplantıdan kısa 
bir süre önce ise Washington, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu’nu tanıdı. Suriye’nin Dostları toplantısında imzalanması 
beklenen bildirgede ‘Suriye’de rejimin geçerliliğini yitirdiği, Beşşar Esed’in kenara çekilip siyasi geçiş sürecine engel olmaması gerek-
tiği’ yazıldı. Böylelikle Esed’e her taraftan gelen baskılar arttırılırken, muhalefet ise uluslararası meşruiyetini güçlendirmeye başladı.

Suriye Muhalefetine Uluslararası Destek 

“Yavaş ama istikrarlı şekilde 
güçlenen muhalefet ve 
yavaş ama düzensiz şekilde 
güç kaybeden Baas rejimi” 
yeni Suriye isyanı eksenini 
oluşturdu.
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neyden cephe açmasını da engelleyemedi. 
Büyük ölçüde hava kuvvetlerinin operas-
yonlarına bel bağlayan Suriye rejimi, isyanın 
başından beri sahaya sürdüğü Şebbiha yapı-
lanmasına benzer bir şekilde devlet vasfını 
kaybetmiş silahlı bir örgüte dönüştü.

Kürtlerin muhalefete katılımı
Suriye krizi boyunca ayrıksı bir tavır takınan 
Kürtler de son iki ayda yeni bir sürecin içine 
girdiler. İsyanın başından beri Suriye Kürtle-
rine dair aklıselim analizlerin öngördükleri 
haklı çıktı. PKK üzerinden akla ziyan analiz-
lerle, maddi bilgi düzeyinde bile gerçeklikten 
koparak kurgulanan “kurtarılmış mahalle” 
tutumu, önce Suriye isyanına katılan Kürt 
muhalefetini ardından da Kürtler dışında-
ki ana unsurları karşısında buldu. PYD ile 
doğrudan sıcak çatışmaya varan kriz, Suriye 
muhalefetinin feraseti sayesinde yaygın bir 
çatışmaya dönüşmeden sakinleşti. Sonuçta, 
PYDPKK’nın, Suriye’ye dair yaptığı, “Şem-

dinli kurtarılmış bölgesi” düzeyini aşmayan 
analizleri realite ile yüzleşmiş oldu. Kürtlerin 
Suriye isyanında takındıkları sorunlu pozis-
yon devam etmekle beraber, ayaklanmanın 
bu aşamasında ciddi bir muhasebe yaptıkla-
rını PYD-PKK çizgisi dışında yeşeren Kürt 
muhalefeti ortaya koymaktadır.

Muhalefeti yeniden dizayn etme
ABD başkanlık seçimlerine ve Clinton’ın 
görevini “fiilen” bırakmasına birkaç gün 
kalmışken, Amerikalı ve Avrupalı aktörler 
“Suriye siyasi muhalefetine” müdahalede 
bulundular. Türkiye’nin kenara itilmesi ve 
“İslamcı muhalefetten” kurtulma girişimi 
şeklinde okunan adım oldukça ilginç sonuç-
lar üretti. Suriye krizinin en yoğun paydaşı 
olan Türkiye’yi ve muhalefetin neredeyse 
tamamını temsil eden İslamcıları “teğet geç-
me” girişimi, Suriye muhalefetinden ezici bir 
çoğunluğun ve Türkiye’nin de desteklediği 
Muaz Hatip’in siyasi muhalefeti derleyip 
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toparlayacak şekilde seçilmesiyle neticelen-
di. Medya dedikoduları üzerinden, Suriye 
içindeki aktörlerle aylardır iletişimde, yoğun 
eğitimde ve işbirliğinde olduklarını yayan 
batılı aktörlerin, büyük ölçüde kamu diplo-
masisi yaptıkları da aşikâr hale geldi.

Rusya’nın pozisyon değiştirmesi
Suriye sorununun bir başka önemli paydaşı 
olan Rusya için Suriye meselesinin ne an-
lama geldiğini görmek açısından Putin’in 
Türkiye ziyareti önemliydi. Rusya-Suriye 
bağlantısını varoluşsal bir ortaklık düzeyin-
de göstermeye çalışan analizlerin tamamı 
Putin ziyareti ile Suriye’nin Rusya açısından 
detay bir araçsallaştırma olduğunu fark etti-
ler. Ziyaretten hemen sonra Rusya’nın hem 
gayri resmi kaynaklardan hem de resmi 
ağızlardan “Esad’ın kazanmasının mümkün 
olmadığını ilan etmesi” ise fiilen Rusya-Su-
riye ilişkisini yeni bir düzeye taşıdı. Rusya, 
Baas’ın Suriye’den çekilişinden önce, Suriye 

üzerinden Ortadoğu’dan çekilişinin jeopoli-
tiğini yönetmeyi gündemine aldı.

Küresel aktörlerin pozisyon değiştirmesi
Rusya ile eşzamanlı olarak ABD ve Batının 
da Suriye ilgisinin panik bir havada artması-
nı, Baas rejiminin sona yaklaştığı senaryoda 
aceleci rollerle bile olsa yer alma telaşı olarak 
okumak doğru olacaktır. Büyük ölçüde, son 
bir buçuk yıldır Suriye’de yaşananlardan zi-
yade, “Suriye’deki Türkiye pozisyonuna” göre 
siyaset belirleme hatasına düşen bölgesel ve 
küresel aktörler; zaman içinde Suriye’de, sa-
hada, derinlik kaybetmiş olmanın telaşı ile 
“yeniden Suriye’ye” yaklaşmaya çalışıyorlar. 
Bu yaklaşım tarzının panzehiri kendi üret-
tiği “el-Kaide mübalağası” üzerinden “İs-
lamcılar” olduğu sürece ortaya koyabileceği 
fazlaca kurucu bir siyaset bulunmamaktadır. 
Suriye’yi kaybedip “Şam rejimine” dönüşen 
Baas iktidarının sahneden çekildiği gün; Su-

riye krizinin turnusol testine tabi tuttu-
ğu bütün bölgesel ve küresel aktörler 
test sonuçlarının gösterdiği siyasi ağır-
lık ve pozisyonun ötesinde bir anlam 
ifade etmeyecekler.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-
rine göre, 2012 yılı birinci çeyrekte yüzde 
3.4, ikinci çeyrekte yüzde 3 artan Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla (GSYH), 2012 yılı üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre reel olarak yüzde 1.6 artmıştır. Türkiye 
ekonomisi, küresel ekonomik kriz ve 2011’de 
gerçekleşen yüksek cari açık dolayısıyla eko-
nomik büyümede yapılan frene rağmen, 
makroekonomik değişkenlerde gösterdiği 
iyileşmeler, ulaştığı siyasi ve ekonomik is-
tikrar ve sahip olduğu ekonomik büyüme 

potansiyeli sayesinde, 2009’un son çeyreğin-
den itibaren son 12 çeyrek boyunca, büyüme 
trendine devam etmiştir.

Ihracata dayalı büyüme
2012 yılı üçüncü çeyrek dönemde tasarlandığı 
gibi yurt içi nihai talep daralmaya devam et-
miş, ihracat ise küresel büyüme görünümün-
deki zayıflamaya rağmen artış eğilimini koru-
muştur. Diğer yandan, 2012’de azalan iç talep 
nedeniyle reel kalemlerin büyüme artış hızın-
da bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş 
yaşanmıştır. Özel sektör gelişim hızı imalat 
sanayindeki bu azalışa bağlı olarak yüzde 11.1 
küçülmüştür. İç talep azalırken net ihracatın 
ekonomik büyümeye katkısı devam etmiştir.

Son dönemlerde sürekli olarak artan ihracat, 
2012 yılı birinci ve ikinci çeyrekte olduğu 
gibi üçüncü çeyrekte de Türkiye ekonomi-
sinde büyümenin kaynağı olmayı sürdür-
mektedir. Bu dönemde ekonomik büyüme 
net ihracattaki artışla sağlanmış, ihracatın 
ithalattan daha fazla artması anlamına ge-

Büyüme Devam Ediyor Cari Açık 
Hızla Azalıyor
Yorum  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  15 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), Türkiye ekonomisinin 2012 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğünü açıkladı. Yıllık baz-
da ise 2012 yılının en düşük büyümesi kaydedildi. 9 aylık büyüme hızı yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Ekonomideki yavaşlamaya 
paralel olarak cari açık hızla azalmaya devam etti. Üçüncü Çeyrek sonunda 12 aylık cari açığın GSYH’ya oranı yüzde 7,2 olarak 
gerçekleşti.

2012’nin III. Çeyreği’nde Ekonomik Göstergeler

Türkiye, yakın ve Ortadoğu 
ülkelerinde coğrafi çeşitliliği 
sağlayarak hem pazar payını 
büyütmüş hem de ihracata 
pozitif bir ivme kazandırmıştır.
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len bu durum ekonomik büyümeye önemli 
katkılar sağlamıştır. 2012 üçüncü çeyrek 
döneminde (Temmuz-Eylül) gerçekleşen 
ihracat miktarı, Euro Bölgesi borç krizine 
rağmen 2011’in aynı dönemine göre yüzde 
13.7 artmıştır. Euro Bölgesine gerçekleşen 
ihracattaki azalma, Yakın ve Ortadoğu ülke-
lerine ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat ile 
telafi edilerek borç krizinin olumsuz etkileri 
minimize edilmiştir. Türkiye, bu sayede coğ-
rafi çeşitliliği sağlayarak hem pazar payını 
büyütmüş hem de ihracata pozitif bir ivme 
kazandırmıştır.

Cari açıkta azalma
Cari açığı azaltmak için özellikle ithalatta 
gerçekleşen azalış ile hem ekonomik büyü-
me bir önceki yıla göre hız kesmiş hem de 
cari açık kademeli olarak azalmıştır. Bu doğ-
rultuda alınan ekonomik tedbirler ile cari 
açık bir önceki yıla kıyasla azalarak Ocak-
Eylül döneminde GSYH içindeki payı yüzde 
6.7’ya düşürülmüştür. 2012 sonunda ise cari 
açığın GSYH içindeki payının yüzde 7.3’e 
düşürülmesi öngörülmüştür. Bunun yanı 
sıra, 2011 Ocak-Eylül döneminde yüzde 54.7 
olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, ihra-
catta meydana gelen artış ve ithalatta meyda-

na gelen azalma dolayısıyla 2012 Ocak-Eylül 
dönemi itibariyle yüzde 64’e yükselmiştir. Bu 
nedenle, 2012 için hedeflenen cari açık ora-
nına ulaşma olasılığının yüksek ve cari açık 
için yapılan tasarımın öngörüldüğü şekliyle 
gerçekleşeceği beklenmektedir.

2012 ilk dokuz aylık dönemde yüzde 2.6 büyü-
yen ekonominin, 2012 için hedeflenen yüzde 
3.2’ye ulaşması için son çeyrekte yüzde 4 üze-
rinde büyüme gerçekleştirmesi gerekir. Önü-
müzdeki dönemlerde daha yüksek büyüme 
oranlarına ulaşmak için, Merkez Bankası’nın 
olası politika faizinde indirime gitmesi artık 
zorunlu hale gelmiştir. Politika faiz oranın-
daki olası indirimler, kredi faizlerinin önemli 
oranda düşmesine ve dolayısıyla önümüzdeki 
dönemlerde iç talebin de ekonomik büyüme-
ye katkı yapmasına yardımcı olacaktır.

Diğer yandan, Türkiye’nin kredi notunun 
yatırım yapılabilir seviye yükselmesi ile olası 
sermaye girişleri TL’nin değerlenmesine ne-
den olabilir. Bu dönemde ekonomik büyü-
menin lokomotifi olan ihracatta devam eden 
artış trendin sürdürülmesi ve ekonomik bü-
yümenin devam etmesi için, TL’nin aşırı de-
ğerlenmemesi gerekir.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri-
ne göre, 2012 yılı birinci çeyrekte gerçekle-
şen yüzde 3,4 ve ikinci çeyrekte gerçekleşen 
yüzde 3 oranındaki Gayri Safi Yurtiçi Hası-
la (GSYH) büyüme oranı, 2012 yılı üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre reel olarak yüzde 1,6 oranında art-
mıştır. Böylece 2012 yılı üçüncü çeyreğin-
de GSYH cari fiyatlarla 377.584 milyon 
Türk Lirası’na ve 209.248 milyon Amerikan 
Doları’na ulaşmıştır. Bu veriler ile birlikte 
Türkiye ekonomisi, 2012 yılı üçüncü çey-
rekteki büyüme oranı ile küresel ekonomik 
krize rağmen, 2009 yılının son çeyreğinden 
itibaren son 12 çeyrek boyunca beklentile-
rin altında olsa da aralıksız büyümesini sür-
dürmüştür. Diğer yandan, 2012-2014 Orta 
Vadeli Program (OVP)’da 2012 yılı için he-
deflenen yüzde 4 ekonomik büyüme oranı, 

2012 yılında 2013-2015 yılları için hazırla-
nan son OVP’de yüzde 3,2 olarak revize edil-
miştir. İlk dokuz aylık dönemde yüzde 2,6 
büyüyen ekonominin, 2012 için hedeflene 
yüzde 3,2 oranına ulaşması için son çeyrekte 
daha yüksek oranda (yüzde 4’ün üzerinde) 
büyümesi gerekir.

Türkiye, yapısal nedenlerden dolayı artan 
cari açık problemine rağmen ekonomik 
büyümede son 10 yılda önemli gelişmeler 
göstermiştir. Türkiye ekonomisinin makro-
ekonomik değişkenlerde gösterdiği iyileş-
meler, ulaştığı siyasi ve ekonomik istikrar ve 
sahip olduğu ekonomik büyüme potansiyeli 
sayesinde 2002-2011 döneminde GSYH’da 
ortalama yüzde 5,2’lik reel büyüme gerçek-
leşmiştir. 2012 yılı üçüncü çeyrek dönemin-
de de ekonomik büyümede yapılan frene 
rağmen, ekonomide büyüme trendinin de-
vam ettiği görülmüştür. Bu dönemde, G-20 
ülkeleri içerisinde en yüksek ekonomik bü-
yüme oranına sahip olan ülke yüzde 7,4 ile 
Çin olurken, ikinci ülke yüzde 6,2 ile Endo-
nezya ve üçüncü en yüksek büyüme oranına 
sahip olan ülke yüzde 3,3 ile Meksika olmuş-
tur. Türkiye ise beklentilerin altında olsa da 
yüzde 1,6 oranı ile AB ülkeleri ortalamasının 
üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
2012-III. Çeyrek (Temmuz, 
Ağustos, Eylül) 
Değerlendirmesi
Perspektif  |  ERDAL TANAS KARAGÖL  |  Aralık 2012 

Türkiye’nin kredi notunun 
yatırım yapılabilir seviyeye 
yükselmesi ile olası sermaye 
girişleri TL’nin değerlenmesine 
neden olabilir.
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Iç talep daralıyor, ihracat büyümeye katkı  
yapmaya devam ediyor
2011 yılındaki yüksek cari açığa önlem ola-
rak, Türkiye ekonomisi, ekonomik büyü-
me ve cari açık arasında tercih noktasına 
gelmiştir. Bu tercih doğrultusunda Avrupa 
Birliği ülkelerindeki parasal genişlemenin 
aksine bir politika izlenerek sıkı para politi-
kası hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak 
Merkez Bankası tarafından kredi hacmi da-
raltılarak iç talep yavaşlatılmıştır. 2012 yılı 
üçüncü çeyreği itibariyle yurt içi nihai talep 
daralmaya devam etmiş, ihracat ise küresel 
büyüme görünümündeki zayıflamaya rağ-
men artış eğilimini korumuştur.

Son iki yıldır sürekli olarak artan ihracat, 
2012 yılı birinci ve ikinci çeyrekte olduğu 
gibi üçüncü çeyrekte de Türkiye ekonomisin-
de büyümenin kaynağı haline gelmiştir. Bu 
dönemde ekonomik büyüme net ihracattaki 
artış ile sağlanmış, ihracatın ithalattan daha 
fazla artması anlamına gelen bu durum eko-
nomik büyümeye önemli katkılar sağlamıştır. 
Euro Bölgesi gelişmelerine bağlı borç krizi 
neticesinde 2012 Temmuz-Eylül döneminde 

yapılan ihracat, 2011 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 13,7 artarken, Avrupa Birliği ül-
kelerine gerçekleşen ihracat yüzde 7,9 azal-
mıştır. İhracatın yaklaşık yarısının gerçek-
leştiği Avrupa Birliği ülkelerinde meydana 
gelen talep daralmasının olumsuz etkilerini 
azaltmak amacıyla, Yakın ve Ortadoğu ülke-
lerine ve Afrika ülkelerine gerçekleşen ihra-
cat artırılarak pazar çeşitliliği sağlanmıştır.

Sonuç ve öneriler
Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir 
seviyeye yükselmesi ile olası sermaye girişleri 
TL’nin değerlenmesine neden olabilir. Bu dö-
nemde ekonomik büyümenin lokomotifi olan 
ihracatta devam eden artış trendin sürdürül-
mesi için, TL’nin aşırı değerlenmemesi gerekir. 
Son olarak, önümüzdeki dönmelerde cari açık 
ve ekonomik büyüme arasında tercih noktasına 
gelmemek için, ekonomide uygulanacak uzun 
vadeli yapısal önlemler ile cari açığı artırmadan 
ekonomik büyümenin sağlanması gerekmek-
tedir. Söz konusu uzun vadeli yapısal önlemler 
olan katma değeri yüksek üretim ve yurt içi ta-
sarruflar ile sürdürülebilir bir ekonomik büyü-
me sağlanmalıdır.
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Mısır’da 14 Haziran’da gerçekleştirilen yargı 
müdahalesi ile meclis feshedildi. Meclisin et-
rafını çeviren asker ve istihbarat gözetimin-
de seçilmişler sandalyelerini bırakarak yıllar 
sonra ilk kez halkın iradesinin yansıdığı bi-
nayı boşalttılar. Açık bir darbe olan bu duru-
ma, geçen haftadan beri Mısır’da meydanları 
dolduran isimlerin önde gelenleri bırakın 
tepki göstermeyi alkış tutmayı tercih ettiler. 
Muhammed Mursi’nin müesses nizama karşı 
verdiği mücadelede attığı adımlar sonrası da 
ortaya çıkan manzara ve verilen tepkilerin 
“Mısır’da vuku bulduğunu” anlamayan her 
analiz ve yaklaşım sorunludur.

Mursi’nin attığı adımlara, daha sonra bir 
yaftaya dönüşen ilk tepkiyi verenlerin ba-
şında Baradey gelmekteydi. Mursi’yi “yeni 
Firavun” olmakla suçlayacak kadar iler gi-
den Baradey; 14 Haziran’da meclisin feshini 
alkışlayıp karar için “iktidardakiler yargıya 
saygıyı öğrenmeli” mealinde açıklamalar 
yapıyordu. Benzer bir şekilde meydanların 
yeni, Mısır’ın eski bir ismi olan Amr Musa, 
aynı karar için “istikrar için olumlu adım” 
derken; cumhurbaşkanlığı için yarışmış olan 

ve kendisini “liberal” olarak tarif eden Ham-
din Sabbahi ise karar için “şükür ediyorum” 
demişlerdi.

