
1s e t a v . o r g

 

SETA 2013 YILI ANALİZİ

ANALİZ ARALIK 2013   SAYI:74

2013’TE 
TÜRKİYE
SIYASET • HUKUK VE INSAN HAKLARI • DIŞ POLITIKA • EKONOMI • EĞITIM





ARALIK 2013   SAYI: 74ANALİZ 

Bölüm Editörleri
Yılmaz Ensaroğlu • Hatem Ete • Bekir S. Gür • Erdal Tanas Karagöl • Ufuk Ulutaş

Yazarlar
Can Acun • Yunus Akbaba • Gülşah Neslihan Akkaya • Sabrien Amrov • Zeynep Ardıç • Muhittin Ataman • Taylan Barın 

İpek Coşkun • Zafer Çelik • Galip Dalay • Mehmet Uğur Ekinci • Nedim Emin • Sami Orçun Ersay • Doğan Eşkinat 
Müberra Görmez • Yavuz Güçtürk • Kılıç Buğra Kanat • Muhammet Koçak  
Ülkü İstiklal Ortakaya • Mehmet Özkan • Furkan Torlak • Cem Duran Uzun

2013’TE 
TÜRKİYE



COPYRIGHT © 2013
Bu yayının tüm hakları SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı’na aittir. SETA’nın izni olmaksızın yayının tü-
münün veya bir kısmının elektronik veya mekanik (fotokopi, kayıt 
ve bilgi depolama, vd.) yollarla basımı, yayını, çoğaltılması veya 
dağıtımı yapılamaz. Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.

Tasarım : M. Fuat Er
Uygulama : Ümare Yazar
Redaksiyon : Ahmet Demirhan
Kapak Fotoğrafları : EPA, AA
Baskı : Semih Ofset, Ankara

SETA | SIYASET, EKONOMI VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI
Nenehatun Caddesi No: 66 GOP Çankaya 06700 Ankara TÜRKİYE
Tel:+90 312.551 21 00 | Faks :+90 312.551 21 90
www.setav.org | info@setav.org | @setavakfi

SETA | Washington D.C. Office
1025 Connecticut Avenue, N.W., Suite 1106 
Washington, D.C., 20036 USA
Tel: 202-223-9885 | Faks: 202-223-6099
www.setadc.org | info@setadc.org | @setadc

SETA | Kahire
21 Fahmi Street Bab al Luq Abdeen Flat No 19 Cairo MISIR
Tel: 00202 279 56866 | 00202 279 56985 | @setakahire

SETA | İstanbul
Defterdar Mh. Savaklar Cd.  Ayvansaray Kavşağı No: 41-43
Eyüp İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 315 11 00 | Faks: +90 212 315 11 11



3s e t a v . o r g

 

ÖNSÖZ  5

BİRİNCİ BÖLÜM: 2013’TE SİYASET  13
Giriş  15
Adalet ve Kalkınma Partisi  17
Cumhuriyet Halk Partisi  31
Milliyetçi Hareket Partisi  41
Barış ve Demokrasi Partisi  51
Çözüm Süreci  61
Gezi Eylemleri  70
Sonuç  78

İKİNCİ BÖLÜM: 2013’TE HUKUK VE İNSAN HAKLARI  81
Yasama Faaliyetleri  83
Yargı  88
İnsan Hakları Açısından 2013  93
Sonuç  114

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2013’TE DIŞ POLİTİKA  117
Değişen Ortadoğu ve Türkiye  119
Türkiye ve Avrupa-Atlantik Dünyası  134
Yeni Dış Politika Alanları  150

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 2013’TE EKONOMİ  155
Giriş  157
Ekonomik Büyüme  159
Cari Açık ve Yurtiçi Tasarruflar  162
Dış Ticaret  164
Kamu Finansmanı  167
Para Politikası  170
Sonuç  172

BEŞİNCİ BÖLÜM: 2013’TE EĞİTİM  175
Milli Eğitim  177
Yükseköğretim  189

IÇINDEKILER





5s e t a v . o r g

ÖNSÖZ

2012 yılı, 2013 yılına kritik öneme sahip iki önemli siyasal gündem 
devretti: Çözüm Süreci ve yeni anayasanın yazımı. Eski Türkiye’den 
Yeni Türkiye’ye geçişte önemli bir dönemeç teşkil eden bu iki gün-
dem maddesinin nasıl bir seyir izleyeceğinin yanı sıra, 2014 ve 2015 
yıllarında gerçekleşecek üç seçim ve Arap Baharı sancıları da 2013 
yılına ciddi bir işlev yüklüyordu. 

Gündemdeki bu ve benzeri maddeler ile onların etrafında gelişen 
başka gelişmeler dolayısıyla 2013 yılını hızlı bir şekilde yaşadık. Yeni 
Türkiye’nin hangi parametreler ve değerler üzerinde inşa edileceği 
etrafında yaşanan keskin mücadelelere sahne olduğundan bir “ge-
çiş” yılı olarak nitelendirilebilecek 2013 yılı, siyasal mühendisliklerin 
olanca açıklıklarıyla tekrar siyasal sahneye geri dönmesine, siyasal ve 
toplumsal muhalefetin canlanmasına ve sürpriz ittifaklara girmesine 
yol açması açısından da dikkat çekici bir yıl oldu.

Bu mücadelelerin en çok hissedildiği bir alan olarak iç siyasette 
2013 yılına girilirken demokratikleşmenin neredeyse bütün yükü AK 
Parti’nin sırtındayken, diğer siyasi aktörler mevzi siyasetine iyiden 
iyiye alışmış durumdaydı. Yeni bir anayasaya yapmak için kurtul-
mamız gereken maddeler muhalefet partilerinin ideolojik temeli ve 
kırmızı çizgisine dönüşmüş; Türkiye’nin en fazla demokratikleştiği 
yıllarda PKK en yoğun şekilde silaha yeniden sarılmış durumdaydı. 
Türkiye siyasal dinamizm anlamında AK Parti’nin Meclis aritmetiğe 
takılmadan atabileceği adımlarla iktifa etmek durumundaydı. Böy-
lesi bir kısır döngü yaşanırken 2013 beklentilerini baştan aşağı de-
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ğiştirecek ilk işaret 2012’nin son günlerinde başbakanın “Öcalan ile 
görüşmelerin yeniden başladığını” açıklamasıyla geldi. 

2013’e, 2009 Açılım Süreci sonrası büyük ölçüde donan Kürt me-
selesinde çözüm ümitleriyle girdik. Senenin ilk altı ayı yoğun bir şekil-
de 2013 Çözüm Süreci’ni konuşarak geçirdik. Çözüm Süreci’ni yeni 
kılan en önemli olay ise Nevruz’da Öcalan’ın mesajının okunmasıyla 
yaşandı. Öcalan Kürt meselesinde esasa ve usule dair yeni bir mesaj 
vermekteydi. Usule dair “silahlı mücadelenin bitmesi gerektiğini” söy-
lerken, esasa dair ise Malazgirt’te oluşan Türk-Kürt birlikteliğini İslam 
şemsiyesi bağlamında ele almaktaydı. İlgili aktörler, bu yeni mesajın 
içeriğini sindirme ve taşıma hususunda ciddi sıkıntılar yaşasalar da yeni 
bir yol haritasını reddetmediler. Yeni yol haritasına göre önce PKK’lılar 
Türkiye’yi terk edecekler, ardından normalleşme için demokratikleş-
me adımları atılacak ve son olarak silahsızlanma hayata geçirilecekti. 
Bu süreçte hükümetin inisiyatifiyle ortaya çıkan “Akil Adamlar heyeti” 
Türkiye’nin dört bir yanında meselenin farklı toplumsal kesimlerle tar-
tışılmasına ciddi anlamda pozitif katkı sağladı. Siyasetin irade koyması, 
PKK’nın eylem yapmaması, Akil Adamların katkılarıyla Çözüm Süre-
ci toplum tarafından ciddi şekilde benimsendi. 

Ne var ki 2013 yazında Çözüm Süreci’nin en sıkıntılı aktörlerinin 
başında PKK’nın geldiği anlaşılacaktı. PKK’nın, üzerinde mutabakat 
sağlanmasına rağmen, silahlı unsurlarını Türkiye dışına çekmekte gö-
nülsüz olduğu ortaya çıktı. Özellikle Mayıs sonunda ortaya çıkan Gezi 
olayları ile Suriye’de PKK’nın uzantısı olan BDP’nin Esed rejimiyle 
işbirliği içerisinde alan kazanması PKK’nın sözünde durmamasında 
etkili oldu. 2013’ü bu iki makasın oluşturduğu etki alanında “çekilme 
kısır döngüsü” içerisinde tamamladık. Yine de 2013 Çözüm Süreci, te-
rörün can almadığı bir yıl olarak kayda geçti. Bu özellikle millet açısın-
dan önemli bir kazanıma dönüşerek PKK’nın yeniden elini silaha ata-
mamasında ciddi bir toplumsal baskı unsuruna dönüşmüş durumda. 

2013’ün diğer bir önemli dönüm noktası ise Türkiye’nin ekono-
mik olarak neredeyse bütün parametrelerde çok olumlu noktalara ulaş-
tığı Mayıs ayında yaşandı. Taksim’de 2012 seçimleri öncesi ilan edilen 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilen 
Taksim Yayalaştırma Projesi çerçevesinde Gezi Parkı’ndan sökülen bir-
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kaç ağaç üzerine başlayan protestolar kısa sürede birçok şehre yayıldı. 
Protestolar bir kaç gün içerisinde yaygın şiddet gösterilerine dönüşür-
ken tartışma da hızla toplumsal bir gerilim halini aldı. Şiddet ortamı 
içerisinde beş protestocu ile bir polis hayatını kaybetti. Muhalefetin 
kendi rolünü sorumsuz ve kolay bir şekilde sokaklara devrettiği bu sü-
reç sonunda toplumsal fay hatları çok daha hassas bir duruma geldi. 

Türkiye’nin sonbaharda, genel olarak siyaset kurumunu, özelde 
de AK Parti’yi makasa almayı hedefleyen Gezi’nin devamı niteliğin-
deki eylemlere sahne olacağı beklentisi boşa çıkarken, Kasım ve Ara-
lık aylarında, kısa sürede Gezi eylemleri destekçilerini de içine alacak 
başka bir mühendislik faaliyeti hayata geçti. 17 Aralık’ta İstanbul’da 
bir savcı ve polis grubunun üst makamlara bilgi vermeden gerçekleş-
tirdiği “yolsuzluk ve rüşvet” operasyonu ile Türkiye gündemi değişi-
verdi. Gülen Cemaati ile 7 Şubat 2012’de Hakan Fidan’a karşı girişi-
len ve o dönemde vesayet adımı olarak okunan MİT krizi ardından 
ciddi bir güven bunalımı yaşayan hükümet, 17 Aralık operasyonu ile 
ciddi bir krizle baş başa kaldı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyin-
de “paralel bir yapı” olarak kodlanan devlet içerisindeki örgütlenme 
17 Aralık’ta yaşanan operasyonun arkasındaki odak olarak algılandı. 
Gülen Cemaati’nin “resmi” ağızlarından bu iddialar reddedilse de 
grubun medya organları tartışmaya yer bırakmayacak şekilde 7 Şu-
bat’ta olduğu gibi 17 Aralık operasyonunun en ha¬raretli destekleyi-
cisi olduklarını ortaya koydular. Aralık sonunda herkes yerel seçim-
lerden dolayı mini kabine revizyonu beklerken operasyon sebebiyle 
kabinenin neredeyse yarısı değişmek durumunda kaldı. Neo-vesayet 
odağının, 17 Aralık sonrası ikinci bir dalga ile operasyonlara devam 
etmesi, tıpkı 7 Şubat sonrası Meclis’in devreye girerek vesayet giri-
şimine dur demesini andıran bir şekilde engellenmiş oldu. Suç ve 
suçluyu tespit ettiğini iddia etmesine rağmen zamanında müdahale 
et-meyen yargı, 2014 yerel seçimleri öncesi siyasi bir mühendislik 
yapmak üzere, bir birinden farklı dosyaları birleştirerek harekete geç-
mişti. Açık bir vesayet girişimine siyaset, çok sert tepki vererek para-
lel yapılara müsaade etmeyeceğini ilan etti.

2013, hukuk ve insan hakları alanında da önemli gelişmelerin 
yaşandığı bir yıl oldu. Hukuk devletinin güçlendirilmesi ve insan 
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haklarının korunup geliştirilmesi amacına yönelik pek çok düzenle-
me yapıldı ve olumlu uygulamalar geliştirildi. Yeni anayasa konusun-
da 25 ay boyunca sürdürülen çalışmalar 2013 yılının sonunda başa-
rısızlıkla sonuçlanmış, halkın yeni bir anayasa talebi karşılanamamış, 
anayasa konusunda toplumda bir hayal kırıklığı yaşanmış olsa da, bu 
konudaki çalışmaların ilerideki başka anayasa çalışmaları için iyi bir 
hafıza oluşturacağı kayda geçirilmelidir. 

Öte yandan, Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından başka 
önemli adımlar da atıldı. AİHM standartlarında bir yargı sistemi için 
4. Yargı Paketi açıklandı ve çeşitli reform çalışmaları gerçekleştiril-
di. Ayrıca Demokratikleşme Paketi kapsamında da çözüm bekleyen 
köklü sorunlar için olumlu adımlar atıldı. Her ne kadar Demokra-
tikleşme Paketi’nin beklentileri karşılayamadığı yönünde eleştiriler 
dile getirilse de, hükümet tarafından, bu yönde atılan adımların baş-
langıç olduğu ve devamının getirileceği sinyali verilmiş oldu.

Diğer yandan, gerek mevzuat açısından gerekse de kurumsal açı-
dan da birçok düzenleme yapıldı. Türkiye’nin AİHM’de en çok mah-
kûm olduğu konulardan biri olan mahkeme kararlarının geç veya ek-
sik icra etmesi yahut hiç etmemesi durumlarının iç yargıda çözümü 
için kurulan Tazminat Komisyonunun kurulmasıyla Mahkeme’deki 
dava sayısı yıllar sonra ilk kez azaldı. Bunda 2012’de başlayan ve bu 
yıl da önemli kararlara imza atan Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru yolunun etkisi büyük oldu. Dava sayısının azalması olum-
lu bir gelişme olsa da, Türkiye AİHM tarafından çok sayıda davada 
mahkûm edilmeye ve tazminat ödemek durumunda kalmaya devam 
etmektedir.  Bu yüzden insan hakları sorunlarının çözümü için köklü 
ve kapsamlı değişikliklerin yapılması gereği devam etmektedir. Yine 
bu dönemde Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları 
Kurumu’nun çalışmalarına başladığını da, hukuk ve insan hakları 
açısından yaşanan olumlu bir gelişme olarak belirtmek gerekmekte-
dir. Ayrıca, darbe ve darbe teşebbüslerine ilişkin davalar ile cezasızlık 
politikası kapsamında tartışılan birçok dava 2013 yılında da devam 
etti ve bazıları hakkında karar verildi.  Bu davalar bakımından ulusla-
rarası hukuk ilkeleri çerçevesinde davaların yürütülerek adil yargıla-
maların yapılması gerektiği hem davalı hem de davacılar bakımından 
sıkça dile getirildi. 



9s e t a v . o r g

ÖNSÖZ

Dış politika açısından bakıldığında Türkiye bölgesinde yaşanan 
gelişmelerin etkilerini 2013 boyunca sert bir şekilde hissetti. Özel-
likle post-Kemalist döneme geçiş sancıları ortasında “dış ilişkilerden 
dış politikaya” geçmeye çalışan Türk dış politikası, belli iniş çıkışlarla 
kendisine yön tayin etmeye gayret etti. 2013’te, dış politikayı So-
ğuk Savaş dünyasında varoluşsal olarak Batı kampında konumlan-
dıran ve büyük ölçüde “dış ilişkiler” seviyesinde ele alan Kemalist 
ve liberal okumalar açısından yaşanan iniş-çıkışlar büyük bir eleştiri 
malzemesine dönüştü. Yaşanan sorunlar ve sıkıntılar karşısında bir 
çözüm önerisi getirmekten ziyade esas ve usul açısından sadece “uzak 
durmayı” vaaz eden bu eleştiri dili büyük ölçüde Batıdaki eleştirileri 
tercüme etmenin ötesine geçemedi. Türkiye bütün sıkıntılara rağ-
men bölgesinde müdahil olduğu krizlerden çekilmek veya esasa dair 
makas değiştirmek yerine pozisyonunda ısrar etmeyi tercih etti. Bu 
ısrar Irak merkezi hükümeti ile buzların erimesine, İsrail’in özür di-
lemesine, AB sürecinde mütevazi de olsa ilerleme kaydedilmesine ve 
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yoğun ilişkilerin ortaya çıkma-
sına yol açtı. Özellikle Barzani’nin Diyarbakır’da ağırlanması sadece 
dış politika açısından değil asırlık müesses nizamın kodlarına dair 
çok derin bir kırılmanın yaşanmasına yol açtı. 