Mursi’yi iktidarsızlaştırma
Mursi’nin geçen hafta aldığı kararları içeri-
ği, detayları ve eleştiriler üzerinden değer-
lendirmenin neredeyse hiçbir siyasal değeri 
bulunmamaktadır. Mursi’nin aldığı karar-
ların mahiyetini idrak etmek için Mısır’da 
sürecin nasıl işlediğini hatırlatmak hayati 
değer taşımaktadır. Mısır rejimi başkanlık 
seçimleri öncesi atağa geçti. Bir koldan ordu 
diğer koldan yargı Mursi’nin seçilmesini 
engellemek için ellerinden geleni yaptılar. 

Mursi ve Liberal Mübarekizm
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  01 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Kasım ayında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yayımladığı kararname, beklenmedik boyutlarda tepkilere neden 
oldu. Kararname aynı çatı altında birleşmeleri hayâl bile edilemeyecek grupları bir araya getirdi. Mübarek rejiminin yandaşları 
‘fulul’ ile Mübarek rejimine karşı ilk isyanı başlatan gruplardan 6 Nisan Hareketi ve Kifaye Hareketi, Tahrir Meydanı’nda fulul ile bir 
araya gelip Mursi’ye karşı eylem gerçekleştirdi. Bu sebeple Arap ve Ortadoğu kamuoyunda Mursi, devrim ve değişim hareketleri-
ni Mübarek yandaşlarının kucağına itmekle suçlandı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen 15 ve 20 Aralık’ta iki aşamalı olarak yapı-
lan referandumda ortaya çıkan toplam sonuçlara göre Mısır halkının % 64’ü anayasaya “evet” derken, % 36’sı “hayır” oyu kullandı. 

Mısır’da Kararname Gerginliği 

Meclisin feshini alkışlayan 
bir liberal mi yoksa vesayetle 
mücadele eden bir ‘firavun’ 
mu daha demokrat sorusunun 
cevabı tartışmaya değer!
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Meclisi ve anayasa komisyonunu feshetti-
ler, Mursi’nin yetkilerini budadılar. Mursi 
başkan seçildiğinde anayasa süreci, parla-
mentosu, yetkileri ve beraber çalışabileceği 
bir bürokrasisi olmayan bir liderdi. Bunlar-
la birlikte önünde çökmüş bir ekonomi ve 
askeryargı- istihbarat bürokratik oligarşisi 
vardı. İlerleyen aylarda, Mursi, askeri yö-
netimin başından Tantavi’yi; istihbarattan 
ise Muvafi’yi uzaklaştırıp anayasa sürecinin 
önünü açınca demokratikleşme için yeni bir 
ümit doğmuştu.

Mursi, Gazze sonrası kazandığı ivme ile yar-
gı vesayetine müdahale etti. Başka bir de-
yişle yargı eliyle sürdürülen de facto darbe 
haline dur demiş oldu. Mursi, geçen hafta 
yetkilerini genişletip, yargıda yeni atamalar 
gerçekleştirmeseydi, eski rejimin isimlerinin 
yargılanmasının ve anayasa sürecinin devam 
etmesinin önünü açmasaydı neler olurdu? 
Bu sualin cevabı çok karmaşık değil. Mursi 
sadece seçilmiş, siyasi sermayesini yastık altı 

yapmış bir lider olmakla kalmaz; Mısır’ın yıl-
larca gecikecek bir demokratikleşme ve nor-
malleşme türbülansına girmesine sebep ola-
bilirdi. Benzer bir süreç Türkiye’de yaklaşık 
yarım asır sürdükten sonra 2010’da kısmen 
rayına sokulabildi.

Yargısal vesayetle mücadele
Bu zaviyeden bakıca, Mursi, Türkiye’nin 
2010 Anayasa halkoylamasına kadar geçen 
süreyi birkaç aya sığdırmayı başaracak gibi 
görünüyor. Hal bu olunca Mursi’nin “cum-
huriyet mitinglerinin” eksik kalması elbette 
düşünülemezdi. Aylar önce Mursi cumhur-
başkanı seçilince “tehlikenin farkında mısı-
nız?” ilanlarıyla Mursi’ye karşı “bir milyonu” 
sokağa dökme girişimi, “fulul” kanadının 
ağır basmasından dolayı “biz kaç kişiyiz!” 
akıbetine uğramıştı. Bugün ise “Mısır’ın fii-
li darbe yönetimine” siyasal bir müdahalede 
bulunan Mursi’nin karşısında ulusal, bölge-
sel ve küresel medya destekli “liberal Müba-
rekizm” çıkmış bulunuyor.
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Mursi’yi ‘geçici yetkilerinden’ dolayı Firavun 
ilan eden Mısır’ın ‘liberal’ ve eski rejim ka-
lıntılarının; ‘Firavun’un iktidar olduğu bir 
ülkede gösteriler yapıp, medyada özgürce 
konuşup hatta iktidar partisinin binalarına 
saldırabildiklerini hatırlatmakta fayda var. Bu 
açıdan bakınca, meclisin feshini alkışlayan bir 
liberal mi yoksa vesayetle mücadele eden bir 
‘firavun’ mu daha demokrat sorusunun cevabı 
tartışmaya değer! Muhtemelen yakın zaman-
da, “liberallerin” Mısır müesses nizamının 
80 yıllık “İhvan sorunsalından” daha ağır bir 

“İhvan sorunu” nüksedecektir. İhvan’ın ise 
aynı dönemde kendisinden uzaklaşıp Mısır’la 
daha fazla meşgul olması da mukadderdir. Bu 
siyasal makastan çıkacak tek şey sancılı de-
mokratikleşme ve normalleşmedir. Başka bir 
deyişle ise “liberaller” daha fazla “cemaatleşir-
ken”; İhvan daha fazla “kitleleşecektir”. Libe-
rallerin iddia ettiği gibi Mursi’den bir ‘firavun’ 
çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki birkaç ayda 
alacağı kararlarla göreceğiz. Ama ‘liberaller-
den’ çok rahat bir Mübarekizm çıkabileceğini 
geçen hafta görmüş olduk!.
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1. Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mürsi’nin 22 Kasım’da yayınladığı karar-
nameden önce nasıl bir süreç yaşandı?
Mısır’da devrimden sonra yapılan parlamen-
to seçimleri Müslüman Kardeşler’in Özgür-
lük ve Adalet Partisi’nin %47’lik zaferiyle 
sonuçlanmıştı. Bu seçimde Selefi Nur Partisi 
de %24’lük oy oranıyla seçimden ikinci parti 
olarak çıkmıştı. Seçimin akabinde 26 Mart’ta 
kurulan Anayasa Komisyonu, ülkenin yeni 
anayasa metnini hazırlamakla görevlendi-
rildi. Fakat Kahire İdari Mahkemesi bu ilk 
komisyonu, 10 Nisan 2012’de içinde millet-
vekilleri olduğu gibi anlaşılamaz bir gerek-
çe nedeniyle feshetti. 7 Haziran’da ise ikinci 
Anayasa Komisyonu kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda 
oy verme işleminin bitiminin hemen ardın-
dan 17 Haziran 2012 tarihinde Yüksek As-
keri Konsey tarafından yayınlanan Anayasa 
Beyannamesiyle yeni Cumhurbaşkanının 
yetkileri sınırlanmıştı. Yüksek Askeri Kon-
sey Mursi’nin başkomutanlık sıfatını elinden 
almış, askeri atamalar yapmasını engellemiş 
ve parlamentonun feshedilmesinin ardından 
Cumhurbaşkanı’na geçmesi gereken yasama 
yetkisini de kendi eline almıştı. Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin başlamasından iki gün 

önce ise Mısır Halk Meclisi, Anayasa Mah-
kemesi tarafından lağvedilmişti.

Cumhurbaşkanı Mursi göreve geldikten bir 
ay 12 gün sonra, 12 Ağustos 2012 tarihinde 
askerleri siyaset dışına itecek ve Yüksek As-
keri Konsey’e Anayasa Mahkemesi’nin Parla-
mentoyu feshetmesinden sonra intikal eden, 
yasama yetkisini de eline alacaktır. Mursi bu 
kararla, 1952 yılında Cemal Abdunnasır ve ar-
kadaşları tarafından, Mehmet Ali Paşa’nın to-
runlarından Kral Faruk’a karşı yapılan askeri 
darbe ile işbaşına gelen 60 yıllık askeri yöneti-
me son vermiş ve ülkenin demokratikleşmesi 
ve sivilleşmesi adına çok önemli bir adım at-
mıştır. Mursi’nin 22 Kasımda kamuoyuna ilan 
edilen kararnameyi yayınlamasının neden-
lerinden bir diğeri de başsavcı Abdulmecid 
Mahmud’un görevinden alınarak Vatikan’a 
Büyükelçi olarak altanması ve sonrasında ya-
şananlardır. Mübarek yandaşı olarak bilinen 
Yargıçlar Kulübü ve muhalefetin sert eleştiri-
leri nedeniyle Mursi geri adım atmak zorunda 
kalmıştı. Mursi bu şekilde yargıya karşı ikinci 
hamlesinde de başarısız olmuştur. İlk hamle-
si Anayasa Mahkemesi tarafından feshedilen 
Mısır Halk Meclisi’nin tekrar toplanması ka-
rarıydı. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 
Mısır Halk Meclisi’nin feshi kararını, göreve 

Yorum  |  ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK  |  11 Aralık 2012

5 Soru: Mısır’da Anayasal Gerilim
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başlamasından 8 gün sonra iptal etmiş ve par-
lamentonun tekrar toplanmasına karar ver-
miş ancak başarılı olamamıştı.

2. 22 Kasım kararnamesinin içeriği ve 
amacı neydi?
22 Kasım Kararnamesinin gerçek hedefi yar-
gı erkinin ülke siyaseti üzerindeki etkisini 
azaltmaktı. Seçimle işbaşına gelen millet-
vekillerinden oluşan Mısır Halk Meclisi’nin 
(Parlamento) alt kanadı Şura Meclisini ve altı 
aydan beri çalışmalarda bulunan Anayasa 
Komisyonu’nun Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan feshedilmesini engellemekti. Mursi kendi 
ifadesi ile Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu 
kararları ile ilgili olarak istihbarat birimlerin-
den duyum almıştı. Mursi ülkenin devrimden 
sonraki iki yıllık süreçte elde ettiği kazanımla-
rı kaybetmemek ve tekrar sıfır noktasına dön-
memek için bu kararnameyi ilan etmiştir.

3. Kararname sonrası Mısır’da yaşanan kri-
zin dinamikleri nedir ve aktörleri kimler?
Kararname beklenmedik bir tepkiye neden 
olmuş ve bir çatı altında birleşmesinin hayal 
bile edilemeyeceği grupları bir araya getir-
miştir. Mübarek rejimi kalıntıları ‘fulul’ ile 
Mübarek rejimine karşı ilk isyanı başlatan 
gruplardan 6 Nisan Hareketi ve Kifaye Ha-
reketi Tahrir Meydanı’nda fulul ile bir araya 
gelmiş ve Mursi’ye karşı eylem gerçekleştir-
miştir. Mursi bu sebepledir ki devrim ve de-
ğişim hareketlerini Mübarek yandaşlarının 
kucağına itmekle suçlanmıştır.

Öte yandan Mısır muhalefeti Ulusal Kurtu-
luş Cephesi çatısı altında birleşmiştir. Ulusal 
Kurtuluş Cephesi’nde Amr Musa’nın başka-
nı olduğu Kongre Partisi, Seyyid el Bedevi 
başkanlığındaki Vefd Partisi bulunmaktadır. 
Nasırcı grubu, Cumhurbaşkanlığı adayla-
rından Hamdin Sabahi, Avukatlar Sendika-
sı Başkanı Semih Aşur ve Hasan Abdulğani 
temsil etmektedir. Düstur Partisi Başkanı 
Muhammed el Baradey de Cephede ismi öne 
çıkan şahsiyetlerdendir.

4. Mısır’da yeni anayasa ne getiriyor ve tartış-
malar hangi konular üzerinde yoğunlaşıyor?
15 Aralık 2012 tarihinde hakkında referan-
dum yapılacak olan Mısır yeni anayasası tas-
lağı, bu zamana kadar ülkede gelmiş geçmiş 
en iyi anayasa olarak nitelendiriliyor. Ancak 
Hıristiyanların durumu, kadın hakları ve si-
lahlı kuvvetlerle ilgili konularda tartışmalar 
var. Özellikle seküler kesimler anayasayı, İs-
lami akımların ağırlıkta olduğu bir Anayasa 
Komisyonu’nun hazırlamasına karşı çıkmak-
ta. Genel olarak tartışmalar anayasa madde-
leri ile ilgili değil, komisyonda çoğunluğun 
İslami akımlardan oluşuyor olması ekseninde 
seyretmekte, maddeler tartışılmamaktadır. 
Çünkü komisyon üyelerinin kahir ekseriye-
ti tarafından kabul edilen maddeler genelde 
İslami ve seküler kesimlerin üzerinde ittifak 
ettiği maddelerdir. Selefilerin Şeriat ile ilgi-
li ikinci madde konusundaki istekleri kabul 
edilmemiştir. İkinci madde El Ezher’in de 
çağrısıyla 1971 yılından beri var olduğu haliy-
le ‘Kanun koyucu İslam Şeriatı Prensipleridir’ 
şeklinde kalmıştır.

5. Mursi’nin aldığı son anayasal kararlar 
ile birlikte Mısır’ı bundan sonra nasıl bir 
süreç bekliyor?
Son anayasal kararlar konusunda muhale-
fet kısmen de olsa ikiye bölünmüştür. Yarın 
Devrim Partisi’nin başkanı Eymen Nur’un 
yanı sıra Vasat Partisi’nin de uzlaşmadan 
yana tutumu ortamın yatışmasında etkili 
olmuştur. Ulusal Kurtuluş Cephesi içinde 
ciddi görüş ayrılıkları vardır. Kongre Partisi 
Başkanı Amr Musa ve Vefd Partisi Başkanı 
Seyyid el Bedevi referanduma katılma ve ha-
yır oyu kullanma yönünde görüş beyan et-
mektedir. Nasırcılar gerilimi artırma yönün-
de fikir beyan ederken El Baradey kararsız 
durumdadır. Halk referandumda evet derse 
parlamento seçimleri yapılacak. Hayır oyu 
fazla olursa üç ay içerisinde tekrar bir Ana-
yasa Komisyonu oluşturulacak ve 6 ay içinde 
yeni bir taslak hazırlanacak ve halk oyuna 
sunulacak.
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Rising tensions in Egypt were unavoidable 
after Morsi’s intervention in the oligarchy 
of the judiciary. It is hard to say whether it 
was the Egyptian liberals that caused the 
tensions to rise, simply because the liberals 
have nothing to gain in Egypt on the streets. 
Neither the liberals’ popular base is capable 
of creating a social movement, nor do their 
actors have the experience to overcome such 
a trial. The Egyptian liberals need to under-
stand, Tahrir is a good place for sending 
messages to Egypt and to Morsi, but it is not 
a good place to do politics.

They need to understand that there is a big 
difference between “gaining the support 
of the streets” and “doing politics from the 
streets.” Besides, Egypt is not simply a coun-
try whose political course can be determined 
by the early birds of Tahrir. Under current 
conditions in Egypt, all political actors, in-
cluding the Brotherhood, who prefer staying 
on the streets to doing politics on legitimate 
grounds, must realize they are playing with 
fire. The fire is the possibility of the military-
judiciary tutelage regime blatantly taking 
over the reins of power. Should the conflict 
on the streets continue full-fledged on the 

path to complete chaos, it will only strength-
en the hand of the old regime.

What should Morsi do at this point? If Morsi 
backs away from his decisions, not only will 
he squirrel away the political capital vested 
in him by the Egyptian people, but he will 
also become an honorary president defeated 
by the Egyptian oligarchy. Morsi said “halt” 
to the tutelage regime in a language it under-
stands. Every single political actor in Egypt 
knows this is so. They also know that the cou-
rageous decisions made against the establish-
ment by a leader without a Parliament, Con-
stitution, bureaucracy, intelligence, police, 
military or functioning economy are made 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  07 Aralık 2012  |  Hurriyet Daily News

Transition Pains in Egypt

If Egypt has to choose 
between “growing pains 
of democratization” or the 
“military-judiciary tutelage,” it 
should not hesitate to pick the 
first option.
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out of necessity, not out of choice. In fact, for 
the liberals, the problem is not so much what 
Morsi does, but who Morsi is.

The debate in Egypt today is not a debate 
over content. On the contrary, it is a power 
struggle between Ikhwan and its supporters, 
dubbed “ignorant peasants” by some liberals, 
and the masses surrounding the old regime 

by a conscious or not so conscious deci-
sion. The only way this power struggle can 
be carried over to a legitimate ground to be 
fought freely at any time is to dispose of the 
tutelage regime. What are being experienced 
are the political tensions Egypt needed to 
live through during the process of the revo-
lution that was realized by an apolitical dis-

course. What those who experi-
ence these tensions, the Ikhwan 
and some liberals, have in com-
mon is their inexperience. And 
the most determining charac-
teristic of the old regime pivots 
are their decades-long political 
experience. Unless the two in-
experienced parties realize that 
they are playing with fire soon, 
we may suddenly find Egypt in 
the middle of a de facto coup.

If Egypt has to choose between 
“growing pains of democratiza-
tion” or the “military-judiciary 
tutelage,” it should not hesitate 
to pick the first option. It is, in 
fact, a strong possibility that the 
first option offers an exit out of 
what we call “political turbu-
lence.” The second option, on 
the other hand, which we call 
“bureaucratic oligarchy,” may 
clear the path to Mubarakism 
that Egypt would be sentenced 
to for years to come.
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“Saving Egypt from the coming destruction 
will not happen without the unity of the 
army and the people, the formation of a na-
tional salvation front consisting of political 
and military leaders, and the upholding an 
unequivocally civil state with military pro-
tection, exactly like the Turkish system … If 
this does not happen in the next few days, 
Egypt will fall and collapse, and we will re-
gret [wasting] the days that remain before 
a new constitution is announced … The 
people’s peaceful protest is imperative and a 
national duty, until the army responds and 
announces its support for the people.”

The above lines are taken from the front 
page of the daily newspaper, Al-Dustour, 
dated Aug. 11. This was how the “Are you 
aware of the danger?” campaign got started 
barely a month after the presidential elec-
tions, but the campaign that aimed to mo-
bilize “one million people in Tahrir” against 
Morsi was not successful then. The origins 
of this campaign can be traced to earlier oc-
casions. One of the most interesting of these 

was the publication of an article titled “An 
Arab Springtime,” soon after the revolution, 
in the Monthly Review journal belonging to 
a francophone Egyptian Samir Amin. The 
common ground that bound Amin’s article 
and Al-Dustour - despite their vast differ-
ences in quality and ideological stance - 
was their shared stance against Ikhwan (the 
Muslim Brotherhood).

Amin, who described Ikhwan as an appara-
tus created by the comprador bourgeoisie, 
“founded in 1927 by the English Embassy, 
developed by the Americans over the years, 

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  14 Aralık 2012  |  Hurriyet Daily News

Morsi and the Opposition: New 
Faces Same Narrative!