2013, Suriye’de Baas rejimine karşı devam eden isyanın Türki-
ye’yi en fazla etkilediği yıl oldu. Benzer şekilde Arap isyanlarının ya-
şandığı ülkelerde ya geçiş süreçlerinin sancılı olması ya da statüko-
nun yeni kazanımlar elde etmesinden dolayı 2010 sonrası bölgede 
esen demokrasi ve özgürlük havası ciddi şekilde dağıldı. Özellikle 
Mısır’da yaşanan darbe bütün Arap ülkelerinde ve bölgede statüko-
nun yeniden tesis edileceği tedirginliğini oluşturdu. Türkiye Mısır 
meselesinde neredeyse bütün aktörlerden farklı olarak darbecilerin 
karşısında en sert şekilde duran ülke konumuna geldi. İç siyasette AK 
Parti’yi demokratikleşmede yavaş davranmakla eleştiren birçok aktör 
ise soğukkanlı bir ahlaki ve siyasi pozisyona çekilerek, Türkiye’nin 
darbenin karşısında durmasını eleştirirken, Suriye’de neredeyse Rus-
ya ve İran adına vekâleten savaş veren Esed rejimine karşı Türkiye’nin 
takındığı pozisyona da karşı çıktılar. 

Esed’in kimyasal silah kullanmasının ardından küresel anlam-
da Suriye meselesi tam anlamıyla bir turnusol kâğıdı vazifesi gördü. 
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Obama yönetimi aldığı kararlarla sadece Amerikan pozisyonunun 
değil, küresel Suriye politikasının da, büyük ölçüde Rusya ile aynı 
çizgide, dolaylı olarak Esed’i destekleyen bir hale gelmesine katkı 
sağladı. Esed katliamlarına kesintisiz devam ederken, yüzbinlerce 
kayıp veren Suriye halkı büyük ölçüde Türkiye ve bir kaç aktörün 
dışında yalnız bırakılmış oldu. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağ-
men hem Suriye halkı hem de Mısır muhalefeti direnişlerine devam 
edeceklerinin sinyallerini verdiler. Örgütsüz, lidersiz ve büyük ölçüde 
apolitik bir dille başlayan Birinci Arap İsyanları dalgası yerini daha 
örgütlü ve siyasal bir şekilde var olmaya çalışan direniş hareketlerine 
bırakmış oldu. 

2013 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri en çok etkile-
yen husus, FED’in likiditeyi azaltacağı yönündeki açıklamalardı. Bu 
doğrultuda sermayenin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden çıkı-
şa geçeceği beklentisi oluştu; tasarruf oranları düşük olan Türkiye’nin 
dış finansman bağımlılığı nedeniyle bu durum Türk Lirası’ndaki 
değer kaybına neden oldu. Buna 2013 yılı ortasında başlayan Gezi 
parkı eylemlerinin de katkısı şüphesizdir. Bu gelişmeler, Türkiye eko-
nomisin son on yılda yabancı yatırımcı gözünde kazandığı algısını 
negatif etkilese de kalıcı bir sonuç doğurmadı ve 2013 yılında eko-
nomik büyüme, hedeflerin üzerinde gerçekleşti. 

Diğer yandan, Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin IMF’ye olan 
23,5 milyar dolar olan borcu sıfırlandı; böylece, Türkiye IMF’den 
borç alan ülke konumundayken borç veren ülke konumuna geldi. 
Ayrıca, önemli bazı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının 
Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi 
ve kamu maliyesinin katkı sağladığı makroekonomik göstergelerdeki 
iyileşmeler sayesinde 2013 yılındaki iç ve dış şoklar Türkiye ekono-
misini sarsmadı. FED’in geleceğe dönük parasal sıkılaştırma karar 
ile Türkiye’de 17 Aralık’ta hükümete karşı gerçekleşen ve ekonomiyi 
hedef olan uluslararası operasyon aynı döneme denk gelse de, iç ve 
dış şokların en etkili olduğu Gezi olayları, 17 Aralık operasyonu ve 
FED kararlarına ilişkin açıklamalara rağmen makroekonomik görü-
nümde ve finansal istikrarda bozulma olmadı. Böylece ekonomiye 
verilen şoklar makroekonomik istikrara zarar veremezeken, orta va-
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deli hedefler yakalandı ve ekonominin gelişmiş ülkelerden küresel 
ekonomik krizle başlayan pozitif ayrışması devam etti.

Eğitim, özellikle son iki yıldır, Türkiye tarihinde hiç alışık ol-
madığımız kadar ülkenin genel gündeminde çok önemli bir yer iş-
gal ediyordu. 2012 yılında çıkarılan 4+4+4 yasasıyla birlikte, eğitim 
sisteminin toplumsal talepler ekseninde yeniden yapılandırılması 
çalışmaları hız kazandı. AK Parti, 2013 yılında da, eğitim sistemi-
nin daha demokratik bir hale gelmesi adına cesur ve kararlı adım-
lar attı. 30 Eylül 2013’de Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan 
Demokratikleşme Paketinde eğitime ilişkin oldukça önemli kararlar 
yer aldı. Bu çerçevede, zorunlu andımız uygulamasına son verildi, 
kamu kurumlarında başörtülü çalışmaya yönelik yasak kaldırıldı ve 
özel okullarda anadilde eğitim verilebilmesi için gerekli çalışmalar 
başlatıldı. Hükümetin birkaç yıldır gündeminde olan dershanelerin 
dönüşümü konusu, 2013’ün son aylarında gündeme damgasını vur-
du. Tartışmalar, kısa süre içerisinde bir eğitim tartışması olmaktan 
çıkarak doğrudan hükümeti hedef alan bir medya kampanyası haline 
geldi. Bu tartışmalar hâlâ devam etmekte olup 2014’te de sürme-
si bekleniyor. Bununla birlikte, hükümet, dershanelerin dönüşümü 
konusunda kararlı tutumunu sürdürerek dönüşümü kolaylaştıracak 
çözüm alternatifleri üzerinde çalışıyor. Son olarak, hükümetin eğitim 
sisteminin iyileştirilmesi adına, eğitim için öngördüğü 2014 bütçe-
sini, geçen yıla göre daha da artırmış olması sevinçle karşılanmalıdır.

SETA’nın 2013 yılının dikkate değer gelişmelerini herhangi 
kronolojik bir sıra takip etmeden, geniş bir çerçeve içine yerleştiril-
miş ana başlıklarla sunduğu 2013 yılı analizi, iç siyaset, dış politi-
ka, ekonomi, hukuk ve insan hakları ile eğitim alanlarında yaşanan 
gelişmelerle 2013 yılında Türkiye’nin bir portresini ortaya koyuyor. 
Sahasındaki uzmanlar tarafından kaleme alınan SETA 2013’te Tür-
kiye analizi, hem geçmişin daha iyi anlaşılmasına ve hem de geleceğe 
dair sağlıklı bir okuma yapılmasına fayda sağlayacak bir mantıkla 
hazırlandığından Türkiye’yi anlamak isteyenler için iyi bir başvuru 
kaynağı olacaktır. 
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2013 yılı, vesayetçi sistemin tasfiye edilmesi 
sonrasında demokratik bir siyasal sistemin hangi 
ilkeler üzerinde, hangi aktörler eliyle inşa edile-
ceğine yönelik siyasal mücadelenin bütün hızı ve 
yoğunluğuyla yaşandığı bir yıl oldu. 2013 yılın-
daki siyasal gelişmeleri doğru analiz edebilmek 
için bir yandan vesayetçi aktörlerin siyasal ikti-
dar üzerindeki belirleyiciliklerinin son bulmasını 
sembolize eden 2010 anayasa referandumunu ve 
AK Parti’nin güçlü iktidarını tescilleyen 2011 
genel seçimlerini akılda tutmak; öte yandan da 
2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşecek olan ye-
rel, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini göz 
önünde bulundurmak gerekir. Öncesi ve sonra-
sındaki bu kritik siyasi momentler, 2013 yılının 
hızlandırılmış bir periyotta yaşanmasına, siyasal 
mühendisliklerin olanca açıklıklarıyla tekrar si-
yasal sahneye geri dönmesine, siyasal ve toplum-
sal muhalefetin canlanmasına ve sürpriz ittifakla-
ra girmesine yol açtı. 

2013 yılı perspektif mücadelelerinin so-
mut gelişmeler ve politikalar üzerinde daha da 
keskinleştiği, bu yapısı itibariyle siyasal ve top-
lumsal alandaki kutuplaşmayı derinleştirdiği bir 
yıl oldu. Çözüm süreci, yeni anayasanın yazımı, 
Gezi eylemleri, dış politikada yaşanan gelişme-
ler, demokratikleşme adımları ve yerel seçimler 
gündemi, 2013’te sadece siyaseti tanımlayan ana 
gelişmeler olmakla kalmadı, farklı perspektiflerin 
de ana mücadele zeminini teşkil etti.

2013 yılı eski siyasal sistemin tasfiye edil-
diğini tescil etmesine rağmen yeni Türkiye’nin 
hangi parametreler ve değerler üzerinde inşa edi-
leceği etrafında yaşanan keskin mücadele dolayı-
sıyla, inşa sürecini başlatan bir yıl olmak yerine 
bir “geçiş” yılı olarak nitelenebilir. Türkiye’nin 
2014-2015 yıllarında üç seçimlik bir maratona 
girecek olması, bu seçimlerden sonra ortaya çı-
kacak tablonun aynı zamanda Türkiye’nin nasıl 
ve kimin eliyle inşa edileceğini de temsil ediyor 
oluşu, bu “geçiş evresinin” muhtemelen 2015 yı-
lına kadar devam etmesine sebebiyet verecektir. 
Bu “geçiş dönemin” ana tanımlayıcı özelliği po-
zisyonların ilkelere öncelenmesidir. 

Çözüm sürecinin sadece AK Parti – BDP 
ekseninde ilerliyor olması, bir inşa dönemi ens-
trümanı olan yeni anayasa sürecinin fiili ve resmi 
olarak sona ermesi, pozisyonların ilkelere öncelen-
diği geçiş dönemi siyasetinin bariz bir sonucu ola-
rak dikkat çeken iki husustur. Bu durumda, 2013 
yılında yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin 
siyasi partilerin pozisyonları üzerinden değerlendi-
rilmesini daha anlamlı ve gerekli kılmaktadır. 

AK Parti, bu geçiş döneminde, siyasal siste-
min vesayetten artakalan tortularını temizlemekle 
ve inşa sürecine bir ön hazırlık işlevi görecek işaret 
taşları döşemekle uğraştı. İnşa dönemi siyasetinin 
en önemli bileşenlerini oluşturan devletin farklı 
kimlik gruplarıyla eşitlik temelinde demokratik ve 
hakkaniyetli bir ilişki kurmasını ifade eden Çözüm 

GIRIŞ
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Süreci ile tesis edilecek sistemin hem temelini hem 
de çatısını oluşturacak yeni bir anayasanın yapımı, 
AK Parti’nin 2013’teki ana gündemini oluşturdu. 
Fakat ülkenin geçiş evresinde olması nedeniyle 
Çözüm Süreci yavaş ilerlerken, yeni anayasanın 
yapımı ise siyasi partilerin tartışmalı konularda 
birbirleriyle uzlaştırılması mümkün olmayan po-
zisyonları nedeniyle başka bir döneme ertelendi. 

Öte taraftan, yeni Türkiye’nin AK Parti eliy-
le inşa edilmesini arzulamayan çevreler de AK 
Parti karşıtı mücadelenin dozunu yükseltti. Gezi 
eylemlerinin hem içeride hem de dışarıda yarat-
tığı psikolojik iklimden yararlanan bu cephe AK 
Parti’ye karşı muhalefetini keskinleştirdi. Bu çer-
çevede, bu yıl AK Parti’ye yöneltilen eleştirilerin 
nitelik ve format açısından önceki yıllardakinden 
farklılık arz ettiği söylenebilir. Daha önce AK Par-
ti’nin spesifik politika ve icraatları, demokratik-
leşme atılımlarının hızı ile inşa siyasetinin yöne-
limine getirilen eleştiriler, bu yıl partinin kimlik 
kodları ve kısıtları ile liderinin siyasal vizyonuna 
çevrilerek ontolojik bir mecraya sokulup anlamlı 
ve yapıcı bir eleştiri olma özelliğini önemli öl-
çüde yitirdi. AK Parti’nin Türkiye’yi yönet(ebil)
mek ve yeni Türkiye’yi inşa etmek için gerekli 
olan zihni formasyon ile demokratik kültürden 
yoksun olduğu iddia edilerek yeni bir alternatife 
ihtiyaç olduğu vurgusu sıklıkla yapıldı. 

Böylesi bir ortamda, CHP, AK Parti karşıtı 
Türkiye kurgusunun ana merkez-üssü-partisi hali-
ne geldi. AK Parti’nin dış politikasının eleştirildiği 
bir ortamda, CHP, Suriye ve Mısır ziyaretleriyle 
mevcut dış politikadan farklı bir dış politika izle-
yeceğinin mesajını vermeye çalıştı. Türkiye Batı 
ilişkilerinin gerildiği bir dönemde ise Kılıçdaroğ-
lu, Washington ziyaretiyle Batı kamuoyu ile karar 
alıcılarının duymak istediği mesajları verdi. Gezi 
olayları sırasında toplumda umut doğuran bir 
siyasal vizyon ortaya koymaktan ziyade sokağın 
peşine düşerek buradan siyaset devşirmeye çalışan 
CHP, büyük şehirlerde yerel seçimlere de sosyal 
demokrat adaylardan ziyade eski MHP’li aday 
Mansur Yavaş ile CHP’yle sorunlu ilişkilere sahip 

Mustafa Sarıgül’e ibreye çevirerek ilkelerden arın-
dırılmış, sadece AK Parti karşıtlığına indirgenmiş 
bir pozisyon siyaseti izleyeceğini ortaya koydu. 
Bu da Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına 
seçilmesi üzerine CHP’den beklenen daha özgür-
lükçü ve sosyal demokrat bir siyasetin izlenme-
yeceğinin göstergesi olarak değerlendirildi. 2013 
yılında, CHP’nin çözüm sürecinde izlediği siyaset 
ile yeni anayasanın tartışmalı konularında önemli 
ölçüde eski yapının devamını öngören milliyetçi-
Kemalist yaklaşımı bu durumu somut politikalar 
üzerinden de teyit etmektedir. 

MHP, bu yıl, bugüne kadar bilindik pozis-
yonlarının savunusuyla sınırlı bir siyaset izleyerek 
hem kendisini etkisiz bir aktör kıldı hem de yeni 
Türkiye kurgusunda sınırlı bir role sahip olacağını 
ortaya koydu. Buna karşın, 2013, BDP’nin siyasal 
aktör olarak en fazla ortaya çıktığı yıl oldu. Ana 
aktörleri Avrupa ve Kandil gibi Türkiye dışındaki 
yapılardan oluşan 2009 Oslo görüşmelerinin ak-
sine, mevcut Çözüm Süreci’nin merkezine Öca-
lan ve BDP gibi Türkiye’den aktörlerin yerleşti-
rilmesi BDP için siyasal aktör olma potansiyelini 
genişletti. Bu da BDP’nin geçmiş yıllara oranla 
meselelere yaklaşımında daha stratejik bir akıl ge-
liştirmesine ve sorumluluk yüklenmesine yol açtı. 
Gel-gitlerine rağmen, yeni anayasanın yazımı 
ile Gezi eylemlerine yaklaşımda BDP, klasik AK 
Parti karşıtlığından ziyade stratejik ve siyasal bir 
akıl ile hareket etti. Öte taraftan, geri çekilmenin 
durdurulmasında ise Kandil’in sert tutumunu 
yansıtan bir yaklaşımı benimsedi. BDP, bu yıl or-
taya koyduğu performans ile Öcalan’ın gerisinde, 
Kandil’in ilerisinde bir siyaset izledi.

Bu bölümde, TBMM’de temsil edilen dört 
siyasi partinin siyasal performansı yeni Anayasa 
yazımı, çözüm süreci, Gezi eylemleri, dış politika 
vizyonları üzerinden değerlendirilmektedir. Her 
bir parti değerlendirilirken bir alt başlıkla yer ve-
rilmesine karşın, tasfiyeden inşaya geçiş evresinde 
kritik momentler olmaları hasebiyle Çözüm Sü-
reci ve Gezi eylemleri müstakil başlıklar altında 
ele alınmaktadır. 
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Geçen yıl yaptığımız analizde1 2010 referan-
dumu ve 2011 seçimlerinden sonra siyasetin en 
önemli gündeminin vesayet sonrası demokratik 
yeni Türkiye’nin inşasına yönelik çabalar olduğu-
nu; bu çabaların, 2012 yılı gelişmelerine yön ver-
mesinin beklendiğini; ancak bu beklentinin bir-
çok dinamiğin etkisiyle karşılanamadığını vurgu-
lamıştık. Beklentilerin aksine, 2012 yılı, vesayet 
sistemi ile mücadelede ittifak kuran kesimlerin, 
inşa sürecinin hangi parametreler üzerinden ger-
çekleşeceğine ve inşa ameliyesinin kimin eliyle, 
hangi değerler üzerinden yapılacağına ilişkin 
yoğun bir tartışma ve ayrışmaya sahne olmuştu. 
Bu süreçte, AK Parti, muhafazakâr bir inşa süreci 
öngördüğü, vesayetin geriletilmesinden sonra re-
formcu özelliğini kaybettiği, sistem içindeki kimi 
aktörlerle anlaşma yoluna gittiği ve(ya) kendisini 
yeni bir vesayet odağı olarak konumlandırdığı 
gerekçeleriyle eleştirilmişti. 