The people’s peaceful protest 
is imperative and a national 
duty, until the army responds 
and announces its support for 
the people.”
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financed by the Saudis, supported both by 
Sadat and Mubarak,” did not even realize 
that he was talking about a gigantic conspir-
acy theory. At the end of his analysis, embel-
lished by a little “Marxist political economy” 
and a little “leftist democratic discourse,” 
what he was really saying was that “nothing 
has changed in Egypt.”

Amin, in his article filled with words such 
as “reactionary,” “anti-democratic,” “against 
social progress,” “beards,” and “veils,” came 
close to suggesting that Sadat and Mubarak 
were really “Islamists.” All the issues signaled 
by Amin in his article were embodied in the 
form of a coalition between “felol” and the 
liberals over the last three weeks. This time 
we are hearing, mostly from the liberals’ 
voice, a different articulation of the same 

political position - the liberals are not really 
telling us anything about Egypt.

The main criticism against Morsi concerns 
his “majoritarian rule.” However, what is be-
ing experienced in Egypt right now is not 
“majoritarianism” but rather a struggle to 
“rule” under military-judiciary tutelage. Two 
quotes from Carl Schmitt might explain the 
situation in Egypt better. First, Schmitt said: 
“The sovereign is he who decides on the 
exception.” Morsi gained the power he was 
not able to attain even after having won the 
elections by actualizing a “state of exception.” 
Second, the liberals’ maximalist demands as 
the self-acclaimed source of truth has only 
served to prove Schmitt’s statement, “There 
is no liberal politics, [but] only a liberal cri-
tique of politics,” right too.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tür-
kiye ziyareti, soğuk savaş dönemi dış politika 
parametrelerinin köklü bir değişime uğradı-
ğını bir kez daha teyit etti. İki kutuplu soğuk 
savaş yıllarında dış politikayı belirleyen iki 
ana unsur vardı. Bu unsurlar ideoloji ve gü-
venlik olarak tanımlamış ve Rus ve Türk dış 
politikasını etkilemiş ve şekillendirmişti.

Ikili ilişkilerde ideoloji ve güvenlik
İdeolojik olarak kendisini Batı demokrasisi 
ve liberalizmi eksenine yerleştiren Türkiye, 
içinde yer aldığı ittifakın da etkisi ile Sovyet-
ler Birliği’nin komünist yayılmacılığını teh-
dit ve tehlike olarak algılamış ve bu ülke ile 
mesafeli ilişkiler geliştirmiştir. Benzer şekil-
de Sovyetler Birliği ve etkisindeki ülkeler de 
liberal pazar ekonomisi, kapitalizm ve tem-
sili demokrasiyi yabancı ideolojik değerler 
olarak kodlamıştır.

Söz konusu ideolojik farklılaşma yanında 
güvenlik riski algısı da Türk-Rus ilişkilerini 
etkilemiştir. Türkiye NATO içinde, Sovyetler 
Birliği ise Varşova Paktı içinde biri diğerine 
karşıt iki ayrı güvenlik alanına savrulmuş, 

sınır komşusu ülkeler olmalarına karşın si-
yasi ve ekonomik ilişkiler minimum düzeyde 
tutulmuştur. Türkiye ve Sovyetler Birliği ikili 
ilişkileri, ideoloji ve güvenlik riskinin kıska-
cına girmiştir.

Soğuk savaşın bitimi ile Türkiye ve Rusya 
için yeni bir dönem başlamış, her iki ülke 
için de yeni imkân ve fırsatlar doğurmuştur. 
1990’lı yıllar ideoloji ve güvenlik tehdidi al-
gısı duvarlarının yıkıldığı, dış politikada ise 
çok boyutluluk ve bölgesel yakınlaşmanın 
ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Türkiye 
komşularla sıfır sorun ilkesini pratiğe dö-
nüştürürken, Rusya ideoloji ihraç eden bir 
ülke olmaktan uzaklaşmış, bölgedeki ekono-
mik potansiyeli görerek rasyonel bir politika 
izlemeye başlamıştır.

Türk-Rus ilişkilerinin normalleşmesi
Rusya özellikle 2000’lerden itibaren dünya 
sisteminde ağırlık kazanma girişimlerinde 
bulunmuş, Putin, 1997’de yazdığı “Yerel Do-
ğal Kaynakların Stratejik Açıdan Yeniden 
Yapılandırılması” konulu doktora tezindeki 
görüşlerini Devlet Başkanı olarak hayata ge-

 Türk-Rus İlişkilerinde Yeni Perde
Yorum  |  TALIP KÜÇÜKCAN  |  08 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beraberindeki heyetle birlikte Türkiye-Rusya Üst Düzey Işbirliği Konseyi’nin (ÜDIK) üçün-
cü toplantısı kapsamında 3-4 Aralık’ta Türkiye’yi ziyaret etti. Farklı açıklamalara karşın Istanbul’da gerçekleşen Putin-Erdoğan 
görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye konusu oldu. Ancak Putin’in Türkiye ziyareti esnasında imzalanan 11 kritik anlaşma, 
30 milyar dolara ulaşan yıllık ticaret hacmi, Rusya’nın Türkiye’deki 10 milyar dolara yaklaşan doğrudan yatırımı ile Türkiye’nin 
Rusya’daki 6 milyar doları aşan yatırımı, Suriye krizinin çözümündeki görüş ayrılıklarının ikili ilişkileri derinden etkilemediğini 
gösterdi. Putin’in Türkiye ziyareti tüm söylentilere rağmen iki ülke ilişkilerini olumlu yönde etkiledi.

Suriye Krizi Gölgesinde Putin’in Türkiye Ziyareti
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çirmeye başlamıştır. Türkiye ise bir taraftan 
AB ile ilişkilerini geliştirmiş, diğer yandan 
Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya/ Orta Asya 
bölgesinde etki sahasını genişletmiştir. Her 
iki ülke de ikili ilişkilerdeki normalleşmeyi 
fırsata dönüştürmüştür.

Putin’in Türkiye ziyareti ve imzalanan 11 
kritik anlaşma, 30 milyar dolara ulaşan yıl-
lık ticaret hacmi, Rusya’nın Türkiye’deki 10 
milyar dolara yaklaşan doğrudan yatırımı ile 
Türkiye’nin Rusya’daki 6 milyarı doları aşan 
yatırımı, Suriye krizinin çözümündeki görüş 
ayrılıklarının ikili ilişkileri derinden etkile-
mediğini göstermektedir.

Suriye krizi ile ilgili iki ülkenin farklı gö-
rüşleri ve çözüm önerileri olduğu biliniyor. 
Türkiye, Suriye krizine çözüm arayışlarının 
ilk dönemlerinde rejime destek verdiği için 
Rusya’nın kritik ve anahtar rolünü görmez-
likten gelmiş; bu süreçte enerjisinin büyük 
kısmını, İran’ın da dahil olduğu bölge ülke-
leri ile konuşmaya ayırarak; BM, AB ve ABD 

ile müzakereler yürüterek krize çözüm ara-
maya harcamıştır.

Putin’in ziyareti sırasında yapılan görüşmele-
rin ana gündem maddelerinden birinin Suri-
ye oluşu gösterdi ki Türkiye, Suriye krizinin 
çözümünde Rusya’nın ciddi bir muhatap ola-
rak görülmesini kabul etmeye başladı.
Diğer yandan Putin’in Suriye rejimi ile ilgili 
açıklamaları, Rusya’nın katı tutumunda gev-
şemeler olduğunu gösterdi. Suriye krizinin 
bölgesel istikrarı tehdit ettiği, çözümlenme-
mesi durumunda yaratacağı riskler konusun-
da Türkiye ve Rusya’nın benzer görüşler taşı-
dığı, çözüm şartları ve yöntemi konusundaki 
farklılıkların da müzakere edildiği göz önüne 
alındığında Putin’in Türkiye ziyareti her ülke 
için de olumlu sonuçlar doğurmuştur.

Bugün gelinen noktada, Türk-Rus ilişkile-
rinde ideoloji ve güvenlik tehdidi algılarına 
dayalı görüşlerin yerini rasyonel tercihlerin 
aldığını ve yeni bir dönemin başladığını söy-
lemek mümkündür.
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Bir “strateji ülkesi” olarak addedilen İsrail, as-
lında sıklıkla akıl tutulmaları yaşayan ve kısa 
vadeli sıfır toplamlı oyunları, uzun vadeli ka-
zankazan çözümlere tercih eden bir ülkedir. 
Bu stratejik akıl tutulmalarının altında, kıs-
men, İsrail’in açık diplomasiyi gizli diploma-
siye, diplomatik ahlakı ise kamu diplomasi-
sine tercih etmesi yatmaktadır. İsrail belki de 
son zamanlardaki en stratejik kararını 2005’te 
Gazze’den çekilerek vermişti. Gazze İsrail için 
gereksiz bir külfetti ve kazan-kazan strateji-
si, işgal sonrası Gazze’nin normalleşmesine 
imkân tanınması olmalıydı. Oysa İsrail, daha 
çekilmenin ilk günlerinde ve belki de daha 
çekilmeden Gazze’yi namlunun ucuna koyma 
hesapları yaptı. İsrail’in sıfır toplamlı oyunu-
na göre, İsrail Gazze’den çekilerek “ahlaki üs-
tünlüğü” ele geçirecek, uluslararası kamuoyu 
nezdinde yıldız kazanacak ve Gazze’den ge-
lecek en ufak tehdide karşı Gazze’yi yerle bir 
etme hakkını elde edecekti. İşler planlandığı 
gibi gitmedi ve siyasi ve diplomatik başarısız-
lıklar peşi sıra gelmeye başladı.

Stratejik sığlık
Öncelikle İsrail, Ortadoğu’da yapılan en şef-
faf seçimlerden birisinin sonucunu reddetti 
ve planlarını seçimin kaybeden tarafı Fetih’in 
üzerine kurdu. Hamas-Fetih çatışmasında 
Fetih’in galip gelmesi umudunun çöktüğünü 
gördüğünde ise siyasi başarısızlığını askeri 
operasyonlarla çözebileceği zannına kapıldı. 
Oysa birinci Gazze saldırısı İsrail’e güçlenen 
bir Hamas, alakasızlaşan bir Fetih ve anti-İs-
rail bir uluslararası kamuoyu getirdi. Ardın-
dan sıkılaştırdığı Gazze ablukasıyla Gazze’yi 
ekonomik olarak çökertme ve İsrail ve Fetih 
kontrolündeki Batı Şeria’dan bir anti-Gazze 
çıkarma planına koyuldu. Abluka Gazze’yi 
sarssa da Hamas güçlendi. Arap Baharı, Tür-
kiye ve Filistin halkının sebatı İsrail’in oyun 
planlarını boşa çıkardı.

İkinci Gazze saldırısı ile İsrail, temelde 
Hamas’ın güçlenişine darbe indirme planları 
yaptı ve bunun ölçüsünün vurulan füze ba-
taryası sayısı olduğu vehmine kapıldı. Yine 

İsrail’in Akıl Tutulması: Gazze’ye 
Saldırı ve BM Oylaması
Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  01 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Filistin’in, Birleşmiş Milletler’de ‘gözlemci kuruluş’ statüsünden ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsüne yükseltilmesi, Filistin’e 
Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kuruluşlara üye olmak gibi önemli avantajlar sağladı. Böylece uzlaşmaz tavırlar sergileyen Israil’e 
uluslararası baskı arttırıldı. Ancak buna pek aldırış etmeyen Israil, işgal altında bulundurduğu Filistin Devleti topraklarındaki yasadışı 
Yahudi yerleşimlerine yenilerini ekleyerek, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da toplam 3.000 ilave konut inşasına karar verdi. Bunun üzerine 
T.C. Dışişleri Bakanlığı bu eylemi kınadı. Fransa ve Ingiltere ise Israilli elçileri dışişleri bakanlıklarına çağırdı. Mahmut Abbas, Filistin’in 
“üye olmayan gözlemci statüsünün” kazanılması adına yoğun çabalarından dolayı Ankara’ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Israil-Filistin Ilişkilerinin Uluslararası Yansımaları
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beklenen olmadı, Gazze halkı bir yandan Tel 
Aviv ve Hamas yakınlarına gönderilen füze-
lerle askeri olarak hiçbir şeyin eskisi gibi ol-
madığı mesajını verirken, diğer taraftan ise 
Türkiye, Mısır ve Katar’ın çabaları, Türkiye ve 
Arap Ligi dışişleri bakanlarının saldırı altın-
daki Gazze’yi ziyareti ve nihayetinde ateşkes 
isteyen tarafın İsrail olması, İsrail’in bu sal-
dırıdan da stratejik bir başarısızlıkla döndü-
ğünü gösterdi. Savunma Bakanı Ehud Barak 
“seçilemem” korkusuyla siyaseti “şimdilik” bı-
raktığını açıkladı, İsrail kamuoyu hükümetin 
ateşkes kararını topa tuttu ve saldırı sonrası 
caydırıcılık gücünü ve uluslararası meşruiye-
tini artıran Hamas gerçeğine vurgu yaptı.

“Ahlâki çoğunluk” evet dedi
Bu akıl tutulmasının en son darbesi de 
BM’deki Filistin oylamasında geldi. Filistin’in 
BM’de “üye olmayan gözlemci varlık” statü-
sünden “üye olmayan gözlemci devlet” sta-
tüsüne yükselmesi oylamasının 2. Gazze sal-
dırısının akabinde yapılması da İsrail’in bir 
strateji yoksunluğunu göstermektedir. Bir 
taraftan tüm eleştirilere rağmen devam etti-
ği yerleşim inşası özellikle Avrupalıları kız-

dırırken, 2. Gazze savaşında yıkılan evlerin 
tozu dumanı hala durmaktadır ve canlarına 
kastettiği sivillerin kanı henüz kurumamış-
tır. Böyle bir ortamda yapılacak oylamada 
her şeye rağmen İsrail lehine oy devşirmek 
oldukça zordur. “Ahlaki çoğunluk” yerine 
“ahlaki olmayan azınlık” eliyle yapılan lobi 
faaliyetleri ve tehditler de bunun için yeterli 
olmamıştır.

Şu noktada İsrail senelerdir devam ettirdi-
ği “yanlış hesaplarının” ceremesini çekmek 
zorundadır. Filistin’in statüsünün yükseltil-
mesi, yarın bir Filistin devletinin kurulacağı 
manasına gelmese de Filistin davasına ulus-
lararası meşruiyet kazandırma ve Uluslara-
rası Ceza Mahkemesi gibi kuruluşlara üye 
olma noktasında büyük ve tarihi bir adımdır. 
İsrail’in Filistin’i ABD finansal yardımı üze-
rinden tehdit etmesi ise İsrail’in onyıllardır 
attığı strateji yoksunu adımların bir başka 
örneğidir. İsrail’in bu güne kadar oynadığı 
sıfır toplamlı oyunda kaybeden İsrail, kaza-
nan ise Filistin olmuştur ve İsrail kazan-ka-
zan stratejisine geçmediği müddetçe de kay-
beden yine İsrail olacaktır.
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İkinci dönem seçilmek için İsrail lobisi-
ni karşısına almaktan çekinen Obama, 
Netanyahu’dan memnuniyetsizliğini ancak 
dolaylı yollardan ifade etmişti. Tarihin en 
fazla Amerikan seçimlerine karışan İsrail 
Başbakanı karşısında Obama belki de en az 
İsrail iç politikasına karışan Amerikan baş-
kanı olarak kayda geçecek. Netanyahu’yla so-
runlarına rağmen Obama’nın Amerikan Mu-
sevilerinden aldığı yüksek oyların dağılımı 
bu oyların kritik etkisi olmadığını gösterdi. 
Thomas Friedman başkanlık seçiminden he-
men sonra yayınlanan yazısında, İsraillilerin 
Obama’nın seçim sonrası Netanyahu’dan ‘öç 
almaya’ çalışıp çalışmayacaklarını sordukla-
rını aktarıp, Başkan’ın özellikle ekonomiyle 
meşgul olduğunu dolayısıyla Ortadoğu’nun 
gündemin başında olmadığını yazıyordu. 
Obama’nın bu tavrının İsrail açısından hem 
avantajlı hem de dezavantajlı yanları var. 
Bu, Obama’nın ikinci döneminde İsrail-Fi-
listin barış sürecinin tekrar canlandırılması 
için fazla enerji sarfetmeyeceği dolayısıyla 
Netanyahu’yu sıkıştırmayacağı anlamına 
gelebilir. Öte yandan ABD’nin İran’a askeri 
bir operasyondan uzak durması İsrail’i en-
dişelendiriyor. İsrail’in İran konusunda ar-
tık kendi başının çaresine bakmak zorunda 

söylemek zor elbette ama Obama’nın İsrail 
adına maliyet ödemek istemediği açık.

Peki Gazze saldırılarına destek ABD adına 
bir maliyet değil midir ki Obama bu konu-
da İsrail’e destek mesajları verdi? İsrail’in 
kendini savunma hakkı olduğunu tekrarla-
yan Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ve 
Başbakan Erdoğan’ın Hamas’ın roket saldırı-
larını durdurması konusunda etkilerini kul-
lanmalarını istedi. Bir yandan Dışişleri Baş-
kanı Clinton’ı bölgeye göndererek, Mursi’yi 
de birkaç defa arayarak Şükran Günü are-
fesinde Gazze’deki durumun sakinleşmesi 
için çalışan Obama, öte yandan İsrail’e des-
tek mesajları vermeye devam etti. Başkan’ın 
İsrail’in tavrından çok da memnun olduğu 
söylenemez ancak Obama Dökme Kurşun 
Operasyonu sırasında da büyük ölçüde ses-
siz kalmıştı. Bu tavrın ABD’nin bölge halkla-
rı açısından olumsuz imajını derinleştirdiği 
kesin. Ancak Amerika’nın ‘hayati’ çıkarları 
söz konusu değil ve Obama’nın verdiği ‘re-
torik’ desteğin kendisine ciddi siyasi bir ma-
liyeti yok. Aksine, önümüzdeki 45 günlük 
süreçte İsrail lobisinin nüfuzunun yüksek ol-
duğu Kongre’ye bütçeyi onaylatmak zorunda 
olan Obama için bir kazanç bile sayılabilir.

Yorum  |  KADIR ÜSTÜN  |  01 Aralık 2012  |  Star Açık Görüş

Obama İsrail’i Neden Destekliyor?
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Arap Baharı sonrası artık yeni bir bölge var 
ve İsrail bölgede normalleşmek zorunda. 
ABD’nin sponsorluğunda bölgenin baskıcı 
yönetimleriyle İsrail yararına kurulan böl-
gesel düzen Arap devrimleriyle çökmüş du-
rumda. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da İslamcı 
ve diğer aktörler siyasete girip normalleşiyor 
ve hatta iktidara geliyor. Bu aktörlerin Ben 
Ali, Mübarek veya Kaddafi gibi kendi halkla-
rının taleplerini dikkate almama lüksleri yok, 
bunun ilk testi de Gazze kriziyle Mursi’ye 
nasip oldu. ABD bu yeni siyasal koşullara 
ayak uydurmak zorunda olduğunun farkın-
da. Ancak bölgenin halen bir vakum halinde 
olması ve devrim karşıtı güçlerin mücadele-
lerine devam ediyor olmaları yeni bir düzen 
kurulmasını geciktiriyor. Yeni düzenin ko-
ordinatları belli olana kadar, ABD’nin daha 
‘sağlamcı’ bir politika izleyerek geleneksel 
imparatorluk reflekslerini devam ettirmesini 
beklemek daha doğru olur.”

Bu geçiş dönemi ABD’nin ekonomisini dü-
zeltmek ve Asya-Pasifik stratejisini hayata 
geçirmekle meşgul olduğu bir döneme rast-
lıyor. Obama’nın Mısır ve Türkiye gibi aktör-
lerin Suriye ve Gazze gibi konularda daha 
fazla inisiyatif almasını beklemesi, ABD’nin 
yeni dönemde küresel düzeni şekillendir-
me iddiasını mütevazileştirmiş olmasından 
kaynaklanıyor. Gazze krizi sonrası birçok 
analist ABD’nin Ortadoğu’dan uzak dura-
mayacağını dolayısıyla daha derli toplu bir 
Ortadoğu politikası izlemesi ve hatta haliha-
zırda ‘ölü’ barış süreci için yeniden çaba sar-
fetmesi gerektiğini savunuyorlar. Obama’nın 
İsrail’le ilişkilerini yeniden düzenlemesi an-
cak Ortadoğu’ya ilişkin yeni bir politika ge-
liştirmesiyle mümkün olabilir ve bu yönde 
çağrılar yapan analistlerin sayısı da az değil. 
Obama yönetiminin bu çağrılara nasıl cevap 
vereceği merak konusu ancak Afganistan ve 
Irak savaşlarının maliyetleri ve İsrail’in uz-
laşmaz tavrı Obama’yı bölgesel gelişmelere 
yön verme konusunda iştahsız kılıyor.

Arap Baharı, ABD’yi içinde bulunduğu mali 
ve siyasi krizden çıkarmayı önceleyip insan 
hakları ve demokrasiden pek bahsetmeyen 
Obama’yı zor bir teste tabi tuttu. Obama ilk 
döneminde insan hakları ve demokrasi söy-
lemlerinin Amerikan ulusal çıkarlarının 
önüne geçmemesine (Bush yönetiminin ak-
sine) özen gösterdi. Örneğin 2009’da İran’da 
Ahmedinejad’ın kazandığı açıklanan seçim-
ler sonrası ‘Yeşil Hareket’e destek vermeyerek 
daha ‘garantici’ bir politika izleyen Obama, 
Çin ve Rusya ile ilişkilerinde de insan hak-
larını gündeme getirmedi. Arap Baharı’yla 
Amerika’nın on yıllardır iş tuttuğu otoriter li-
derler devriliyordu ve ABD bir karar vermek 
zorundaydı. Mübarek’i destekleme refleksi 
ilk bir iki günde nükseden Obama yönetimi 
sonunda Mübarek’in gitmesi gerektiğini söy-
lerken Türkiye’den daha geç kalmıştı. Libya’da 
‘geriden liderlik’ yapmayı tercih eden Obama 
yönetimi, uluslararası destekli ve ‘düşük mali-
yetli’ operasyonun yedi ay sürmesinden endi-
şelenmişti. Suriye konusunda ABD’nin müda-
hale risklerini bahane ederek pasif kalması da 
bu çerçevede değerlendirilmeli. Ortadoğu’da 
yoğurdu üfleyerek yiyen bir ABD yönetimi var 
karşımızda. Bu tavrın İsrail söz konusu oldu-
ğunda geçerli olmadığını savunanlar olabilir 
ve bu büyük ölçüde doğrudur. Ancak son Gaz-
ze krizinde Obama’nın tek başına çözüm üret-
mekten ve İsrail adına maliyet ödemektense, 
İsrail’i bölgesel aktörlerle pazarlığa zorlaması, 
önümüzdeki dönemde Obama’nın İsrail’e des-
teğinin yeni bölge şartlarını dikkate alan bir 
yere doğru evrilebileceğinin bir işareti olabilir.

Israil merkezli Ortadoğu düzeni
ABD, Ortadoğu’da maliyet ödemekten ka-
çınan statükocu reflekslerle dolu tavrını ne 
kadar devam ettirebilir? ‘Yeni bölge kendi 
düzenini kurup bölgesel gerçekleri küre-
sel aktörlere dayatana kadar’ diyebiliriz. Bu 
noktada Türkiye ve Mısır gibi düzen kurucu 
potansiyelleri yüksek aktörlerin istikrar ve 
barışa dayalı bir bölge için sarfettikleri gayret 
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son derece önemli. Artık eski düzenin devam 
etmeyeceğini hem ABD hem de İsrail gayet iyi 
biliyor. Ancak yeni düzenin nasıl şekilleneceği 
noktasındaki belirsizlik, ABD’nin İsrail politi-
kalarını destekleme geleneğini devam ettir-
mesini büyük ölçüde maliyetsiz kılıyor.

İsrail açısından asıl korkutucu olan, 
Amerika’nın Ortadoğu’da İsrail merkezli bir 
düzen kurma iddiasından vazgeçmesi. Bu 
iddianın Amerika’ya zarar verdiğini düşünen 
Obama yönetimi, İsrail’e güvenlik konuların-
da (Demir Kubbe’nin finansmanı, savunma-
da yüksek teknoloji paylaşımı, İsrail’in ken-
dini savunma hakkı vs.) neredeyse sınırsız 
destek verirken, İsrail adına siyasi ve askeri 
bir maliyet ödemekten kaçınıyor. 2012’de 
Netanyahu ile Obama arasında İran’ın nük-
leer programı yüzünden yaşanan ve şimdi-
lik Obama lehine sonuçlanan gerginlik de 
bu dinamiğin bir göstergesi. İran’ın nükleer 
programı konusunda, ‘hiçbir opsiyonu ma-
sadan kaldırmıyorum’ ama ‘beni kendi karar 
vermediğim bir askeri operasyona da sürük-
leyemezsin’ diyor ABD İsrail’e. Netanyahu 
İsrail’in İran’a kendi başına bir operasyon 
yapabileceğini söylese de, ABD’den yeşil ışık 
almadan böyle bir operasyona girişmesi ol-
dukça zor görünüyor. Washington’da çoktan-
dır ‘aslında nükleer bir İran’la da yaşanabilir’ 
tartışmalarının yapılması İsrail yönetiminin 
Obama’ya güvensizliğinin önemli sebeple-
rinden biri. İsrail için siyasi maliyet ödemek 
istemeyen bir ABD’nin yol açtığı endişe, 
Gazze operasyonunda verilen retorik deste-
ğin yarattığı güvenden çok daha fazla.

Amerikan iç siyasetinde de İsrail’in dış po-
litikadaki merkeziliğinin sorgulanması az 
rastlanır bir vaka değil artık. Amerikan Sa-
vunma Bakanı Panetta’nın 2011’de İsrail’e 
hitaben ‘oturun şu lanet masaya artık’ deyi-
şi, Amerikan savunma ve güvenlik odakla-
rının İsrail’in uzlaşmaz tavrından ne kadar 
rahatsız olduklarını gösteriyordu. General 

Petraeus’ın da 2010’da İsrail’in politikaları-
nın, Irak, Afganistan ve Pakistan’da savaşan 
Amerikan askerlerinin güvenliğini tehlikeye 
attığını söylediği medyada yer almış, Petra-
eus bu sözlerinin çarpıtıldığını savunmuştu. 
Öte yandan, Filistin Yönetimi’nin BM’de dev-
let olarak tanınma girişiminin Amerikan ve-
tosuyla engellenmek zorunda kalması, ABD 
açısından sembolik de olsa diplomatik bir 
maliyete tekabül ediyor. Obama’nın İsrail’in 
işgal altındaki topraklarda yeni yerleşimlerin 
dondurulması konusunda razı edememe-
si, Başkan Yardımcısı Biden’ın İsrail ziyareti 
sırasında yeni yerleşimler açıklanarak gü-
lünç duruma düşürülmesi, Netanyahu’nun 
2011’de Obama’yla görüşmesi akabinde 
Kongre’de defalarca ayakta alkışlanması, 
Obama’nın en rahat konuşabildiği beş li-
der arasında Netanyahu yerine Başbakan 
Erdoğan’ı sayması, Obama’nın hala İsrail’i 
ziyaret etmemiş olması, Obama yönetiminin 
Netanyahu hükümetiyle arasındaki derin 
hoşnutsuzluğun yalnızca birkaç örneği.

Obama’nın Netanyahu yönetimiyle ciddi 
sorunlar yaşaması, İsrail adına maliyetten 
kaçınması ve Filistin’deki Betlehem’den ziya-
de Pennsylvania’daki Betlehem’i dert ediyor 
olması, ABD’nin İsrail politikasını yapısal 
bir revizyona tabi tutmasını sağlar mı? El-
bette değil. Ancak ABD gibi Ortadoğu’nun 
son yarım asrına damgasını vuran küresel 
bir gücün artık bölgeye minimalist bir ba-
kış açısıyla yaklaşmasının hem İsrail hem 
de yeni kurulacak Ortadoğu düzeni açısın-
dan önemli sonuçları olacaktır. Amerika’nın 
bölgeye ilişkin daha sağlıklı politikalar geliş-
tirmesi ve bunun sonucu olarak İsrail’in de 
bölgede normalleşmesine yardımcı olması, 
yeni bölgesel aktörlerin kendi siyasi kaderle-
rini çizmede gösterdikleri kararlılık ve basi-
ret oranında mümkün olacaktır. Aksi halde 
İsrail şiddet politikalarını maliyetsiz devam 
ettirirken, bölgenin karşı-devrimci güçlerine 
de alan açılacaktır.
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29 Kasım’da Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda yapılan tarihi oylamada Filis-
tin, “gözlemci kuruluş” statüsünden “üye 
olmayan gözlemci devlet” statüsüne yük-
seltildi ve Filistin’in devletleşme sürecinde 
geç kalınmış fakat yine de önemli bir adım 
atılmış oldu. Oylamanın akabinde Filistin 
Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, ilk yurt-
dışı seyahatini geçtiğimiz hafta Türkiye’ye 
yaparken, bu teşekkür ziyaretiyle oylama sü-
recinde Türkiye’nin oynadığı aktif role karşı 
mukabelede bulunuyordu. Türkiye ise Abbas 
ve delegasyonuna gösterdiği diplomatik teş-
rifatla bir yandan Filistin Devleti’nin dip-
lomaside hak ettiği konuma yükselmesine 
yardımcı oluyor, diğer taraftan da Filistinli 
gruplar arasındaki uzlaşma ve birlik çabala-
rındaki etki gücünü artırıyordu.

Türkiye’nin katkıları
“Türkiye BM’deki Filistin oylamasındaki ro-
lünü abartıyor mu?” minvalindeki yorum-
ların mürekkebi kurumadan gerçekleşen 
Abbas ziyareti, aslında öncelikle “Türk dış 
politikasına karşı eleştirilerin dozu abartıl-

mıyor mu?” sorularını akla getirecek cinsten-
di. Filistinli yetkililerin deyimiyle Türkiye, 
BM’de Filistin için aktif şekilde kulis yapan 
ülkelerin başında gelirken, hiçbir Arap dışiş-
leri bakanının fiziken katılmadığı oylamada 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun genel kurul-
da bulunması ve yaptığı güçlü konuşmanın 
da büyük bir sembolik değeri vardı.

Türkiye, bu sürece, iki ana katkıda bulundu. 
Öncelikle Filistinli yetkilileri, ABD’den ve 
İsrail’den gelen tehditlere rağmen statü yük-
seltme adımını atmaları konusunda cesaret-

Türkiye öncelikle Filistinli 
yetkilileri, ABD’den ve 
Israil’den gelen tehditlere 
rağmen statü yükseltme 
adımını atmaları konusunda 
cesaretlendirdi.

Yorum  |  UFUK ULUTAŞ  |  15 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Abbas’ın Türkiye Ziyareti ve 
Filistin’de Uzlaşı
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lendirdi. Çünkü Türkiye, statü yükseltmenin 
gelecek eleştirilere rağmen Filistin’in elini 
güçlendireceğine ve bu durumun İsrail-Filis-
tin görüşmelerindeki asimetriye olumlu yan-
sıyacağına inanmaktaydı. İkinci katkı olarak 
ise, Türkiye, BM’deki kulis imkânlarını kul-
lanarak oylamada Filistin’e destek arayışla-
rına girdi. Hatta telefon trafiği başlatılarak, 
kişisel yakınlığa sahip olunan yabancı devlet 
adamlarından Filistin Devleti’ne “evet” oyu 
vermeleri istendi. Bu destek doğal olarak 
Abbas’ın ziyaret sıralamasına da Türkiye’de 
verdiği demeçlere de yansıdı.

Filistin’de “birlik” şart
Diğer taraftan Türkiye, Ortadoğu’da kalı-
cı barışın önündeki en büyük sorunlardan 
biri olan ve uzun süredir tıkalı olan İsrail-
Filistin meselesinin çözümü için mevcut 
şartların müsait olmadığını dile getirmekte 
ve müzakere masasına güçlü bir Filistin’in 
oturmasını arzulamaktadır. Bunun önün-
deki en büyük engel ise Fetih-Hamas reka-
betidir ve Filistin’de uzlaşı büyük bir çaba 
gerektirmektedir.

Türkiye, Hamas’ın 2006’daki seçim zaferi ve 
Halid Meşal’in tartışmalı Ankara ziyareti 
sonrasındaki dönemde Hamas üzerindeki 
nüfuzunu artırmış, 2008 Gazze saldırısın-
daki desteği ve Mavi Marmara ve sonrasın-
daki dönemde Hamas kanadıyla güçlü iliş-
kiler kurmuştu. Arap Baharı ve Hamas’ın 
Suriye’yi terk etmesi süreci de Türkiye’nin 
Hamas üzerindeki ikna kabiliyetinin art-
masına sebep oldu.

Rekabetin diğer tarafı olan Fetih ile ise gele-
neksel olarak iyi ilişkilere sahip olunmasına 
rağmen Hamas ile olan ilişkiler sebebiyle 
sıkıntılar yaşanabilmekteydi. Fetih’in gele-
neksel hamisi Mübarek Mısırı’nın yıkılması 
ve İsrail’in stratejik hataları ve Arap Baharı 
ile birlikte Hamas’ın öneminin artması ile 
birlikte Fetih’in Türkiye gibi Filistin dava-
sına destek veren ve aynı zamanda Hamas 
üzerinde nüfuzu olan bir ülkeyle ilişki kur-
ma gereksinimi de artmıştır. Türkiye, iç si-
yasette büyük oranda Fetih’in hanesine ya-
zılacak olan BM oylamasındaki desteğiyle 
aynı zamanda Fetih nezdindeki kabulünü 
de güçlendirmiştir.

Oylama sonrası Fetih ve Hamas arasındaki 
birlik daha da önem kazanmıştır. İsrail’in bü-
yük yatırım yaptığı Filistin’in bölünmüşlüğü 
sona erdirilmeden Filistin müzakere masası-
na güçlü olarak oturamayacaktır. Bu yeni ve 
zor süreçte her iki grupla da iyi ilişkilere sahip 
olan Türkiye, özellikle Mısır ile birlikte Filis-
tin’deki uzlaşı için en etkin aktör olacaktır.
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On November 29, the United Nations general 
assembly voted overwhelmingly to recognize 
Palestine as a non-member observer state, an 
elevation from its standing as a non-member 
observer “entity”, despite fiery opposition from 
the United States and Israel. The historic vote 
was held sixty-five years after the United Na-
tions General Assembly adopted resolution 181, 
which partitioned the land of historic Palestine 
into two States, one Jewish and one Arab. The 
upgrade, among others, allows the Palestinians 
to participate General Assembly debates and 
paves the way for Palestinians to join UN agen-
cies and the International Criminal Court, thus 
enabling them to seek justice at ICC.

Riyad al-Maliki, Minister of Foreign Affairs of the 
State of Palestine, discussed the recent vote in 
the UN, its implications for the Palestinian state-
hood and the peace process, as well as Turkish-
Palestinian cooperation at a panel organized by 

SETA Foundation for Political, Social and Eco-
nomic Research. 

Dr. Riyad al-Maliki is the Minister of Foreign Affairs of the 
State of Palestine. He previously served as the Minister 
of Information and official spokesperson of the govern-
ment. He received his Ph.D. in Civil Engineering at Ameri-
can University and taught at Birzeit University. He was 
also the general director and the founder of Panorama 
Center for the Dissemination of Democracy and Com-
munity Development in Palestine.

Palestinian Statehood: A Belated 
Recognition
Panel |  RIYAD AL-MALIKI, UFUK ULUTAŞ  | 12 Aralık 2012 
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İsrail, tarihinden siyasi yapısına, dini yapı-
sından bölgesel sorunlardaki merkezi rolüne 
kadar birçok konu sebebiyle büyük sıklıkla 
Türkiye’de gündeme gelen bir ülkedir. Ku-
ruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfın-
da hem içerde hem de dışarda attığı birçok 
adım yoğun bir şekilde tartışılmış, izlediği 
yayılmacı politika, on yıllardır devam ettir-
diği işgal, komşularıyla hiçbir zaman kura-
madığı komşuluk ilişkileri ve işgal altında 
tuttuğu Filistinlilere karşı muamelesi sadece 
Türkiye’de değil dünya genelinde de yakın-
dan takip edilmiştir. Bu yakın ilgiye rağmen 
Türkiye’de İsrail’e ilişkin derinlikli çalışmala-
rın eksikliği de gözden kaçmamaktadır.

Bu eksikliğin en büyük sebeplerinden birisi, 
İsrail’e ilişkin meselelerin yoğun gündemin 
aceleciliğine kurban edilmesidir. İsrail aldığı 
tartışmalı kararlar ve askeri operasyonlarla 
haber konusu olurken bu kararların ve sal-
dırıların siyasi, dini ve sosyal arka planları 
çoğunlukla es geçilmekte ve İsrail bir sonra-
ki tartışmalı kararına veya saldırısına kadar 
rafa kaldırılmaktadır. Bu durum “anormal” 
bir devlet olarak İsrail’i, heterojen bir toplum 
olarak İsraillileri ve tüm saçaklanmalarıyla 
İsrail’in dini yapısını hakkıyla analiz etme-
mizi zorlaştırmaktadır. İsrail anormal bir 

devlettir. Çünkü doğal yollardan kurulma-
mış ve kurulduğundan beri bölgenin doğal 
bir parçası olmak yolunda atması gereken 
adımları atmamıştır.

İsrail’i analiz ederken yapılan en büyük yan-
lışlardan birisi, İsrail’i Ortadoğu ülkeleriy-
le aynı metodolojiyle ve ölçütlerle anlama 
çabasıdır. İsrail kuruluşundan beri fiziken 
Ortadoğu’nun kalbinde olsa da zihnen bölge 
dışında yer almış, bu sebepten Ortadoğulu 
olmakla olmamak arasında ideolojik ve siya-
si gelgitler yaşamış bir ülkedir. Vatandaşları-
nın önemli bir kısmı İsrail’de doğmamış, on 
yıllardır aliya (İsrail’e göç) merkezli demog-
rafik stratejiler izlemiş, konuşulan dillerden 
ve kullanılan aksanlardan, dini yaşayış ve 
anlayış şekillerine ve hatta fiziki görünüşlere 
kadar birçok önemli farklılıkları içerisinde 
barındıran bir ülke olan İsrail, diğer Ortado-
ğu ülkelerinin hepsinden farklı dinamiklere 
sahiptir. Bu sebepten mezkûr dinamikler iyi 
analiz edilmeden İsrail üzerine yapılacak ça-
lışmalar eksik kalacak ve büyük resmi gös-
termekten uzak olacaktır.