2013 yılı bu perspektifler mücadelesinin 
yeni olaylar, enstrümanlar ve süreçler üzerinden 
daha sert ve çetin geçtiği bir yıl oldu. Başka bir 
ifadeyle, vesayetin geriletilmesi sonrasında AK 
Parti ile eski müttefikleri arasında açılan makas 
bu yıl kapanması güç bir evreye ulaştı. 2012 yı-
lında AK Parti’nin daha çok siyaset tarzına yönel-
tilen eleştiriler, 2013 yılında partinin ontolojisi-

1. H.Ete, G. Dalay, S. O. Ersay ve D. Eşkinat, “İnşa Siyaseti ve AK 
Parti”, 2012’de Siyaset içinde, SETA Analiz, s. 60 (Aralık 2012).

ne, lider, kadro ve tabanının dünya tahayyülüne 
çevrildiği için yapıcı eleştiri bağlamında değer-
lendirilip karşılık bulması zorlaştı. 

Dahası, AK Parti’nin reformcu özelliğini 
yitirdiği, demokratik standartları yükseltmekten 
ziyade demokratikleşme önünde engel teşkil et-
tiği, otoriterleştiği, tek adam rejimine dönüştü-
ğü teması hem iç hem de dış basında yoğun bir 
şekilde işlendi. Özellikle Başbakan Erdoğan’ın 
siyaset tarzının içeride toplumu yaşam tarzları 
üzerinden kutupsallaştırdığı; dışarıda da yalnız-
laştırdığı söylemi, medya ve entelektüel çevre-
lerde baskın söylem olarak işlendi. Dış politika 
alanında, AK Parti’nin İslamcı saiklerle hareket 
ettiği, bu tutumun da Türkiye’nin geleneksel Ba-
tılı müttefikleriyle arasını açtığı sık sık vurgulan-
dı. Türkiye’nin Suriye krizinde Esad’ın gitmesini 
hedefleyen politikası ile Mısır darbesine karşı ta-
kındığı güçlü tutum Erdoğan ve Davutoğlu’nun 
mezkûr ‘İslamcı’ dış politika anlayışına bağlanıp 
mahkûm edildi. 

AK Parti’nin hem içeride hem de dışarıda 
bu şekilde yalnızlaştığı algısı AK Parti karşıtı cep-
heye ve onun entelektüel sözcülüğüne soyunan 
liberal-sol çevrelere psikolojik destek sağladı. Bu 
grubun Gezi olayları sırasında Kemalist-vesayetçi 
aktörlerle AK Parti/Erdoğan karşıtlığı üzerinden 
yakınlaşması hem AK Parti karşıtı cepheyi geniş-
letti hem de toplumsal-siyasal kutuplaşmayı de-
rinleştirdi. Bu da yeni Türkiye’nin inşasına dair 

ADALET VE  
KALKINMA PARTISI
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süren perspektif mücadelelerinin keskinleşmesi-
ne yol açarken siyasal pozisyonların ilkelere ön-
celenmesi sonucunu doğurdu. Dolayısıyla, yeni 
anayasanın yapılması gibi toplumsal ve siyasal 
uzlaşma gerektiren çalışmaları kesintiye uğrattı.

ÇÖZÜM SÜRECI: KÜRTLER 
ILE DEVLET ARASINDA  
YENI BIR SÖZLEŞME?
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Bizim 11 
yıldır demokratikleşme bağlamında attığımız 
adımların yüzde 60 kadarı Kürt vatandaşlarımız-
la alakalıdır”2 İfadesi, AK Parti’nin iktidara geldi-
ği ilk andan itibaren Kürt meselesinin çözümünü 
ne kadar stratejik gördüğünü ortaya koymakta-
dır. Dolayısıyla 2012’nin son günlerinde başlatı-
lan Çözüm Süreci, daha önce yürütülen 2005 ve 
2009 süreçlerinin bir devamı olarak okunabilir.3

Erdoğan’ın 12 Ağustos 2005 tarihinde Di-
yarbakır’da yaptığı konuşma4, çözüm arayışına 
yönelik ilk safhayı oluşturmaktaydı. Bu ilk açı-
lımda, sorunun varlığını “Kürt Sorunu” adını 
telaffuz ederek kabul eden Erdoğan, çözümün 
ana parametrelerini ise “daha fazla demokrasi, 
daha fazla hukuk ve daha fazla refah” şeklinde 
tanımladı. Başka bir ifadeyle, meseleyi bireysel 
hakların (Kürt vatandaşın sorunu) ihlali teme-
linde değerlendiren bu ilk girişim, çözümü ise 
bu hakların kullanılmasının önündeki engellerin 
kaldırılmasını sağlayacak hukuk ve demokratik-
leşme adımlarının atılmasıyla mümkün olacağını 
varsaymaktaydı.

2009 yılında başlatılan “açılım” ise çözüme 
yönelik ikinci safhayı teşkil etmekteydi. Sürecin 
metodolojisi dikkate alındığında 2009 açılımı, 
PKK/Kürt meselesinin iç içe geçmiş olduğu ve 

2. “Türkiye nefes aldı,” Yeni Şafak, 13 Ekim 2013. http://yenisafak.
com.tr/roportaj-haber/turkiye-nefes-aldi-16.10.2013-573622 

3. Galip Dalay, “Çözüm süreci ve düşündürdükleri”, Star-Açık 
Görüş, 02 Mart 2013. http://haber.stargazete.com/acikgorus/
cozum-sureci-ve-dusundurdukleri/haber-732279 

4. Başbakan’ın 2005 Diyarbakır konuşması için bkz. “Başbakan’ın 
Diyarbakır konuşması”, Sabah, 12 Ağustos 2005.

sorunun hem bireysel hem de kolektif haklar yö-
nünün bulunduğu okumasına dayanmaktaydı. 
Başka bir ifadeyle meselenin artık sadece Kürt va-
tandaşa yönelik bir açılımla çözülemeyeceği, var-
lığını bu meselenin yarattığı siyasal ve sosyolojik 
zemin üzerine oturtan örgütün de sürece dahil 
olması gerektiği anlayışı mezkur sürecin temel 
mantığını oluşturmaktaydı. İlk iki süreç beraber 
değerlendirildiğinde, AK Parti’nin Kürt mesele-
sinin çözümünde “demokratikleşme”, PKK’nın 
silahsızlandırılmasında ise “diyalog”u eksene ala-
na bir strateji izlediği söylenebilir. 

Bu strateji, 14 Temmuz 2011’de PKK’nın 
Silvan’da gerçekleştirdiği saldırıyla kesintiye uğ-
radı. Kürt/PKK meselesinin çözümünde öncele-
nen sivil-siyasi yaklaşım sorgulanmaya başlandı. 
2012 yılı hem Silvan saldırısının hem de bu sal-
dırı sonrası geliştirilen çözüm konseptinin gölge-
sinde geçti. Her ne kadar Kürt meselesi bağla-
mında demokratik adımlar atılmaya devam edil-
se de, PKK’ya yaklaşımda güvenlikçi perspektif 
ve askeri çözüm diyalogcu stratejiye öncelendi. 
Bu dönemde, PKK’nın Arap Baharı’ndan ‘Kürt 
Baharı’ çıkartma beklentisi, Suriye’de yaşanan 
gelişmelerin kendi pozisyonunu güçlendireceği 
inancı, diyalogla Kürt/PKK meselesine çözüm 
arama stratejisini ertelemesine neden oldu. Do-
layısıyla, 2012, şiddetin son yılların en yüksek 
seviyesine çıktığı, bölgesel ve küresel dinamikle-
rin sorun ve çözüm üzerindeki belirleyici etkisi-
nin en fazla telaffuz edildiği yıl oldu.5 Böyle bir 
ortamda, Başbakan Erdoğan’ın, 28 Aralık 2012 
tarihinde yaptığı “İmralı ile görüşmeler devam 
ediyor” açıklaması herkesi şaşırttı.6 

Öcalan ve MİT yetkililerinin İmralı’da yap-
tıkları görüşmeler neticesinde başlayan ve 2013 
yılının “çözüm yılı” olarak kodlanmasına neden 
olan yeni süreç, üçüncü çözüm girişimine işaret 

5. H.Ete, G. Dalay, S. O. Ersay ve D. Eşkinat, “Güvenlik-diyalog 
eksenind PKK ve Kürt meselesi”, 2012’de Siyaset içinde, SETA 
Analiz, s. 60 (Aralık 2012).

6. “Erdoğan: İmrali ile görüşmeler devam ediyor”, Radikal, 28 
Aralık 2012. http://www.radikal.com.tr/politika/erdogan_imrali_
ile_gorusmeler_devam_ediyor-1114417 



19s e t a v . o r g

2013’TE SİYASET

etmektedir. Başbakan başta olmak üzere siyasal 
iradenin açıktan sahip çıktığı bu süreç, Kürt si-
yasetinin en etkili aktörü Abdullah Öcalan’ın 
doğrudan birincil aktör, Kürt seçmenle en yakın 
teması kuran ve demokratik meşruiyete sahip 
BDP’nin ise ikincil aktör olarak muhatap alınıp 
onların üzerinden bir çözüm arayışına gidilmesi-
ni içermektedir. 