İsrail bir dereceler ülkesidir, bu sebepten 
İsrail’de her ideoloji, her siyasi duruş ve 
her dini anlayış bir diğerine karşı nispetiy-

İsrail Siyasetini 
Anlama Kılavuzu
Rapor  |   UFUK ULUTAŞ, SELIN M. BÖLME, GÜLŞAH NESLIHAN DEMIR, FURKAN TORLAK, 
SALIHA ZIYA  |  ISBN: 978-605 -4023-20-2, Aralık 2012 
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le değerlendirilmektedir. Örneğin en temel 
manasıyla bir Yahudi milliyetçiliğini anlat-
mak için kullanılan Siyonizm kavramı, tek 
başına İsrail içerisindeki milliyetçi akımları 
tanımlamak için yeterli bir kavram değil-
dir. Siyonizm ideolojisine dini sebeplerden 
dolayı sahip olanlar olduğu gibi, Yahudiliği 
bir kültür olarak kabul eden ve Yahudiliğin 
teolojik boyutuyla ilgilenmeyen hatta ate-
ist olan Siyonistler de vardır. Bu sebepten 
Siyonizm İsrail’de devrimci, işçi, dini, kül-
türel veya revizyonist gibi sıfatlarla birlikte 
kulla-nılmakta, farklı tandanslı Siyonistler 
arasında önemli çatışmalar da olmaktadır. 
Yine İsrail’de insanlar dini yaşayış ve anla-
yışlarına göre de derecelendirilmekte, se-
küler, gelenekselci (masorati) veya dindar 
(dati) gibi sıfatlarla sınıflandırılabilmekte-
dir. Dindarlık da içerisinde birçok dereceyi 
barındırmakta ve dini ritüelleri ve kıyafet-
leri gibi göstergeler İsraillilerin dindarlık 
derecelerini belirleyebilmektedir. Bununla 
birlikte İsrail, kuruluşundan beri güçlü bir 
seküler damara da sahiptir. İsrail’in kurucu 
ideolojisi olan siyasi Siyonizm’in birçok lider 
figürünün seküler olması ve erken dönem 
İsrail’in Sosyalizm’den mülhem Kibbutz’lar 
ve Moşav’lar etrafında kurulması sebebiyle 
sekülerizm toplumdaki etkisini devam etti-
rebilmiştir. Özellikle Sovyet Rusya’dan gelen 
göçler de ülke içerisinde güçlü bir seküler 
bloğun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu 
noktada yine dini sebeplerle Siyonizm’e kar-
şı çıkan grupların olduğunu ve bu grupların 
Mesih gelmeden İsrail devletinin kurulması-
nın şer’en yanlış olduğuna inandıklarını da 
not etmek gerekmektedir.

İsrail’in komşularıyla olan çatışması çoğu za-
man İsrail içindeki farklılıkların ve çatışma-
ların görülememesine sebep olmaktadır. İs-
rail içindeki farklılıkları hakkıyla görebilmek 
de hem akademik çalışma, hem İbranice’yi 
kullanabilme hem de saha deneyimini ge-
rektirmektedir. Türkiye ile İsrail arasındaki 

ilişkinin geleneksel olarak askeri karaktere 
sahip olması ve insanlar arası ilişkinin sınırlı 
kalması bu gereksinimlerin yerine getirile-
memesine sebep olmakta ve İsrail’in içinden 
Türkiye’ye sahih bilgi akışını zorlaştırmakta-
dır. Türkiye’de İsrail çalışmalarının yok deni-
lebilecek seviyede olması da yukarda anlatı-
lan kopuklukla doğrudan bağlantılıdır.

Elinizdeki bu çalışmada kısaca İsrail’in ta-
rihine, sosyal yapısına ve siyasi oluşumları-
na değinilmekte ve İsrail çalışmalarına giriş 
mahiyetinde muhtasar bilgi ve analizler su-
nulmaktadır. Birinci bölümde erken dönem 
İsrail’in siyasi ve sosyal yapısına değinilmek-
te ve İsrail’in kurucu aktörleri, yapıları ve 
ideolojileri tartışılmaktadır. Bu bölüm İsra-
il’deki güncel siyasi oluşumları daha iyi an-
lamak adına bir arka plan oluşturmaktadır. 
İkinci kısımda İsrail’in seçim sistemi, parla-
mento yapısı ve yargı sistemi incelenmekte 
ve sıklıkla seçimlerin yapıldığı bir ülke olan 
İsrail’in siyasal sistemine dair önemli ipuçları 
verilmektedir. Üçüncü bölümde ise İsrail’in 
önde gelen siyasi partileri incelenmekte, li-
derlerinin biyografik analizi verilmekte ve 

Türkiye’de Israil’e ilişkin 
meseleler gündemin 
aceleciliğine kurban ediliyor 
ve konunun arka planı 
çoklukla es geçiliyor. Bu 
bakımdan “Israil’i Anlama 
Kılavuzu” Israil’in genel siyasi 
yapısını anlamaya dönük 
bütünlüklü bir Israil çalışması 
niteliğinde.
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partilerin tartışmalı meselelere karşı tutum-
ları ve seçmen kitleleri değerlendirilmekte-
dir. İsrail, siyasi ittifakların sıklıkla kurulup 
dağıldığı, yeni partilerin kurulma hızına 
paralel olarak kapanabildiği bir ülkedir. Yak-
laşan 22 Ocak parlamento seçimleri önce-
sinde de bu yönde siyasi ittifaklar kurulmuş 
ve yeni partiler zuhur etmiştir. Bunlardan 
en belirgini Likud Partisi ile İsrael Beytenu 
partilerinin kurduğu “Likud Beytenu” seçim 
ittifakı ve eski Kadima lideri Tzipi Livni’nin 
kurduğu ve henüz platformu belli olmayan 
Hareket (HaTnuah) partisidir. Bu çalışmada 
seçim öncesi ittifaklardan ve seçim sonrası 
birleşme arayışına girecek partilerden ziyade 
İsrail siyasetinin ana damarını temsil eden 
siyasi partilere ağırlık verilmiştir.

Son bölüm İsrail’in askeri yapısını ve hem sağ 
hem de sol kesimden belli başlı sivil toplum 
kuruluşlarını incelemektedir. STK’larla siya-
set yapımı arasındaki bağlantıya da değini-
len bu bölümde ülkede güçlenen sağ kesimin 

sosyal tabanına da daha yakından bakma 
fırsatı sunulmaktadır. Sağcı STK’lara naza-
ran daha az etkin olsalar da solcu STK’lar 
üzerinden İsrail toplumundaki aykırı sesleri 
tanıyabilme imkânı verilmektedir. Aynı bö-
lümde İsrail yayılmacılığının ve işgalinin ana 
vasıtası olan yerleşimler üzerinde durulmak-
ta ve yerleşimlerin barışın önündeki en bü-
yük engellerden birisi olduğu tezi işlenmek-
tedir. Son olarak da fiziken Ortadoğu’da yer 
alan İsrail’in zihni coğrafyası irdelenmekte 
ve İsrail’in dünya kamuoyunda yılmaz savu-
nucusu olan Amerikan ve Avrupa diaspora-
sından, kurdukları lobi kuruluşlarından ve 
faaliyet alanlarından bahsedilmektedir.

Eser hazırlanırken İbranice’den Arapça’ya, 
İngilizce’den Türkçe’ye birçok kaynaktan fay-
dalanılmış ve İsrail’e dair temel malumat en 
güncel şekliyle verilmeye çalışılmıştır. Bu ha-
liyle elinizdeki eser, hem İsrail’in genel siyasi 
yapısını hem de yaklaşan parlamento seçim-
lerini anlama kılavuzudur.
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TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komi-
syonu Başkanı Nimet Baş, Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mithat Sancar ve Radikal Gazetesi Yazarı Avni 
Özgürel’in katılımlarıyla SETA’da gerçekleştirilen 
‘Türkiye Darbeleriyle Yüzleşiyor’ başlıklı panelin 
moderatörlüğünü SETA Siyaset Araştırmaları Di-
rektörü Hatem Ete yaptı.

Nimet Baş, Türkiye’nin demokrasi serüvenini 
baltalayan darbelerle yüzleşmeye başlamasını 
2002 sonrasında değişen siyaset yapma tarzı 
ve siyasetçilerin toplumun değişen dinamikle-
rinin farkındalığı bağlamında değerlendirdi. 
Öncelikle başkanı olduğu Darbe ve Muhtıraları 
Araştırma Komisyonu’nun işleyiş süreci 
hakkında dinleyicileri bilgilendiren Baş, darbe-
lerin arkasındaki en önemli faktörlerden biri 
olarak, askerlerin kendilerini sanattan ekono-
miye kadar her alanda en iyi şekilde yetişmiş, 
siyasetçileri ise tamamen yetersiz, yozlaşmış 

olarak görmüş olmalarına işaret etti. Darbeler 
sonrasında oluşturulan vesayet kurumlarının 
ve vesayet rejimi bürokrasisinin hâkimiyeti 
dolayısıyla Türkiye’de siyasetçilerin hiçbir za-
man ülkeyi gerçek anlamda yönetmedikle-
rini belirtti. Türkiye’nin Alevi-Sünni, Sağ-Sol 
kutuplaşmalarının darbelerin karanlık yüzü 
olduğunu belirten Baş, darbe süreçlerinde to-
plumun milli birlik-beraberlik adına zerrelerine 
kadar parçalandığını söyledi.

Avni Özgürel, TBMM Darbe ve Muhtıraları 
Araştırma Komisyonu’nun Cumhuriyet tarihimi-
zin en önemli meselesinde adeta Pandora’nın 
kutusunu açtığını ve bu bakımdan çok büyük 
bir önemi haiz olduğunu savundu. İttihat ve Ter-
akki Cemiyeti döneminde Mithat Paşa’nın Sul-
tan Abdülaziz’i tahttan indirmek için kullandığı 
yöntemlerin, o günden bu yana gerçekleştirilen 
darbelerde de aynen kullanıldığını, iktidarı ele 
geçirmek isteyenlerin sokakları harekete geçir-

Türkiye Darbeleriyle Yüzleşiyor
Panel |  HATEM ETE, NIMET BAŞ, MITHAT SANCAR, AVNI ÖZGÜREL  | 13 Aralık 2012 

TÜRKIYE DARBELERIYLE YÜZLEŞIYOR
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diklerini, suikastlar gerçekleştirerek toplumda 
kaos oluşturmaya çalıştıklarını ve sonrasında 
darbenin geldiğini hatırlattı. Komisyonun yet-
kilerinin kısıtlı olmasına rağmen çok önemli bir 
işe imza attığını belirten Özgürel’e göre, komi-
syonun yaptırım gücünün olmaması çağrılan 

tanıkların bilgilerini komisyonla daha rahat 
şekilde paylaşmalarını sağladı.

Prof. Dr. Mithat Sancar ise, Komisyonun 1 ay 
kadar önce başarıyla bitirdiği raporunu özel-
likle Arjantin ve Şili’deki darbe sonrası ku-
rulan “hakikat komisyonları” ile mukayeseli 
olarak değerlendirme yoluna gitti. Sancar’ın 
önemle altını çizdiği noktalardan biri, Arjantin 

örneğinde görüldüğü üzere, “darbeciler yenil-
giyle çekildiğinde darbelerle hesaplaşmanın 
daha kolay olduğu, bu durumlarda darbe-
lerle yüzleşmenin yöntemlerinin de farklılık 
arz ettiği” oldu. Sancar, darbe ve muhtıralarla 
yüzleşme hususunda, yargılama ya da ha-
kikat komisyonları kurulması yöntemlerine 
gidilebileceğini, bizde kurulan komisyonun 
ise yetkilerinin dar olması, çağırdığı tanıkların 
gelme zorunluluğunun olmaması ve komi-
syon üyelerinin tamamen sivillerden seçilmiş 
olmaması gibi yönlerden Arjantin’de kurulan 
hakikat komisyonlarından farklı olduğunu ifade 
etti. Ancak Sancar gerek komisyonun elde ettiği 
belgeler ve alınan ifadelerden oluşturulacak 
olan arşiv gerekse kamu önünde konuşma mec-
buriyetinin yarattığı baskı ve utanma duygusu 
yönleriyle, çok önemli bir fonksiyon gördüğünü 
de sözlerine ekledi.
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Tunus’ta Bin Ali diktatörlüğünün yıkılışını 
Arap isyanlarının başlangıcı olarak esas alır-
sak, ‘Arap Baharı’nın ikinci yıldönümünde 
bir muhasebe yapmak gerekmektedir. Sykes-
Picot’un 100. yıldönümüne üç senenin kal-
dığı bir zaman diliminde vuku bulan Arap 
İsyanları, sadece ‘bazı diktatörleri’ alaşağı 
etmekle kalmadı; aynı zamanda cari bölgesel 
düzeni de fiilen anlamsız kıldı. Dolayısıyla 
Arap isyanları sonrası yalnızca Tunus, Mısır, 
Libya, Yemen ve Suriye’de bir türbülans dö-
nemi yaşanmamakta; bölgesel düzen de geçiş 
süreci yaşamaktadır.

“Arap baharı” bir devrim mi?
Yukarıdaki jenerik sorunun kolay bir cevabı 
yok. Arap isyanlarının devirdiği isimlere ve 
sarstığı rejimlere bakınca “güçlü ve sert bir 
dalga” olduğu aşikâr. Ama aynı şekilde bu 
dalganın belirgin bir siyasi dilinin olmama-
sı, genel insan hakları talepleri ötesine geçen 
ideolojik bir ağırlığının olmaması geçiş sü-
reçlerinin oldukça derin krizlere girmesine 
yol açmaktadır. Bu durum, tabiatıyla, “dev-
rimlerin” mahiyetinin sorgulanmasına yol 
açıyor. Mesela Camp David düzeniyle yaşıt 

olan İran İslam Devrimi akıllarda fazla soru-
ya ve şüpheye yer bırakmaksızın tarifi müm-
kün bir antisistemik siyasi ve sosyal dalgaydı. 
Oysa Arap devrimleri için benzer bir ber-
raklıkta analiz yapmak mümkün değildir. 30 
yıllık Camp David düzeninin, 40 yıllık dikta-
törlüklerin sahneden çekilişinin oluşturduğu 
kaos ve siyasal boşluğu unutup, bir iki yılda 
“yeni düzen ve istikrarı” göremeyince artık 
gına getiren “mevsim(lik) analizlerin” peşine 
düşenleri bir kenara bırakacak olursak; te-
mel bir soruyu sormamız gerekmektedir.

Arap isyanlarının ortaya çıkardığı değişime 
bölgemiz ve küresel aktörler ne kadar hazır-
lar? Yukarıdaki sualin cevabı Arap isyanlarıyla 
muhatap olmanın dilini, ahlakını ve stratejisi-
ni belirleyen en temel eksen konumundadır. 
Hazırlıktan elbette kastettiğimiz siyasal sindi-
rim kapasitesi! Bugün batıda ve bölgemizde 
Arap isyanlarını büyük ölçüde mahkûm etme 
niyetinin gizlenemediği analizler revaçtadır. 
Arap isyanlarına yönelik hoşnutsuzluğun te-
mel nedeni, isyanların öncü aktörlerinin İs-
lamcı olması ve İslamcılar dışındaki aktörlerin 
de ciddiye alınacak bir tezlerinin olmamasıdır.

Arap İsyanları Muhasebesi
Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  22 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Arap Baharı’nın ikinci yıldönümünde Tunus, Mısır ve Libya’da devrim süreçlerinin genel değerlendirmeleri yapıldı. Üç ülkede 
de siyasi süreçlerin kurumsallaşması büyük sancılara neden oldu. Özellikle Mısır’da Mübarek’in devrilmesine rağmen asker ve 
yargının siyasetteki gücü henüz kırılamadı. Tunus’ta Islamcı iktidarın gücü, sürecin daha normal bir seyirde devam etmesini sağ-
ladı. Libya’da da kısmen daha istikrarlı bir geçiş süreci yaşandı. Ortadoğu dengelerini etkileyebilecek bir diğer ülke olan Irak’ta 
ise Maliki’nin felakete neden olabilecek mezhepçi söylemi devam etti. Kürt yönetimine olan desteğinden rahatsız olan Maliki, 
2012’nin son günlerinde yaptığı açıklamada Türkiye’nin Irak’ı bölmek istediğini iddia edecek kadar ileri gitti.

Arap Baharı’na Dair Genel Bir Değerlendirme
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İslamcılar hiç değilse Türkiye modelinden 
bahsetmekte, yeni bir demokrasi tartışması 
yapmakta, kendi içlerinde geç kalmış konu-
ları teker teker masaya yatırmakta, yoğun 
şekilde bölgedeki diğer İslamcılarla, farklı 
ideolojik yaklaşımlarla interaktif ilişkilere 
girmekteler. Geriye kalan aktörler ise İs-
lamcıları tartışmaktalar! Bölgenin en or-
ganik siyasi unsuru olan İslamcıları daha 
dün fark etmiş gibi tartışmaya devam eden 
yaklaşımların “Arap Baharının” geleceğinde 
kurucu bir rol oynaması mümkün gözük-
memektedir.

Islamcı aktörlerin performansı
Arap isyanlarının başlangıcı olan Tunus’ta 
İslamcılar iktidardalar. Bin Ali ne kadar isya-
na hazırlıklı idiyse Nahda da o kadar hazır-
lıklı şekilde iktidara geldi. Ülkede bütün bü-
rokrasiyi, sermayeyi, sendikaları, akademiyi 
ve medyayı elinde bulunduran kesimlerle 
siyasal bir rekabete girerek iktidara gelen İs-
lamcılar, Tunus’un anayasa sürecini işletme-
yi başardılar.

Mısır’da bütün türbülansa rağmen, anayasa 
süreci büyük ölçüde tamamlanmış oldu. İh-
van, iki referandum, meclis ve cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin başarıyla tamamlanma-
sını sağlayan de facto kurucu aktör rolünü 
bütün engellemelere rağmen oynamayı ba-
şardı.

Libya’da Kaddafi’nin gidişiyle boşluğa düşen 
ülke, yine gelgitler yaşayan ama son tahlil-
de sahnede durarak koalisyonun ana ekseni 
olan İslamcılar eliyle, bölünme senaryola-
rının revaçta olduğu günlerden seçimlerin 
yapılıp tedrici şekilde düzenin kurulduğu 
günlere ulaşmış oldu.

“Arap Baharının” ikinci yıl sonu değerlendir-
mesine dair akılda kalan en temel başlık, ik-
tidara gelmiş olan aktörlerin hem muhalefetle 
hem de devraldıkları eski-rejim mirasıyla nasıl 
muhatap olacakları sorunsalıdır. Yeni aktör-
ler, eski-rejim ile muhalefeti birbirinden ayırt 
edecek bir siyasal basiret gösterdikleri sürece 
başarılı olacaklar. Bu zorlu sınavda, muhalefe-



778  |  ARALIK 2012

tin ne eski rejimle beraber görünmekten ne de 
batılı veya bölgede statükoyu temsil eden ak-
törlerle beraber olmaktan imtina etmeyeceğini 
son bir ay içinde Mısır’da gördük.

Tunus, Mısır ve Libya’da asgari siyasi süreç-
lerin hiç birisi kurumsallaşacak düzeyde 
tamamlanmadı. Cumhurbaşkanını seçen 
Mısır’ın Meclisi yok; Meclis seçimlerini ya-
pan Tunus’u cumhurbaşkanlığı yarışı bekli-
yor. Asgari kurumsallaşmanın ardından eski 
rejim vesayeti ile mücadele ise asıl zorlu dö-
nem olmaya adaydır.

Unutulmamalı ki, Tunus, Mısır ve Libya’da 
20 ila 40 yıldır iktidarını koruyan biyosiya-
sal ömrünü tamamlamış liderler sahneden 

çıkarıldı. Aynı ülkelerin rejim etrafında kü-
melenen yerli ve yabancı siyasal güçleri aynı 
hızla sahneyi terk etmek için ciddi bir sebep 
veya ihtiyaç görmüyorlar. Yeni aktörler mez-
kur ihtiyacı en kapsayıcı şekilde inşa ettikleri 
ölçüde başarılı olacaklar.

Yeni aktörler, eski-rejim ile 
muhalefeti birbirinden ayırt 
edecek bir siyasal basiret 
gösterdikleri sürece başarılı 
olacak.
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Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesiy-
le Ortadoğu’da yeni bir süreç başladı. ABD 
farkında olarak veya olmayarak bölgemizde-
ki siyasi fay hatlarını harekete geçirdi. 2010 
Irak seçimlerine kadar işgal yönetimi altında 
ayakta tutulmaya çalışılan Irak siyasal yapı-
sı daha büyük bir felakete sürüklendi. 2010 
seçimleriyle etnikmezhebi siyasal şablon si-
yasalın kendisini imha etmek pahasına ha-
yata geçirildi. Irak’ın etnik-mezhebi siyasal 
şablonu aşmak için tek umudu olan, farklı 
kesimlerin ilk kez bu denli yoğun bir şekil-
de temsil edildiği Irakiyye hareketi seçimleri 
kazanmasına rağmen, ABD-İran ekseninde 
pişirilen iktidar Kürtlerin sessiz desteğiyle 
Maliki’ye devredilmiş oldu.

Sonuçta sadece seçimleri kazanan parti ik-
tidara gelmemekle kalmadı, Irak’ta seçim-
ler de büyük ölçüde anlamını yitirmiş oldu. 
2010 sonrası elde kalan Irak tecrübesi, ikti-
dar odaklarının demokrasi yoluyla değil, et-
nik-mezhebi aidiyet marifetiyle belirlendiği 
bir kısır döngü oldu. Bugün Irak’ın, gerek 
komşularıyla gerekse de ülke içindeki un-
surlarla yaşadığı sorunları aşmakta zorlan-
masının arka planında da bu siyasal şablon 
bulunmaktadır.

Maliki iktidara geldiği günden beri kabaca 
iki eksen üzerinden yürümektedir. Mezhep-
çi siyasi söylemi hemen her krizde bir silaha 
dönüştürmekte ve her sorun alanına güven-
lik perspektifinden yaklaşmaktadır. Bugü-
ne kadar sorun çıkıp da Maliki’nin orduyu 
göndermediği Irak şehri neredeyse kalmadı. 
Tikrit, Anbar, Selahaddin, Nineva, Diyala ve 
Kerkük nasiplerine düşen gerginliği fazlasıy-
la almışa benziyorlar. Geçtiğimiz ay boyunca 
Maliki geleneği bozulmadı. Irak ordusu hali 
hazırda bulunduğu Kerkük bölgesinde daha 
aktif hale geldi ve açıktan Barzani güçleriyle 
gerginlik yaşamaya başladılar.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  08 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Irak’ın Maliki İmtihanı

Maliki, mezhepçi siyasi 
söylemi hemen her krizde 
bir silaha dönüştürmekte 
ve her sorun alanına 
güvenlik perspektifinden 
yaklaşmaktadır.
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Kürtler-Kerkük-Bağdat çıkmazı
Kürtlerin bugün hem Kerkük üzerinden 
hem de Bağdat üzerinde yaşanan krizdeki 
rolü doğru anlaşılmazsa, Irak’taki siyasal 
gerilime dair aceleci analizlere mahkûm olu-
ruz. Kürtler, I. Körfez savaşı sonrası ortaya 
çıkan de facto durumdan sadece faydalan-
makla kalmadılar, gereğinden fazlaca siya-
sal bir konfora da alıştılar. Adeta ‘36. Paralel 
siyasal dünyası’ icat ettiler. Bu dünyanın en 
temel sorunu, Kürtlerin sadece kendi özel 
gündemlerine müptela olup neredeyse bü-
tün dinamiklerin iç içe olduğu bölgemizde 
umursamazca siyasal gündemlerini takip 
edebileceklerini düşünmeleridir. Benzer bir 
tavrı temsil kabiliyeti baştan aşağı sorunlu 
2005 Anayasa referandumunda sergileyerek 
kısa vadeli kazanımı düzen kurucu bir yol 
haritasına tercih etmişlerdi.

140. maddeye sığınarak Kerkük ve diğer (ilk 
kez Anayasa ile icat edilen bir kavramsallaş-
tırma ile) ‘ihtilaflı bölgelerin’ kaderlerinin 
‘normalleşme, nüfus sayımı ve referandum’ 
ile 2007 sonundan geç olmamak üzere belirle-
neceğini ilan ettiler. 

Elbette siyasal bir yol haritasından yoksun, te-
mel kavramsallaştırması baştan aşağı sorun-
lu ve hepsinden önemlisi bir işgal yönetimi 
altında alınan bu karar hiç bir şekilde hayata 
geçmedi. Kürtler, 1991 sonrası sadece de fac-
to durumlara sabrederek kazandıklarını dü-
şündüklerinden, Kerkük meselesini bir ‘kızıl 
elmaya dönüştürerek’ krizi büyütmüş oldular. 
Kürtler, Irak’ın etnik-sekteryen mikrokoz-
mozu olan Kerkük’ün, etnik isimli bir coğrafi 
bölge şemsiyesi altında çözüme kavuşması-
nın kolay olmayacağı gerçeği ile yüzleşmek 
zorundalar.

Maliki yönetimi bugüne kadar en irrasyo-
nel siyasi adımları atma konusunda hiç bir 
tereddüt göstermedi. Irak’ta Maliki’nin elin-
de bulundurduğu ordu ve polis gücünün 
dışındaki tek askeri odak olan peşmerge 
ile açıktan bir savaşa girmese de karşı kar-
şıya gelmekten imtina edeceğini söylemek 
mümkün değildir. Irak’ın, her geçen gün bi-
raz daha gömüldüğü siyasal kısır döngüden 
çıkmasının yol haritası, etnik-mezhebi şab-
lonu zayıflatacak farklı kesimlerin Irakiyye 
hareketinde olduğunu gibi demokratik bir 
rekabetin içerisine girmesi; Kürtlerin daha 
az Kürt daha fazla Iraklı olması ve 2005 iş-
gal şartlarında oluşturulan petro-ekonomik 
düzenin baştan aşağı gözden geçirilmesiyle 
mümkündür. Maliki Türkiye ile ilişkilerini 
germeye devam ettikçe sadece bölgesel ola-
rak Suriye üzerinden oluşan çıkmaz sokakta 
kalmaya devam etmeyecek; Irak içinde de tı-
kanmış süreci daha fazla tıkayacaktır. Irak’ta 
Maliki dışındaki bütün aktörlerin son üç yıl 
içinde Türkiye ile ilişkileri en yoğun döne-
me girerken Ankara-Bağdat geriliminin ge-
çici bir türbülans dönemi olacağı aşikardır. 
Türkiye bu türbülans döneminde Kürtler ve 
diğer aktörlerle etnik-mezhebi şablonu kıra-
cak şekilde adım attığı sürece Irak’ta uzun 
vadeli istikrar ve güvenlik yatırımı yapmış 
olur. Türkiye açısından, Irak işgali sırasında 
mahkûm olunan etnik perspektiften bugün 
gelinen nokta bütün Iraklı aktörler için ör-
neklik teşkil edebilir.
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Türk Dış Politikası son birkaç yılda önemli 
meydan okumalarla karşı karşıya kalmıştır. 
Hem küresel siyasetteki büyük değişim san-
cıları hem de Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve 
kültür alanlarında içinde bulunduğu coğrafi 
havzalarda yapısal niteliği haiz olduğu düşü-
nülen siyasi dönüşümlerin getirdiği fırsat ve 
tehditler karşısında, Türkiye’nin dış siyaset 
yapıcılarının ciddi siyaset arayışları içinde 
oldukları görülmektedir.

2011 yılı bu açıdan, Arap halk hareketleri ve 
bu hareketlerin artçılarının getirdikleri bakı-
mından önemli bir yıldır. “Yeni Türkiye Dış 
Politikası”, bilhassa Suriye ve İran ile olan 
ilişkilerde zor zamanlardan geçmekte ve sı-
nanmaktadır. Türkiye’nin bu iki ülke ile olan 
ilişkileri sadece basit ikili ilişkiler bazında 
değil bölgesel anlamda “yeniden saf tutuş” 
bağlamında değerlendirilmelidir. Diğer yan-
dan, bölgesinde yaşanan birçok krize rağ-
men Türkiye, dış siyasette yeni coğrafyalara 
olan açılımına da devam etmektedir.

Bu kitapta, 2011 yılının getirmiş olduğu fır-
sat ve tehditlere Türkiye’nin dış siyasette ne 
şekilde cevap verdiği hakkında sahasında 
uzman yetkin akademik kalemler tarafından 
yazılmış önemli değerlendirmeler bulun-
maktadır. Bu çalışma, dış politikayı televiz-

yon ve gazete haberlerinin ötesinde derinlik-
li bir nitelikle ile kavramak için son derece 
yararlı bir eser hüviyetini haizdir.

Önsöz
Türk Dış Politikası Yıllığı üçüncü kitabına 
ulaştı. Uluslararası İlişkiler alanında Türk-
çe literatürün hala çok eksik olduğu ve 
Türkiye’nin dış politikasına ilişkin eserlerin 
hem sadece belli bölgelere yöneldiği hem 
de ağırlıklı olarak akademik nitelikten yok-
sun güncel yorum ve analizlerden oluştuğu 
düşünülürse, üç yıl önce başlayan bu girişi-
min kesintisiz bir şekilde bugüne gelmesinin 
memnuniyet verici olduğunun altını çizmek 
istiyoruz. Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış 
Politikası alanında karar vericilere ışık tu-
tacak ve konuya ilgi duyan araştırmacı ve 
öğrencilere kaynak olacak sağlıklı yorum 
ve analizlerin ancak doğru ve detaylı bil-
gi üzerine oturması durumunda mümkün 
olabileceğini düşünen bizler, Türk Dış Po-
litikasının bütün alanlarına ilişkin olarak 
önemli çabalarla toplanan bilgilerin titizlik-
le yapılan çalışmalar sonucu tasnif ve analiz 
edilmesi yoluyla okuyucuya aktarılmasını 
temel amaç edinen bu Yıllık çalışmasının, 
spekülatif, komplocu ve derinliksiz yorum 
ve analizlerin havada uçuşmak suretiyle sisli 
bir hava oluşturduğu ve görmeyi engellediği 

Türk Dış Politikası 
Yıllığı 2011
Kitap  |   Editörler: BURHANETTIN DURAN, KEMAL INAT, ALI RESUL USUL  |   
ISBN:  978-605-4023-18-9, Kasım 2012 
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bir ortamda olabildiğince berraklık sağla-
maya katkıda bulunmasını ümit ediyoruz. 
Bu çerçevede Yıllığın ortaya çıkmasına kat-
kı sağlayan bütün yazarlarımızın Türkiye’de 
Uluslararası İlişkiler literatürünün sağlıklı 
gelişimine önemli katkıda bulunduklarının 
altını yeniden çizmek istiyoruz.

2011 yılı Türk dış politikası açısından, ağır-
lıklı olarak Dışişleri bakanı Ahmet Davu-
toğlu tarafından geliştirilen ve geçen yıllarda 
üzerinde çok konuşulan temel dış politika 
ilkelerinin sınandığı bir yıl olmuştur. “Böl-
genin barış havzasına dönüştürülmesi”, “çok 
boyutlu dış politika”, “karşılıklı bağımlılığın 
artırılması yoluyla işbirliğinin artırılması” 
ve “komşularla sıfır sorun” gibi AK Parti dış 
politikasıyla birlikte anılan ilkelerin uygulan-
ması konusunda geçen yıllarda çok önemli 
sorunlar yaşanmamış, hatta bu politikaların 
uygulanması Türk dış politikasının hareket 
alanını ve kapasitesini geliştirmiştir. Bu poli-
tikalar çerçevesinde bir yandan İran, Suriye, 
Irak ve Suudi Arabistan gibi çok yakınında 
bulunan ülkelerle son döneme kadar ihmal 
edilen ilişkileri geliştiren Türkiye, bir yan-
dan da Doğu Asya, Afrika ve Latin Amerika 
gibi uzak bölgelerle ekonomik ve siyasi bağ-
lar kurmaya çalışmış, bütün bunları yapar-
ken de eskiden beri müttefik ve ortağı olan 

Batılı ülkelerle ilişkileri iyi düzeyde tutmaya 
çaba sarf etmiştir. Son dönemde Türkiye’nin 
ekonomik kalkınma yolunda atmış olduğu 
büyük adımlarda bu politikaların çok önem-
li katkısı olmuş ve bu katkının farkında olan 
bütün kesimler tarafından işbirliğini öne çı-
karan bu politikalar “doğru tercihler” olarak 
desteklenmiştir.

2011 yılından itibaren özellikle Arap Dev-
rimleri çerçevesinde yaşanan olayların Or-
tadoğu bölgesi üzerindeki etkileri bu “doğ-
ru tercihlerin” uygulanmasını eskiye oranla 
zorlaştırmıştır. Geçen yıllarda da bu “doğru 
tercihlere” dayalı politikalar çerçevesinde 
Türkiye’nin örneğin İran ve Suriye ile ge-
liştirdiği ilişkiler ABD ve başka bazı Batılı 
ülkelerin eleştirilerine maruz kalabiliyor, 
ancak Ankara kendi çıkarları çerçevesinde 
“doğru tercihlere” dayalı politikasında ısrar 
edebilmiştir. 2011 yılında ise Türkiye Suriye 
konusunda, Libya konusunda ve İran konu-
sunda daha fazla “safını belirleme” baskısıyla 
karşılaşmış, “çok boyutlu dış politika” çerçe-
vesinde bütün taraflarla dengeli ilişki geliş-
tirme konusunda zorlanmıştır.

Suriye konusunda, “dış politikasındaki ilke-
ler hiyerarşisinde insan haklarının korun-
ması ilkesi komşularla sıfır sorun ilkesine 
ağır bastığı” için Esad yönetimi ile arasına 
mesafe koymak zorunda kalırken; İran ko-
nusunda NATO’nun “Füze Savunma Siste-
mi” konusundaki ısrarı yüzünden geri adım 
atmak suretiyle zaten tek sesle konuşmakta 
zorluklar yaşayan Tahran ile ilişkilerin ger-
ginleşmesi sonucuyla karşı karşıya kalmıştır.
Kısaca belirtmek gerekirse, Türk dış politika-
sının son dönemine damgasını vuran işbirli-
ği eksenli temel ilkelere dayalı politikaların 
uygulanması 2011 yılında Ortadoğu bölge-
sinde yaşanan gelişmelerle zorlaşmıştır. Bu 
politikaların “zor zamanlarda” da uygulan-
maya devam edilmesi, onların uygulanması 
sayesinde Türk dış politikasının kazanmış 

2011 yılı, Arap halk hareketleri 
ve bu hareketlerin artçılarının 
getirdikleri bakımından 
önemli bir yıldır. “Yeni Türkiye 
Dış Politikası”, bilhassa Suriye 
ve Iran ile olan ilişkilerde zor 
zamanlardan geçmekte ve 
sınanmaktadır.
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olduğu hareket kapasitesinin daha da artarak 
devamı açısından son derece önemlidir.

Okuyucular, 2011 Yıllığındaki birçok ma-
kalede bu temel dış politika ilkelerinin zor 
bir dönem olan 2011 yılında nasıl uygulan-
dığını görme fırsatı bulacaklardır. 2011 Yıl-
lığı da önceki yıllıklar gibi, biri Türkiye’nin 
değişik bölgelere ilişkin politikalarında il-
gili yıla ait gelişmelerin ele alındığı diğeri 
ise 2011 yılından bağımsız makalelerin yer 
aldığı iki bölümden oluşmaktadır. Yıllığın 
Türk dış politikasına ilişkin 2011 yılından 
bağımsız makalelerin yer aldığı birinci bölü-
münde, Burhanettin Duran ve Nuh Yımaz’ın 
“Ortadoğu’da Modellerin Rekabeti: Arap 
Baharı’ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri”, Ha-
san Kösebalaban’ın “Türkiye ve Orta Doğu’da 
Yeni Düzen Arayışı”, Sadık Ünay ve Ahmet 
N. Helvacı’nın “Arap Baharının Uluslararası 
Ekonomi Politiği”, Mensur Akgün’ün “İsrail-
Türkiye İlişkileri ve Arap Dünyasında De-
ğişim” ve Nurullah Ardıç’ın “Arap Baharı’nı 
Anlamak: Adalet, Onur, Din ve Küresel Siya-
set” başlıklı makaleleri yer almaktadır.

İkinci bölümde ise bölgelere göre Türk dış 
politikasının ele alındığı yazılar çerçevesinde, 
Türkiye’nin Ortadoğu politikası Kemal İnat, 

İsmail Numan Telci, Mesut Özcan, Muhittin 
Ataman ve Gülşah Neslihan Demir tarafın-
dan kaleme alınan üç ayrı makale içerisinde 
incelenmiştir. Kuzey Afrika’ya yönelik politika 
ise Cenap Çakmak ve Ahmet Uysal tarafın-
dan yazılan iki ayrı makalede ele alınmıştır. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği politikası Ali Resul 
Usul, Kıbrıs politikası Sibel Akgün, ABD’ye 
yönelik politikası Ramazan Gözen, Rusya poli-
tikası Vügar İmanov, Almanya politikası Savaş 
Genç ve Osman N. Özalp ve Kafkasya politi-
kası Kamer Kasım tarafından yazılmıştır. Türk 
dış politikasının Balkanlar boyutunu Fatma Sel 
Turhan, Orta Asya boyutunu Hasan Ali Kara-
sar, Güneydoğu Asya boyutunu Kadir Temiz, 
Doğu Asya boyutunu Çağdaş Üngör, Latin 
Amerika boyutunu Mustafa Yetim, Afganistan 
ve Pakistan boyutunu Sevinç Alkan Özcan, Yu-
nanistan boyutunu Ali Balcı ve Sahraaltı Afrika 
boyutunu Mehmet Özkan kaleme almıştır.