Öcalan’ın 21 Mart günü Diyarbakır’da top-
lanan kitleye okunan mektubunun içeriği çözü-
mün parametreleri ve yöntemi hakkında önemli 
bilgiler içeriyordu. Öcalan; “Ben, bu çağrıma 
kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki; 
artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siya-
set öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır 
ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Yüreğini 
bana açan, bu davaya inanan herkesin sürecin 
hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceğine inanı-
yorum” çağrısı ile AK Parti’nin Kürt meselesinin 
çözümünde demokratikleşme ve siyaseti merkeze 
alan yaklaşımının örtüşmesi, sürecin önünü açan 
ve ona ivme kazandıran bir işlev gördü.7 Öca-
lan’ın mektubunda sınırları sorunsallaştırmaması 
ve ortak medeniyet ve ‘İslam kardeşliği’ vurgusu 
yapması, hem AK Parti ile ortak bir çözüm ze-
mininde buluşmasına hem de bu çözümün top-
lum tarafında kabul edilebilir bulunmasına katkı 
sundu. Öcalan’ın bu çağrısına örgüt 25 Nisan’da 
Kandil’de yaptığı basın toplantısıyla olumlu kar-
şılık verdi ve 8 Mayıs’tan itibaren sınır dışına çe-
kilmeye başlayacaklarını ilan etti.8 Bu geri çekil-
me, ikinci aşaması, hükümetin gerekli demokra-
tikleşme ve reform adımları atacağı, üçüncü aşa-
ması da sınır dışına çekilen PKK’lıların yeniden 
topluma entegre edilecekleri üç aşamalı sürecin 
ilk aşamasını teşkil etmekteydi. 

Operasyonel aşamaya geçen Çözüm Süreci-
nin başarılı olabilmesinin ancak onun toplumsal 

7. Hatem Ete, “Nevroz ve yani paradigma”, Sabah-Perspektif, 
23 Mart 2013. http://www.sabah.com.tr/Perspektif/Yazarlar/
ete/2013/03/23/nevroz-ve-yeni-paradigma 

8. “PKK’lılar sınır dışına çıkmaya başladı”, Hürriyet, 08 Mayıs 
2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23231681.asp 

ve siyasal bir tabana kavuşmasıyla mümkün ola-
cağını düşünen AK Parti, çok yönlü çalışmalara 
ağırlık verdi.9 Kuruluşu Nisan ayında gerçekle-
şen farklı kesimleri temsil eden ve bugüne kadar 
yaptıkları çalışmalar nedeniyle toplumsal karşılığı 
olan insanlardan müteşekkil Akil İnsanlar Komis-
yonu’nun başlattığı faaliyetler bu sürecin toplum-
sal tabana yayılmasında önemli bir aşamayı ifade 
ediyordu. Komisyonun, Türkiye’nin bütün böl-
gelerinde süreci anlatmaları ve sürece destek talep 
etmeleri, sürecin toplum nezdinde daha iyi anlaşıl-
masına ve toplum ile karar alıcılar arasında sürecin 
aktif taşıyıcılığını üstlenmelerine katkı sağladı. 

Meselenin çözümüne yönelik sürecin bü-
tün boyutlarıyla değerlendirilmesi, Meclis’in 
ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulması, sürecin si-
yasallaşması (parlamento zeminine taşınması) 
açısından önemli ilk adımı teşkil etti. Sürecin 
ana siyasal aktörleri AK Parti ve BDP olmakla 
beraber, bu girişim, CHP’nin ısrarla dile getirdi-
ği sürecin Meclis zemininde ilerlemesi ve siyaset 
kurumunun bilgilendirilmesi taleplerine cevap 
niteliğindeydi. Bunun yanı sıra, diğer dünya ör-
neklerinde de yaşandığı gibi böylesi bir siyasal 
meselenin çözümünün partiler-üstü bir konuma 
oturtulmasına da fırsat sunuyordu. Fakat CHP 
bu komisyona üye vermeyerek, söylem bazında 
geliştirdiği “yeni CHP” kavramının somut bir si-
yaset üzerinden çöküşüne yol açtı. 

Meseleyi siyaset zeminine çekmenin ikinci 
aşaması 30 Eylül 2013 tarihinde duyurulan de-
mokratikleşme paketiyle yaşandı. Başka birçok 
önemli maddesi bulunan bu paket mevcut seçim 
sisteminin yanında, barajın yüzde 5 indirildiği 
daraltılmış bölge sistemi ve barajın tamamen kal-
dırıldığı dar bölge sistemi öneren seçim sistemi 
önerisi; siyasi partilerin devlet yardımı için yüz-
de 7 olan mevcut oranının yüzde 3’e indirilmesi; 
siyasi partilere örgütlenme kolaylığı getirilmesi; 

9. Galip Dalay, “Barış sürecinin toplumsallaşması”, Sabah-
Perspektif, 30 Mart 2013. http://www.sabah.com.tr/Perspektif/
Yazarlar/dalay/2013/03/30/baris-surecinin-toplumsallasmasi 
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siyasi partilerde eş genel başkanlığın önünün 
açılması”; partilere üyeliğin kolaylaştırılması, ve 
farklı dil ve lehçelerde siyasi propagandaya im-
kân verilmesi maddelerini de içerdi.10 Kürt si-
yasal partilerin yüzde 6 bandında oy aldığı, eş 
genel başkanlık mekanizmasına sahip tek parti 
olduğu ve farklı dil ve lehçelerde propaganda ya-
pılmasının yasak olmasından en fazla mağdur ve 
mustarip parti oldukları dikkate alınırsa, siyase-
tin alanını genişleten bu maddeler en fazla Kürt 
siyasetinin önünü açmaktadır. Başka bir deyişle, 
Hükümet, her ne kadar bu pakette PKK-Kürt 
tarafının bazı temel taleplerine cevap vermediy-
se de, siyaset kurumunun önünü açarak bütün 
meselelere siyasal zeminde çözüm aranabileceği 
mesajını sundu. 

Bu adımların özellikle Eylül ayında PKK’nın 
geri çekilmeyi durdurmasından11 sonra gelme-
si, bazı kesimlerde gelişen çatışmaların yeniden 
başlaması beklentisini de boşa çıkaran bir işlev 
gördü. Siyasetin önünün bu kadar açıldığı bir 
dönemde ne PKK ne de devlet yeniden silahlı 
mücadeleyi bir seçenek olarak ortaya koyabilirdi. 
Son olarak, 16–17 Kasım tarihlerinde Başbakan 
Erdoğan’ın Diyarbakır gezisine Irak Kürdistanı 
Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile 
Kürt müziğinin en önemli sanatçılarından Şi-
van Perwer’in de katılması; yapılan konuşmalar-
da Kürt ve Türklerin kader, medeniyet ve tarih 
ortaklıklarının güçlü bir şekilde vurgulanması; 
Çözüm Sürecinin devam ettiğinin teyit edilmesi, 
Çözüm Süreci etrafında geliştirilen negatif senar-
yoların dağılmasına sebebiyet verdi.12 Bu buluş-
mada, Başbakan’ın “Kürdistan” kelimesini kulla-
narak bir tabuyu ortadan kaldırması ve bölgesel 
manada Kürtlerle taktiksel işbirliğinden ziyade 

10. Demokratikleşme paketinin bütünü için bkz. “İşte 
demokratikleşme paketi”, NTVMSNBC, 01 Ekim 2013. http://
www.ntvmsnbc.com/id/25469387/ 

11. “PKK ‘çekilmeyi durdu’”, BBC Türkçe, 09 Eylül 2013. http://www.
bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/09/130909_pkk_update.shtml 

12. “Diyarbakır’da tarihi buluşma”, Sabah, 16 Kasım 2013. http://
www.sabah.com.tr/Gundem/2013/11/16/diyarbakirda-tarihi-
bulusma 

stratejik birlikteliği arzuladığına dair mesajlar 
vermesi, AK Parti’nin Kürt meselesinin çözümü-
ne yönelik stratejik ve uzun vadeli bir vizyonu 
hayata geçirme kararlılığına sahip olduğunu işa-
ret etmektedir.