Bu kadar çok makaleden oluşan bir kitabın 
her yıl çıkarılabilmesi ancak bu makalele-
rin sahipleri olan yazarlarımızın katkılarıy-
la mümkün olmaktadır. Bu nedenle kitabın 
hazırlanmasında emeği olan bütün yazarla-
rımıza ve basım aşamasında katkıda bulunan 
SETA çalışanlarına teşekkür ediyor, eserin 
okuyucuya faydalı olmasını diliyoruz.
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Speakers:

Rob Malley, Program Director, Middle East and North Africa, International 

Crisis Group

Leila Hilal, Director, Middle East Task Force, New America Foundation

Trita Parsi, President, National Iranian American Council

Erol Cebeci, Executive Director, The SETA Foundation at Washington DC

Moderator: 

Kadir Ustun, Research Director, The SETA Foundation at Washington DC

EVENT SUMMARY 
The panelists discussed US Middle East policy 
during the first Obama administration, as well 
as prospects for the second term. Robert Mal-
ley, Leila Hilal, and Erol Cebeci agreed that 
the Obama administration inherited a crisis in 
American leadership and influence in the re-
gion from the Bush administration. Hilal and 
Trita Parsi noted that the administration made 

ambitious but unsuccessful initiatives towards 
Iran and the Israeli-Palestinian conflict early 
on, with Parsi pointing out that Obama backed 
down in the face of Congressional and other 
opposition. On the Arab Spring, Cebeci noted 
that the administration’s cautious response so 
far may be suitable for a transitional period, but 
is unsustainable in the long run. Malley and Hi-
lal warned against a “nostalgic” approach to the 
Israeli-Palestinian peace process that ignores 
new realities on the ground, Malley opposed 
a special relationship with the Muslim Brother-
hood that turns it into a real or perceived “new 
Mubarak,” and Parsi cautioned that an ultima-
tum from the US would derail negotiations with 
Iran. Hilal and Malley proposed that US strate-
gic interests and approaches to regional issues 
be reassessed based on the lessons of the last 
twelve years and the implications of the Arab 

US Policy in the Middle East in 
Obama’s Second Term
Panel |  ROB MALLEY, LEILA HILAL, TRITA PARSI, EROL CEBECI, KADIR ÜSTÜN  | 04 Aralık 2012 
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Spring, though Hilal and Parsi noted that 
organizational and bureaucratic interests 
in Washington will impede major policy 
shifts.

Asked for their top policy recommenda-
tions for the second term, Cebeci argued 
that, given the ongoing democratic transi-
tion in the region, the US should continue 
to have an open-minded approach to the 
Middle East and take into account Arab 
public opinion while making policy. Parsi 
stressed the importance of US diplomacy 
with Tehran, arguing that bilateral talks of-
fer the best chance of success, while the 
failure of diplomacy would limit future US 
policy options to the detriment of all par-
ties. He also warned against starting any 
new regional initiative without fully com-
mitting to it. Hilal maintained that the US 
should take a more hands-off approach to 
the region and become comfortable with 
the limits of its capacity to determine out-
comes. Malley warned that the US should 
avoid getting sucked into sectarian or 
ethnically-based confrontations in which it 
has no stake of its own.
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SETA Vakfı tarafından “Yeni Bölge, Yeni İlişkiler: 
Türkiye ve Libya’’ başlıklı özel bir panel gerçek-
leştirildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Libya Dev-
let Başkanı Muhammed Yusuf El-Megarif’in ko-
nuşmacı olarak bulunduğu panelde Libya’nın 
geçiş süreci, Türkiye’nin bu süreçteki rolü ve Lib-
ya-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin oldukça 
önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

DAVUTOĞLU: “LIBYA’NIN DERDI BIZIM DERDIMIZ”
Türkiye ve Libya arasındaki tarihsel bağları ha-
tırlatarak konuşmasına başlayan Ahmet Davu-
toğlu, Libya’nın Ortadoğu’nun en başarılı ge-
çiş süreçlerinden birini yaşadığını dile getirdi. 
Türkiye’nin Libya ile sahip olduğu tarihsel bağ-
ların bilinci ve sorumluluğuyla gerek devrim sü-
recinde gerekse devrim sonrası geçiş sürecinde 
ülkeye her türlü desteği sağladığını belirten Da-
vutoğlu, bu anlamda dört özel dönüm noktası 

olduğunun altını çizdi. Bunlardan birincisi, 25 
bin Türkiye vatandaşı ile 10 bin yabancı devlet 
vatandaşının Libya’dan tahliye edilmesi. Bu ba-
şarılı tahliye işleminin Libyalılarla koordinasyon 
içerisinde gerçekleştiğini hatırlatan Bakan, bunu 
bir ayrılış değil geçici önlem olarak gördüklerini 
ifade etti. Davutoğlu, ikinci dönüm noktasının 
Misrata’daki insani kriz döneminde Türkiye’nin 
bölgeye gönderdiği gemiyle 450 Libyalıyı teda-
vi ve bakım için Türkiye’ye getirmesi olduğunu 
ifade etti. Libya ile ilişkilerde üçüncü dönüm 
noktası ise Davutoğlu’nun 3 Temmuz 2011 ta-
rihinde Libya’ya düzenlediği gezi. Bu gezi esna-
sında Türkiye Libya’ya 100 milyonu hibe olmak 
üzere 300 milyon dolar kredi yardımı sağladı. 
Davutoğlu’nun altını çizdiği dördüncü dönüm 
noktası ise Başbakan Erdoğan ile birlikte Orta-
doğu kapsamında gerçekleştirdikleri Libya zi-
yareti. Davutoğlu’na göre, Başbakan Erdoğan’a 
ülkede gösterilen ilginin iki ülke arasındaki bağ-
ların ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi.

Yeni Bölge, Yeni İlişkiler: Türkiye ve 
Libya
Panel |  MUHAMMED YUSUF EL-MEGARIF, AHMET DAVUTOĞLU  | 06 Aralık 2012 
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Bu bağlamda Ahmet Davutoğlu, konuşmasının 
bir bölümünde şu sözlere yer verdi:
“Nasıl tarih boyu beraber olmuşsak, biliniz ki 
ebediyete kadar da omuz omuza, gönül gö-
nüle, akıl akıla hep beraber olacağız. Libya’nın 
derdi bizim derdimiz olacak. Libya’nın sevinci 
bizim sevincimiz olacak. Çünkü Libya, herhan-
gi bir ülke değil bizim için. Ecdadımızla birlikte 
asırlarca Akdeniz egemenliğini sağlayan Libyalı 
kardeşlerimiz, bundan sonra da Akdeniz’in en 
büyük devletlerinden birini kurma potansiye-
line ve gücüne sahip bir ülke. Öyle bir ülkeden 
bahsediyoruz ki, çok dirayetli, inançlı, kararlı bir 
halk yaşıyor bu ülkede.”

Konuşmasında Türkiye-Libya ilişkilerinin gele-
ceğine de değinen Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin 
Libya’nın demokratikleşme ve ekonomik kalkın-
ma sürecine her zaman destek olacağını belirtti. 
Davutoğlu Libya ile Türkiye’nin ekonomilerinin 
birbirlerini tamamlar nitelikte olduğunu anım-
sattı. Libya’nın sahip olduğu doğal kaynaklar ile 
Türkiye’nin enerji açığını sağlayabileceğini, aynı 
şekilde Türkiye’nin ise ekonomik tecrübesi ile 
Libya’nın altyapı ihtiyacı ve üretim ekonomisine 
geçiş süreçlerine katkıda bulunacağını belirtti. 
Libya ile Türkiye ilişkilerinin yalnızca ikili ilişkiler-
le sınırlı olmayacağı değerlendirmesinde bulu-
nan Davutoğlu, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte 
Akdeniz ve Afrika’yı kapsayan bölgede Libya ile 
bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirece-
ğini ifade etti.

EL-MEGARIF: “TÜRKIYE BIZIM IÇIN ÖRNEK OLDU”
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ardından 
söz alan Libya Devlet Başkanı Muhammed Yusuf 

El-Megarif ise konuşmasına Türkiye’nin Libya’nın 
devrim sürecine yaptığı katkılardan ötürü te-
şekkür ederek başladı. Türkiye’nin son on yılda 
gerçekleştirdiği demokratikleşme ve ekonomik 
kalkınma sürecinin bölgede Arap isyan dalgası 
öncesinde yaşanan en önemli olay olduğunu 
belirten El-Megarif, bu anlamda Türkiye’nin ba-
şarısının bölge devrimlerine ilham kaynağı ol-
duğunu dile getirdi.

El-Megarif Arap devrimlerinin ancak bölgesel bir 
kalkınma ile İslam ümmetine dünya sisteminde 
hak ettikleri yeri sağlaması halinde amacına 
ulaşacağını ifade etti. Libya’nın bundan sonraki 
süreçte ülkenin maddi ve manevi kaynaklarının 
vatandaşların refahına nasıl yansıtılacağı soru-
su üzerine yoğunlaşacağını belirten El-Megarif, 
Kaddafi rejiminin ülkeye yaptığı tahribatı kısa 
sürede atlatacaklarından umutlu olduğunu ifa-
de etti. Libya’nın yeniden ayağa kalkmasında 
Türkiye’ye büyük görevler düştüğünü, bunun 
Türklere Libyalıların Türkiye üzerindeki emek-
lerinin yüklediği bir sorumluluk olduğunu ifade 
ederek konuşmasını tamamladı.
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2012, siyasi takvime, Türkiye’nin siyasal nor-
malleşmesinin ve konsolidasyonunun başlan-
gıç yılı olarak not edildi. Son beş yılın siyasal 
yükü 2012’de yeni bir normalleşme fazına 
geçti. Bir önceki seneyi SETA Analiz’de şöyle 
değerlendirmişiz:

‘‘2011 senesi, 12 Eylül 2010 Anayasa referandum 
sonuçlarının siyasi ve sosyal yansımalarının hisse-
dileceği bir yıl olacaktı. 12 Eylül referandumunda 
eski Türkiye’ye veda ederken; yeni Türkiye’nin na-
sıl inşa edileceğini tartışır olmuştuk. Ana temamız 
‘yeniydi’. Yeni Türkiye’yi bütün yönleriyle tartışma-
ya hazırlanırken, Tunus’ta başlayan, ardından bü-
tün bölgemizi etkisi altına alan değişim ve devrim 
dalgası ile karşı karşıya kaldık. 2011’e damgasını 
vuran ‘yeni’ teması, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki 
devrimlerle ve çalkantılarla hem bölgesel hem de 
küresel siyasetteki ana dinamik haline geldi.’’

2012 senesini hem 2011 genel seçimlerinin 
ortaya çıkardığı siyasi tablo hem de bölge-
mizde yaşanan derin kırılmanın Türkiye’ye 
yansımalarıyla geçirdik. 12 Haziran genel 

seçimleriyle siyasi tablo bir tahkim süreci 
yaşarken; dış politikada yaşanan gelişmeler 
‘‘yeni Türkiye ile eski Türkiye’nin’’ karşılaş-
masına şahitlik ediyordu. 2012 son beş yılın 
tartışmalarının billurlaştığı bir mevzuya da 
şahitlik etti: yeni anayasa! Asrı aşkın süredir 
devam eden anayasa tartışmamız bu sene 
içerisinde de somut neticeler üretmeden si-
yasal bir bakiye devriyle 2013 senesinin de 
ana gündem maddelerinden birisi olmanın 
ötesine geçemedi. Kurucu meclis marifeti ol-
maksızın uzlaşı yoluyla yeni bir anayasa yap-
ma girişimi temennilerin ötesine geçemedi. 
Siyasal pozisyonundan taviz vermeyeceği-
ni açık bir şekilde ilan eden en az üç siyasi 
partinin oluşturduğu dört unsurlu anayasa 
komisyonu belli ilerlemeler kaydetmekle be-
raber eski Türkiye bariyerini aşamadı. 

12 Haziran seçimleriyle perçinlenen AK 
Parti realitesi Türkiye siyasetinde ana be-
lirleyici, kurucu eksen olma tartışmalarını 
başlatmış oldu. CHP’de Baykal sonrası yaşa-

2012’de Türkiye
Analiz  |  SETA  |  Aralık 2012

2012, siyasi takvime, Türkiye’nin siyasal normalleşmesinin ve konsolidasyonunun başlangıç yılı olarak not edildi. 12 Haziran 
genel seçimleriyle siyasi tablo bir tahkim süreci yaşarken; dış politikada yaşanan gelişmeler ‘‘yeni Türkiye ile eski Türkiye’nin’’ 
karşılaşmasına şahitlik etti. 2013, siyasi tarihimize ‘seçim üçlemesi’ olarak kayda geçmesi muhtemel olan ‘yerel, genel ve cum-
hurbaşkanlığı seçimleri’ maratonu hazırlıkları ve tartışmalarının iyiden iyiye hissedildiği bir yıl olmaya adaydır. Seçimler, bir siyasi 
performans dalgası oluşturarak, siyasi aktörlerin söylem ve politikaları üzerinde etkili olacak ve siyasal gelişmelerin bağlamını 
belirleyecektir.

SETA 2012’de Türkiye Değerlendirmelerini Yayımladı
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nan değişim de Kılıçdaroğlu üzerinden 2012 
senesinde bir kaç kez tahkim girişiminde 
bulundu. Özellikle kongreler üzerinden ya-
şanan gelişmeler, parti içerisindeki eski CHP 
ile yeni CHP arasında sıkışan siyasetin gel-
gitlerinin oluşturduğu oldukça dağınık bir 
siyasal dalga boyu oluşmasını sağladı. Mez-
kur dalga boyunun kendisini belli bir düzene 
sokmakla meşgul olmasından dolayı Türkiye 
siyasetine dair kurucu bir yönü henüz ortaya 
çıkmış değil. MHP, Devlet Bahçeli’nin lider-
liğine kongrede muhalefet yapılmasına rağ-
men Bahçeli’nin liderliğini tahkim ettiği bir 
sene geçirmiş oldu. BDP, -terörün en kanlı 
şekilde sahneye çıktığı 2012 senesinde- Kürt 
meselesinde inşa ettiği siyasal araf dünyasın-
da kalmaya devam etti. 

Kürt meselesi, 2012 içerisinde -büyük öl-
çüde PKK’nın son yıllarda hiç olmadığı ka-

dar- terör estirdiği bir döneme şahitlik etti. 
Asker, PKK’lı ve sivil kayıpların binin üze-
rine çıktığı 2012 senesinde PKK’nın sadece 
Türkiye’yi değil Ortadoğu’yu da baştan aşağı 
yanlış okuyan anakronik pozisyonunun de-
rinleşerek devam ettiğini gördük. Özellikle 
Suriye’deki gelişmeleri realiteden kopacak 
şekilde değerlendiren PKK’nın; Suriye’de 
Kamışlı’ya, Türkiye’de ise Şemdilli’ye sıkışan 
siyasal akılla okuması manidardı. Bu anakro-
nik perspektif sadece kanın anlamsız bir şe-
kilde akmasını sağlamamakta aynı zamanda 
bütün bölgeye yayılan ‘Kürt yabancılaşması-
nı’ da derinleştirmektedir. 

Suriye 2012 senesinde siyasal pozisyonların 
bir turnusol testine tabi tutulduğu yıl oldu. 
AK Parti’nin Tunus’la başlayan ‘‘Arap İs-
yanları’’ sürecinin son halkasını temsil eden 
Suriye’de değişim silsilesini tamamlayan bir 
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SETA’nın her yıl düzenli olarak 
hazırladığı yıllık Türkiye analizi 
yayımlandı. Analiz, yeni 
anayasa çalışmalarından Kürt 
meselesine, Suriye krizinden 
ekonomideki gelişmelere 
geniş ve yetkin bir bakış 
sunuyor.

pozisyon alması kaçınılmazdı. Türkiye en 
yoğun ilişkide olduğu Suriye Baas rejimi ile 
2011 sonuna doğru köprüleri atmanın ilk işa-
retini vermişti. 2012 senesinde Suriye Baas re-
jimi ile ilişkilerini tamamen koparan Türkiye 
açık bir şekilde muhalefetin safında yer aldı. 
Türkiye’nin Suriye imtihanı kısa sürede iç si-
yasette yeni tartışmalara yol açtı. Hem zihin-
sel hem de tarihsel olarak yeni Ortadoğu’ya 
hazır olmayan siyasi aktörler, elitler ve medya 
oldukça karmaşık tepkiler verdiler. Süreç kısa 
sürede bir dış politika eleştirisinden sıyrıla-
rak eski Türkiye’nin kalıpları ve korkularıyla 
yeni Türkiye’nin kurucu gelecek vizyonu ara-
sında bir makasa dönüştü. Bu yeni yüzleşme 
de Türkiye’nin demokratikleşme hamlelerini 
destekleyen farklı kesimlerinde Kemalizmle 
bilinçli veya bilinçsiz bir imtihan içerisine 
girdiklerini de görmüş olduk. 

Küresel ekonomik krizin durağanlaştığı ama 
pozitif işaretlerin henüz güçlü olarak belir-
mediği 2012’de Türkiye ekonomisi başarılı 
performansını sürdürmeye devam etti. Bü-
yümede ve cari açıkta daralma yaşanmakla 

beraber muadili ve rekabet ettiği ekonomile-
re göre daha güçlü istihdam üretmeye devam 
etti. 2011’den geçtiğimiz senenin gündemine 
taşınan tutuklu vekiller ve Ergenekon davası 
canlılığını korudu. 2012, Kürt meselesinde 
yoğun terör saldırıları dışında PKK’nın baş-
lattığı cezaevi açlık grevleri ile de gündemi 
bir süre meşgul etti. Açlık grevlerine konu 
edilen bazı düzenlemeleri de dahil eden  yeni 
yargı paketleri yavaş ama istikrarlı reform 
adımlarının devam etmesini sağladı. 

2012’nin yargıda reform tartışmalarının 
gündemi aylarca işgal ettiği en önemli başlık 
ise Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM) üzerin-
den gerçekleşti. 7 Şubat’ta polis-yargı marife-
tiyle MİT Başkanını ifadeye çağırma girişimi 
TBMM’nin müdahalesiyle önce engellendi; 
ardından da ÖYM’lere yeni bir düzenleme 
getirildi. Tıpkı yıllardır Danıştay’ın ‘‘yerinde-
lik kararları’,’ Anayasa Mahkemesi’nin ‘‘içerik 
incelemesi’’ gibi polis-yargı marifetiyle Kürt 
meselesinde siyasetin tercihlerine açık bir 
müdahale şeklinde okunan MİT soruştur-
ması, yeniden ‘‘devletin demokratikleşmesi 
ve siyaset üzerinde vesayet’’ tartışmalarının 
açılmasına yol açtı. Mezkur tartışma ilerle-
yen aylarda birçok konuda kendisini tekrar 
ederek sürdürüldü. 