Sonuç olarak, Kürt meselesinde atılan ilk 
adımdan Çözüm Süreci’ne kadar yaşanan dönü-
şüm, bazı önemli noktaları ortaya çıkarmaktadır. 
Askeri ve bürokratik vesayetin geriletilmesi, AK 
Parti’nin Kürt meselesi bağlamında risk alarak 
daha cesur adımlar atmasının önünü açmıştır. 
2005’te sorunun adını koyup Kürtlere yönelik 
bireysel haklar ve demokratikleşme temelli bir 
açılım yapan AK Parti, yoğun eleştirilere maruz 
kalmıştı. Ancak AK Parti, vesayetin geriletilme-
siyle beraber 2009’da PKK ile Oslo’da gizli gö-
rüşmelerin yapılması iradesini ortaya koyarak 
alabileceği risk çıtasını yükseltmişti. Öcalan ile 
görüşmeleri merkeze alan ve açıktan yürütülen 
son sürecin başlamasında ise 2010 referandum 
ve 2011 seçimleriyle vesayetin zayıflatılmasının 
yasal ve kurumsal bir çerçeveye oturtulmasının 
doğurduğu özgüvenin önemli bir rol oynadığı 
söylenebilir. Dolayısıyla vesayetin etkisini yitir-
mesi sivil iktidarı, sorumluluğu başkasına dev-
redemeyeceği bir şekilde Türkiye’nin yüzleştiği 
ağır siyasal meselelerin ana çözüm adresi haline 
getirirken, siyaset üretme yetkisinin siyaset dışı 
kurumlar tarafından engellenemeyeceği algısı da 
iktidarın risk alabilme marjını yükseltmektedir.

YENI ANAYASA SÜRECI: 
YENI TÜRKIYE’NIN YENI 
TOPLUMSAL SÖZLEŞMESI?
AK Parti, vesayete karşı verdiği başarılı mücade-
leyi 1982 Darbe Anayasasını yeni sivil bir ana-
yasayla ikame ederek taçlandırmak istiyordu. 
Bu yeni toplumsal sözleşme aynı zamanda AK 
Parti’nin yeni Türkiye kavramıyla ifade ettiği; 
toplum-devlet-siyaset ilişkilerinin nasıl ve hangi 
çerçevede cereyan edeceğinin de en temel met-
nini oluşturacaktı. Bu hedef doğrultusunda, AK 
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Parti, kazandığı 2011 seçimlerinden önce ve son-
ra Türkiye’ye yeni bir anayasa vaat etti. Yeni ana-
yasa, vesayet ile malul bir dönemin sona erdiğini, 
bu süreçte verilen demokratik mücadelede elde 
edilen kazanımların anayasal çerçeveye oturtul-
duğunu ve inşa sürecinin başladığını sembolize 
edecekti. Bu uğurda, Meclis’in açılışından hemen 
sonra, Ekim 2011’de, parlamentoda temsil edilen 
4 partiden 3’er kişilik eşit katılımla Anayasa Uz-
laşma Komisyonu kuruldu. 

Yaklaşık iki yıllık bir çalışmadan sonra Ko-
misyon 60 kadar maddede uzlaştı. Bu maddele-
rin haricindeki konularda bir ilerleme kaydedi-
lememesi; Komisyonun bir siyasi oyun alanına 
dönüşmesi, özellikle MHP ve CHP’nin sunduk-
ları taslak ve ortaya koydukları tekliflerle yeni 
bir anayasa yazmaktan ziyade eskinin farklı bir 
dil ve üslupla hararetli bir savunusunu yapması, 
Komisyondan yeni bir anayasa çıkma beklenti-
sinin zayıflamasına neden oldu. Bunun üzerine, 
Başbakan Erdoğan, “uzlaşılan 60 maddeyi Genel 
Kurul’dan çıkaralım” teklifi yaptı; ancak muhale-
fet buna da yanaşmadı.13 2013’ün Kasım ayında, 
AK Partili üyelerin “4 partinin uzlaşmasıyla yeni 
anayasa yapımına olanak kalmadığı” gerekçesiyle 
Komisyondan çekileceğini ilan etmesi, Komisyo-
nu fiili olarak bitirdi.14

Analistler, kutuplaşmış siyasal ve toplumsal 
iklim, katı parti pozisyonları, tartışmalı madde-
lerde birbirleriyle uzlaştırılması mümkün olma-
yan perspektif farklılıkları ve benzeri faktörleri 
Komisyonun bu başarısızlığının temel gerekçeleri 
olarak sıraladılar.15 Şüphesiz bu unsurların hepsi 
yeni anayasanın yapılamamasında pay sahibi-
dirler. Fakat Komisyonun çalışma metodolojisi, 

13. “AK Parti’nin ‘60 Maddeyi Geçirelim’ Teklifine CHP’den Ret”, 
Milliyet, 07 Kasım 2013. http://siyaset.milliyet.com.tr/ak-parti-
nin-60-maddeyi/siyaset/detay/1788622/default.htm 

14. “AK Parti Anayasa Komisyonu’ndan çekildi!”, Rota Haber, 
19 Kasım 2013. http://www.rotahaber.com/ak-parti-anayasa-
komisyonundan-cekildi_417358.html 

15. Menderes Çınar, “Yeni Anayasa Projesinin Sonu”, TESEV 
Analiz (06 Aralık 2013). http://anayasaizleme.org/index.php/yeni-
anayasa-projesinin-sonu-menderes-cinar/ 

Türkiye’nin hala inşa öncesi “geçiş döneminde” 
olması ve partiler arası derin perspektif farklılık-
ları bu durumun ortaya çıkmasındaki başat et-
kenler olarak sayılabilir. 

Buna ilaveten, 2010–2011’den sonra AK 
Parti ile eski müttefik ve muarızlarının giriştiği 
perspektifler mücadelesinin henüz sonuçlan-
mamış olması ve Türkiye’nin 2014-2015 yılla-
rında üç seçimlik bir maratona girecek olması, 
vesayetin bitirilmesinden sonra beklenen “inşa 
süreci”nin ertelenmesine neden oldu. Genellikle, 
pozisyonların ilkelere öncelendiği “geçiş evrele-
rinde” toplumsal ve siyasal bir uzlaşının ürünü 
olması gereken yeni bir anayasa yapmanın güç 
olduğu açıktır. Hele Türkiye gibi siyasal iklimin 
kutuplaştırdığı, bu kutuplaşmanın da pozisyon-
ları keskinleştirdiği ülkelerde “geçiş evrelerinde” 
anayasa gibi bir toplumsal sözleşme etrafında uz-
laşmak daha da güçtür. Bu nedenle, bir “inşa dö-
nemi” enstrümanı olan “yeni anayasa”nın ancak 
toplumsal-siyasal kutuplaşmanın bir nebze azal-
dığı, perspektifler mücadelesinin irtifa kaybettiği 
bir ortamda yapılabileceği fikri, Komisyon örne-
ğinde doğrulanmış oldu. 

GEZI PARKI EYLEMLERI  
VE AK PARTI 
2013 yılında hem ulusal hem de uluslararası 
alanda Türkiye ile alakalı en fazla ilgi uyandıran, 
analize konu olan mesele şüphesiz Gezi Parkı 
protestoları oldu. Hatta AK Parti’nin 11 yıllık 
iktidar döneminde, hem içeride hem de dışarıda” 
AK Parti’yi en zor duruma sokan, onun meşru-
iyet temellerinin sorgulanmasına en fazla sebe-
biyet veren hadise nedir” diye sorulursa, cevap 
tereddütsüz ‘Gezi Parkı protestoları’ olacaktır. 
Bu eylemler sırasında, polisin (özellikle protesto-
ların başlangıç aşamasında) gerçekleştirdiği sert 
müdahale ve Başbakan Erdoğan’ın eylemciler 
için ‘vandallar’, ‘çapulcular’ gibi kavramlar kul-
lanması, hem içeride hem de dışarıda AK Parti 
Hükümetinin ama özellikle de Başbakanın oto-
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riterleştiği, tek adam rejimi inşa ettiği ve benzeri 
suçlamaların dozajını artırdı. 

Bu konuda oluşan literatür tek taraflı olup 
büyük oranda Gezi Parkı eylemlerine katılan veya 
destekleyenlerin bakış açısını yansıtmaktadır. Bu 
literatürün ortak özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 
Gezi Parkı eylemleri her geçen gün daha da oto-
riterleşen bir iktidara karşı toplumun meşru tep-
kisidir; eylemciler apolitik, özgürlükçü, demok-
rat, eğitimli, şehirli ve genç bir hüviyete sahiptir; 
hedef iktidarı düşürmek değil iktidarı toplumun 
sesini dinler ve demokrat bir çizgiye çekmektir; 
hatta AK Parti’nin kendisi de hedef olmayıp asıl 
hedef otoriterleşen, Milli Görüş gömleğini yeni-
den giyen, buyurgan, irrasyonel Erdoğan’dır; or-
taya konulan tepki bir parti, zümre veya kliğin 
tepkisinden ziyade “halkın” tepkisidir.16 

Bu şekilde paketlenen eylemlere karşı, bu 
eylemlerin hedefindeki şahıs olarak Erdoğan, 
parti olarak da AK Parti, protestoların ilk baştaki 
amorf yapısından kaynaklanan şoku atlattıktan 
sonra bu eylemlere karşı daha bütünlüklü bir 
strateji izledi. AK Parti, Gezi Parkı protestoları-
nın zaman içerisinde geçirdiği dönüşümü ekse-
ne alan dinamik bir politika yürüttü. Eylemlerin 
misyon ve hedef, eylemcilerin kimlik değiştirme-
sine paralel olarak AK Parti de eylemlere yönelik 
söylem ve politikasını değiştirdi.17 AK Parti ve 
Erdoğan’ın bu olayları okuma şeklini ve geliştir-
diği tepkileri bazı kırılmalar üzerinden okumak 
daha doğru olacaktır. 