Elinizdeki analizde Türkiye’nin 2011’den 
2012’ye taşıdığı siyasal gerilimler, dış ve iç 
politikada yaşanan tartışmalar, ekonomi ve 
eğitim alanındaki yaşananlar, hukuk ve in-
san hakları genel başlığı altında vuku bulan 
gelişmeler detaylıca incelendi. SETA 2012 
Analizi sadece geçtiğimiz yıl boyunca yaşa-
nanların uzman kalemlerce bir analizi değil 
aynı zamanda kütüphanenizde siyasal tarihi-
mize dair önemli bir hafıza çalışması olarak 
bulundurulmayı hak etmektedir.
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Türkiye’nin 2012’yi dış politika açısından na-
sıl geçirdiğine baktığımızda karşımıza nere-
deyse tek bir başlık çıkıyor: Suriye. Bu sene 
dış politikada yaşanan bir çok farklı gelişme 
hep Suriye’nin parantezinde kaldı. Yıl boyu 
Suriye’yi, Suriye ile farklı kesimlerin imti-
hanını ve Suriye krizinin bölgesel etkilerini 
konuştuk. Irak işgaliyle beraber hareketle-
nen dış politikamız Suriye ile ciddi bir imti-
handan geçmeye başladı. Irak işgali sırasında 
bütün neocon tahriklere rağmen Suriye’ye el 
uzatma politikasını başlatan Türkiye; Arap 
isyanları sonrasında Baas rejiminin Suriye’de 
katliama başlamasıyla bütün riskleri göze 
alarak safını değişimden yana belirledi.

Suriye krizi, Türkiye’de sadece bir dış politi-
ka unsuru olarak gündemi meşgul etmekle 
kalmadı, aynı zamanda -bilinçli veya bilinç-
siz- Kemalist sosyal muhayyileye sahip olan 
bütün zihinleri ciddi bir şekilde zorladı. Bu 
yönüyle neredeyse her kesimden isimlerden 
oluşan bir siyasal travma platformu oluştu. 
Mezkur platformda kendisini bulan aktör-
lerin farklı veya aynı cümlelerle Suriye’ye 
dair önerdikleri tek şey Kemalist ezberlerin 
Ortadoğu komplolarıyla süslenmiş klişele-
rinden öteye geçemedi. ‘Suriye’de ne olmalı?’ 

sualine zaten ciddi bir cevap verme ihtiyacı 
hissetmeyen bu yeni koalisyonun en belirgin 
özelliği, ne Türkiye’yi ne de Baas rejimine di-
renen Suriye halkını bilinçli ve aktif bir özne 
olarak görmemeleriydi.

Modern Türkiye’nin dış politika tarihi ya-
zıldığında 2012’nin bir kırılma yılı olarak 
kayıtlara geçeceğini şimdiden söylemek 
mümkündür. Türkiye’nin 2012 Suriye kri-
zinde takındığı proaktif tutum ve geliştir-
diği politikaların cumhuriyet döneminde 
bir örneği bulunmamaktadır. Tam da bu 
sebepten dolayı, Türk entelijansiyası, Suriye 
krizinde, Suriye’den çok Türkiye’yi konuştu. 
Bu durumun iki temel sebebi bulunmaktay-
dı. Birincisi, zihinsel olarak ‘misak-ı milli’ye 
fazlaca sıkışarak veya yapışarak I. Dünya 

Suriye’de Baas rejiminin 
yıkılması Türkiye için artık 
bir neticeden çok yeni bir 
başlangıcı işaret ediyor.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  28 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Dış Politikada Kırılma Yılı
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Savaşı sonrası düzenin kalıplarının değişme 
ihtimalini dahi tartışamaması. İkincisi ise 
siyasetin, medyanın ve elitlerin bölgeye dair 
derin cehaletlerini gizlemeye yönelik korku 
ve oryantalizm karışımı tavırlarıydı.

Türkiye’nin imtihanı
Türkiye, Suriye politikasıyla sadece bölgede 
pandoranın kutusunu açmakla kalmadı aynı 
zamanda siyasi, kültürel ve askeri kapasitesi-
nin de tartışılmasının önünü açtı. Bu yönüy-
le Suriye’de Baas rejiminin yıkılması Türkiye 
için artık bir neticeden çok yeni bir başlangı-
cı işaret ediyor. Mezkûr yeni başlangıcın şim-
diden Esad’ın yıkılmasından çok daha zorlu 
ve karmaşık bir süreç olacağını söylemek 
mümkündür. Daha önemlisi, Suriye krizin-
de bu denli aktif rol almış olan Türkiye’nin 
geçiş süreci ve sonrasında da çok daha etkin 
olması zorunludur. Bu ise Türkiye açısından 
zorlu bir imtihanın habercisidir.

Türkiye, Suriye krizi üzerinden zorlu bir 
dönemden geçerken risklerin yanında bü-
yük avantajlarının da olduğu bir küresel si-
yasi ve ekonomik atmosfer bulunmaktadır. 
Dünya’da ekonomik, siyasi ve güvenlik alan-
larında eksen kayması süreçlerinin yaşandı-
ğı; bölgemizde ise derin siyasi kırılmaların 
hayata geçtiği bir dönemden geçiyoruz. 
Hem dünya hem de bölgemiz ziyadesiy-

le meşgul durumdalar. İsmi konulmamış 
küresel bir siyasi bunalım döneminde, ku-
rucu akıl inşa edebilen, ekonomisi görece 
istikrarlı ve demokratikleşmesini hitama 
erdirmiş aktörler çok güçlü bir siyasal çar-
pan ile sahneye çıkacaklar. Türkiye böylesi 
bir role aday olup olmayacağına demokrasi, 
güvenlik ve siyaset karnesine bakarak karar  
vermelidir.

Türkiye’nin gelinen nokta itibariyle bölge-
siyle kurduğu ilişki, bugünkü iktidardan ba-
ğımsız olarak, artık bir iç dönüşüm unsuru-
na da dönüşmüş durumdadır. İniş çıkışların 
oldukça tabii olduğu bu süreçte Türkiye dı-
şarda talep ettiklerini içerde hayata geçirmek 
zorunda; içerde hayata geçirdiklerini de dı-
şarıda politikaya dönüştürmek zorundadır. 
Bu iki durum arasındaki makas daraldığı 
dönemlerde Türk dış politikası daha istik-
rarlı ve sonuç alıcı olacaktır. Makas aralığı-
nın arttığı dönemlerde ise Türkiye kapasite 
sorunları yaşayacaktır. Uzun bir aradan, asra 
yakın bir süreden sonra, Türk dış politikası 
bölgesine pozitif katkı yapacak imkânları 
yakalamış bulunmaktadır. Genellikle çıkar-
larla değerlerin örtüştüğü sahnelerin az ya-
şandığı dış politika alanı, Suriye üzerinden 
Türkiye’ye büyük bir imkân sağlamaktadır. 
Türkiye bu imkanı değerlendirmekle gelece-
ğine yatırım yapabilir.
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Siyasal gelişmeler açısından 2012 yılını, 
hakkıyla ve doğru değerlendirebilmek için, 
2010-2015 aralığını, yani geride bıraktığımız 
iki yılla önümüzdeki üç yılı kapsayan beş yıl-
lık sürece projeksiyon tutan bir okuma yap-
makta yarar var. Çünkü bir yandan, 12 Eylül 
(2010) referandumu ve 12 Haziran (2011) 
seçimlerinin sembolize ettiği vesayetten 
arındırılmış demokratik bir (yeni) Türkiye 
inşa etme misyonu, öte yandan, Türkiye’nin 
2014 ve 2015 yıllarında peş peşe yerel, Cum-
hurbaşkanlığı ve genel seçim süreçlerinden 
geçecek olması, 2012 yılındaki siyasi geliş-
meler üzerinde belirleyici oldu.

2012 öncesindeki gelişmeler, siyasi aktörlere 
demokratik Türkiye’yi inşa etmek yönünde 
bir misyon yüklerken, 2012 sonrasındaki 
seçim eşikleri de siyasi aktörlerin muhtemel 
seçmen direncini dikkate alarak mutedil bir 
demokratikleşme süreci sürdürmesine yol 
açtı. Bu çerçevede, siyaseti vesayetten arındı-
rarak demokratikleştirme misyonunun, 2012 
yılında, zamanın ruhuna uygun bir şekilde, 
kendi doğal mecrasında yavaş adımlarla iler-
lediğini inkâr etmemekle beraber, 2014-2015 
yıllarında gerçekleşecek seçim maratonu ha-
yaletinin, siyasi aktörlerin karar alma süreç-
lerini etkilediğini söylemek mümkün.

Yeni anayasa yazımı
Bu tespitin test edilebileceği en somut baş-
lık, yeni Anayasa yazım süreci olabilir. Yeni 
Anayasa yazımı, 12 Eylül referandumu ve 12 
Haziran seçimleriyle mümkün hatta zorunlu 
hale gelen vesayetten arındırılmış demokra-
tik bir siyasal sistemi inşa etme talebinin en 
somut yansımasıydı. Ekim 2011’de başlayan 
süreç, komisyon oluşturulması, çalışma il-
kelerinin belirlenmesi ve önerilerin toplan-
masının ardından Mayıs 2012’den itibaren 
madde yazımıyla yol almıştı. Komisyon, 
Aralık 2012’de yeni Anayasa yazım işleminin 

2012 yılının, ‘geçmişin 
mirası’ ile ‘geleceğin hayaleti’ 
arasındaki sıkışmışlığını, 
siyasi partilerin performansı 
üzerinden de test etmek 
mümkün.  

Yorum  |  HATEM ETE  |  28 Aralık 2012  |  Sabah Perspektif

Siyasetin 2012 Performansı
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bitmesini öngörmüştü. Ancak Aralık itiba-
riyle yazım işlemi henüz tamamlanmadığı 
gibi, Komisyon’un talep ettiği Şubat 2013’e 
kadarki ek sürede de tamamlanabileceğine 
dair umutlar azalmış durumda.

Anayasa yazım sürecinin ilerleme kaydetme-
mesinin en önemli nedeni, Komisyon bün-
yesinde faaliyet gösteren siyasi partilerin si-
yasi pozisyonlarından taviz vermemesi oldu. 
Bu durum, din-devlet ilişkileri, siyasi kim-
likler, resmi ideoloji vb. kritik siyasi sorunlar 
bir yana, sorun çıkması beklenmeyen insan 
hak ve hürriyetleriyle ilişkili maddelerde bile 
uzlaşmaya varılamamasına yol açtı.

Siyasi partilerin 2012’de Türkiye’ye yeni bir 
Anayasa armağan edememelerinin elbette 
birçok nedeni olabilir. Ancak yeni Anayasa 
yazım sürecini kilitleyen en güçlü dinamik, 
Türkiye’nin önümüzdeki iki buçuk yılda, 
siyasetin geleceği üzerinde hayati etkilerde 
bulunacak, üç seçimlik bir maratona girecek 
olmasıdır. Seçim hayaleti, siyasi partilerin, 
seçmen eğilimlerini daha fazla dikkate al-
masına ve seçmeni tedirgin/rahatsız edecek 
bir tercihe yanaşmamasına yol açmaktadır. 
Kısacası, seçim baskısı, siyasi partilerin 12 
Eylül referandumu ve 12 Haziran seçimle-
rinden aldıkları ‘doğru’ mesajı ‘hakkıyla’ re-
alize edememelerine sebebiyet vererek, 2012 
yılında Türkiye’nin yeni Anayasa’ya kavuşa-
maması üzerinde etkili oldu.

Siyasetin sınavı
Yeni anayasa yazım süreci üzerinden açık-
lamaya çalıştığımız 2012 yılının, ‘geçmişin 
mirası’ ile ‘geleceğin hayaleti’ arasındaki sıkış-
mışlığını, siyasi partilerin performansı üze-

rinden de test etmek mümkün. Siyasi partiler, 
yaklaşan seçim maratonu dolayısıyla söylem 
ve politikalarını yeni siyasal iklime adapte et-
mekte zorlandılar. Seçim hayaleti dolayısıyla, 
CHP Mayıs 2010’dan beri sürdürdüğü kim-
lik ve siyaset değişimi arayışından vazgeçmiş 
görünürken, MHP 2011 seçimlerinde baraj 
tehlikesinin, Kongre’de ise %40’lık bir muha-
lefetin oluşmasına yol açan referandumdaki 
siyasi tutumunu değiştirmeye yönelik kararlı 
bir politika izleyemedi. 10 yıllık yüksek siyasi 
performansıyla vesayetten arındırılmış yeni 
Türkiye’yi inşa etme sürecinin aktörlüğünü 
yaparak değişimi sürükleyen AK Parti de, de-
ğişimi yönetme sürecine girdi.

Siyasi aktörlerin tutum ve davranışlarına yan-
sıyan bu baskı, hiç kuşkusuz, yeni Türkiye’yi 
inşa sürecini yavaşlatıcı bir etkiye yol açıyor. 
Bu çerçevede, seçim maratonunun nihayete 
ereceği 2015 yılına kadar, inşa sürecinin kendi 
doğal mecrasında, aktörlere siyasal maliyetler 
üretmeyecek, kısmi ve parçalı demokratikleş-
me adımlarıyla yol alacağı öngörülebilir.

Buradaki temel risk, yüzleşmek zorunda ka-
lınan siyasal sorunların derinleşme hızı ile si-
yaset kurumunun izlediği takvim arasındaki 
de-senkronizasyon olacaktır. 2014- 2015’teki 
seçim hayaleti, siyasi partilerin siyaset per-
formansı üzerinde frenleyici bir etkide bulu-
nurken, çözülmeyi bekleyen iç ve dış siyasal 
sorunlar derinleşerek maliyet üretmeye de-
vam edecekler. Siyasetin 2015 yılına kadarki 
en önemli sınavı, seçimleri hesaba katan bir 
siyasal programı benimserken, derinleşme 
eğilimindeki siyasal sorunları yönetebilecek 
bir performans gösterip gösteremeyeceği 
olacaktır.
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It seems 2013 is on its way to becoming the 
year that will be remembered by the tripar-
tite electoral race—local, general and presi-
dential. In this electoral tripartite, each race 
will contribute to a political performance 
and directly influence the electoral race that 
comes after it.

Our hopes that progress would be made in 
the drafting of the new Constitution in 2012 
are also left to be realized in 2013. Although 
some progress has been made, the constitu-
tional committee – at least three of whose 
four constituent members are political par-
ties that refuse to compromise their political 
stance – failed to overcome the Old Turkey 
barrier. While the global economic crisis has 
stabilized but not yet given any positive in-
dicators of improvement in 2012, Turkey’s 
economy continued to perform well. Both 
the growth rate and the current account defi-
cit stagnated, but Turkey’s employment rates 
remained steady and strong in relation to 
other comparable economies.

Turkey has a Kurdish issue, and the Kurdish 
issue has the problem of the PKK. There is 
only one way out of this vicious cycle. Un-

less the PKK moves away from acts of ter-
rorism, any discourse on the Kurdish issue 
will continue to focus on terror. The last few 
years have witnessed both the culmination 
of Turkey’s democratization efforts and the 
intensification of the PKK’s tendency toward 
acts of terror.

As long as this deep-seated incoherency 
continues, the hatred at the social level, hesi-
tancy to democratize at the political level, 
and recurrence of Old Turkey habits in the 
bureaucratic level, should not come as a sur-
prise to anyone.

The “Arab Revolution,” which has almost 
become a domestic headline for Turkey in 

Turkey in 2013 will have the 
potential to stand out as an 
island of political stability and 
security both regionally and 
globally.

Yorum  |  TAHA ÖZHAN  |  28 Aralık 2012  |  Hurriyet Daily News

Turkey: From 2012 to 2013
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2012, will continue to dominate headlines. 
The impact of the deepening crisis in Syria 
will be felt more, especially in Turkey.

The Ba’ath administration, which is no longer 
the Syrian regime but has become the Damas-
cus regime, will begin the New Year strug-
gling, not to reclaim its power, but to continue 
its proxy wars with Russian and Iranian sup-
port. Any resolution reached in Syria in the 
year 2013 will not only have a vast impact on 
Turkey but the whole region. Turkey, with its 
steady political stance since the beginning 
of the crisis, will be the winning party legiti-
mately, morally and geopolitically.

We are living in times when economic, po-
litical and security paradigms are shifting 
globally and political breaking points have 
been reached regionally. 2012 marked the 
centennial anniversary of the Balkan Wars. 
2013 will start the countdown toward the 
centennial anniversary of the regional or-
der created in the aftermath of World War I. 
Turkey, in this context, in 2013, will have the 
potential to stand out as an island of politi-
cal stability and security both regionally and 
globally. Turkey will become stronger as long 
as it takes steps toward realizing this poten-
tial by increasing its capacity and consolidat-
ing its democracy.





SETA 
YILLIĞI
2012
21. yüzyılın ilk çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde, Türkiye ve 
dünyada yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler önümüzdeki 
on yılların kaderini de etkileyecek dönüşümleri beraberinde getiriyor. 

2012 yılı da, bu anlamda oldukça hareketli geçti. Türkiye’de özellikle son 
on yılda hız kazanan demokratikleşme çabaları, yeni Anayasa yapım süreci, 
Kürt meselesinin çözümü için atılan adımlar, darbeler ve askeri vesayet ile 
hesaplaşma, MİT Krizi, Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, ilk ve orta 
öğretimde 4+4+4 modeline geçilmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler 
içeride öne çıkan başlıklar olurken, dış politikada ise Avrupa Birliği müzakere 
süreci, Suriye’deki Baas rejimiyle yaşanan gerilim, bölge ülkeleriyle ilişkiler, 
bölgesel ve küresel aktörlük için atılan adımlar dikkat çekiciydi. 

Dünya siyasetinde ise Asya-Pasifik bölgesine kayan ABD-Çin mücadelesi, 
ABD Başkanlık Seçimleri, AB’de yaşanan iç siyasi çekişmeler ile Euro 
Bölgesi’nde süren ekonomik kriz ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika coğrafyasında Arap Baharı’nın meydana getirdiği değişim 
dalgası karşısında yerel, bölgesel ve küresel güç odaklarının belirleyici 
olabilmek adına yaptıkları politik hamleler yine 2012’nin öne çıkan 
başlıkları arasındaydı. 

Bu anlamda, 2012 yılı gerek Türkiye, gerekse dünya siyasetinin 
ajandasının hayli kabarık olduğu bir yıldı. Bu yoğun ajandayı tutabilmek 
adına SETA, yıl boyunca yayımladığı analiz, rapor, kitap formatında  
birçok basılı metnin yanı sıra gazete ve dergi yazıları, televizyon 
programları, saha araştırmaları, çalıştaylar ve yurtiçi ve dışında düzenlediği 
panel, konferans ve sempozyumlar vasıtasıyla gelişmeleri anlama, 
yorumlama ve kayıt altına alma çabasında oldu. 

Böylece ortaya, geleceğin sosyal bilimcilerinin projektörlerini en yoğun 
odaklayacakları dönemlerden biri olacağını söylemenin abartı olmayacağı 
2012’nin önemli satırbaşlarından oluşan SETA 2012 Yıllığı çıktı. Önemli bir 
yılın notlarını tarihe düşmemize vesile olan bu çalışmanın, ilgililere faydalı 
olması temennisiyle… 