Erdoğan ve AK Parti, ilk günden itibaren, 
eylem(ci)lere yönelik dinamik, katmanlı ve de-
ğişken bir dil ve siyaset izledi. Birçok farklı söy-
lem ve politika ile eylem(ci)ler üzerindeki sis per-
desini kaldırıp geleneksel siyasal harita içerisinde 
konumlandırmaya; eylem(ci)leri ayrıştırmaya, 
eylem(ci)lerin siyasal ajandasını berraklaştırmaya 
yönelik bir strateji izledi. Bu çerçevede, bir yan-

16. Gezi Eylemleri hakkında kapsamlı bir çalışma için bkz. Hatem 
Ete ve Coşkun Taştan, Kurgu ile Gerçeklik Arasında Gezi Eylemleri, 
SETA Rapor, (2013). 

17. H. Ete ve C. Taştan, Gezi Eylemleri, s. 110-123.

dan, eylemleri barışçıl bir şekilde sonlandırmak 
üzere eylemcilerle görüşme ve eylemlerde dile 
getirilen itirazları karşılamaya yönelik demeçler-
le müzakereci bir dil ve siyasete başvurulurken, 
öte yandan eylemlerin demokratik bir tepkinin 
ötesine geçen yönleri ortaya konularak kamusal 
algıda “marjinal” bir konuma yerleşmesi sağlan-
maya çalışıldı.18 

Eylemler henüz çevrecilikle alakalı bir safha-
dayken çevrecilik alanında yaptığı icraatları anla-
tarak karşılık veren Erdoğan, eylemler şekil, boyut 
ve nitelik değiştirince eylemcilerin siyasal kimliği-
ni ve hedeflerini deşifre etmeye yönelik bir siyaset 
izledi. Daha sonra, uluslararası medyanın göster-
diği aşırı ilgi, aynı dönemlerde Brezilya’da ve daha 
sonra Mısır’da yaşanan gelişmeler ve ülke içinde 
kimi sermaye gruplarının ve profesyonel kesimle-
rin sürece aktif katılımı hatırlatılarak eylemlerin 
uluslararası bağlantıları vurgulandı. Eylemlerin 
özellikle uluslararası kamuoyunda Türkiye toplu-
munun Erdoğan’a ve AK Parti hükümetine yö-
nelik rahatsızlığı olarak çerçevelenmesi karşısında 
eylemcilerin toplumun küçük bir kısmını teşkil 
ettiğini ortaya koymak ve günler boyunca süren 
eylemlere yönelik olarak kendi tabanında oluşan 
gerilimi boşaltmak üzere, AK Parti, “milli iradeye 
saygı” mitingleri düzenledi.19 

Özetle, Gezi eylemleri süresince hem protes-
tolar dinamik bir şekilde kimlik, boyut ve amaç 
değiştirdi hem de AK Parti ve Erdoğan’ın bu 
protestoları okuması ve onlara tepki geliştirmesi 
süreç içinde değişti. Protestoların ilk aşamasında 
eylemlerin amorf ve spontane yapısı, farklı top-
lumsal sosyolojilerden beslenmesi klasik siyasal 
literatür ile tanımlanmayı güçleştirdi. Sürecin 
devamında eylemlerin değişip tanımlanabilir 
bir hale gelmesi, eylemcilerin siyasal yelpazede 
bir konuma oturtulabilmesi, eylem biçimlerinin 
geleneksel-tanıdık eylem biçimlerine dönüşmesi 
AK Parti ve Erdoğan’ın bu eylemlerden daha az 

18. H. Ete ve C. Taştan, Gezi Eylemleri, s.110.

19. H. Ete ve C. Taştan, Gezi Eylemleri, s.110.
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tehdit algılamasına ve bunlarla daha sistematik 
mücadele edebilmesine yol açtı. 

DÖNÜŞEN BIR BÖLGEDE 
NASIL BIR DIŞ POLITIKA?
2013 yılında Türkiye dış politikası genel itibariyle 
Ortadoğu, özel olarak da Suriye ve Mısır bağla-
mında yaşanan gelişmeler üzerinden tartışıldı. 
Tartışmalarda iki nokta ön plana çıkarıldı: Türki-
ye dış politikasının mezhepçi bir çizgide olması ve 
yalnızlaşması. Arap Baharı öncesinde Türk dış po-
litikasının yumuşak güç öncelikli, komşularla “sı-
fır sorun” ve bütün aktörlerle diyalog kurma poli-
tikası güttüğünü ileri süren bu kesimlere göre, bu 
politika, özellikle Suriye krizinden sonra dramatik 
bir değişim geçirerek stratejik bir akıldan ziyade 
ideolojik dürtülerden beslenen, uygulama kapasi-
tesi bulunmamasına rağmen sert söylem kullanan 
bir yönelime girdi. Dolayısıyla Türkiye’nin etki 
gücünü azaltan, hareket kabiliyetini daraltan bir 
evrilme yaşadığı iddia edildi.20 Böylece, Türki-
ye’nin Arap Baharı’ndan önceki dış politikası ba-
şarılı bulunup takdir edilirken, Arap Baharı’ndan 
sonraki politikası da başarısız addedilip eleştiril-
di. Batılı çevrelerin dışında, içeride bu eleştirileri 
özellikle liberal-sol kesimler ile Kemalist çevreler 
sıklıkla dile getirdiler. Bu dönemde, Türkiye dış 
politikası “yalnızlaşma”, “İslamcılaşma” (ideolo-
jik dürtülerin reelpolitik hesapları bastırması) ve 
“sertleşme”yle suçlanıp başarısız ilan edildi. 2013 
yılı bu eleştirilerin hem içeride hem de dışarıda en 
fazla dile getirildiği yıl oldu.21 

Çoğunlukla liberal çevrelerce geliştirilen bu 
tezler, zayıf temellere dayanmaktadır. Öncellikle, 

20. Bu şekilde ifade edilen eleştirilerden bazıları için bkz. 
Cengiz Çandar, “Türkiye’nin ‘değerli yalnızlığı’ ya da ‘etkisiz dış 
politikası’...”, Radikal, 18 Ağustos 2013; Cengiz Çandar, “Yalnız, 
etkisiz çünkü yanlış”, Radikal, 28 Kasım 2013; Cengiz Çandar, 
“Ortadoğu’daki Türkiye: Parlayan yıldızın sönüşü”, Radikal, 6 
Aralık 2013.

21. Türkiye’nin radikal grupları desteklemesi nedeniyle yalnız 
kaldığına dair yurt dışından çıkan yazılardan biri için bkz. Fehmi 
Taştekin, “Radical Groups Operate on Turkey’s Border”, Al Monitor 
– Turkey Pulse, 17 Ekim 2013. http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/10/jihadist-syria-border-turkey-radical-groups.html 

normatif ve değer eksenli hem iç hem de dış po-
litika savunusu yapması gereken liberallerin, ik-
tidarı fazla normatif ve değer eksenli bir politika 
izlemekle suçlaması her şeyden önce liberal felse-
fenin kendisi ve dünyadaki diğer liberal grupların 
pratikleriyle çelişmektedir. Normalde devletler 
reelpolitik kısıtları dikkate alan çıkar eksenli dış 
politikalar geliştirirken, entelektüel sınıf ve libe-
raller bu politikaları gayr-i insani bulup değer ve 
ahlakla uyumlu bir zemine taşınması mücadelesi 
verirler. Bunu yaparken, sahiplendikleri değer ne 
ulusal çıkardır ne de hükümranlık hakkı. Bunun 
yerine, insan onuru, vatandaşın can, mal ve öz-
gürlüklerinin muhafazası gibi değerler, uğrunda 
mücadele verilmeyi hak eden değer ve ilkelerdir. 
Liberal bir ilke olan “koruma amaçlı müdahale” 
böyle bir mantığın ürünüdür. Bu ilkeden de an-
laşıldığı üzere, mesele insan onuru ve hayat hak-
kının korunması ise “hükümranlık hakkı” rahat-
lıkla çiğnenebilecek ve(ya) çiğnenmesi gereken 
bir detaya dönüşür. Bu uğurda gerekirse yalnız 
kalınabileceği gibi eski müttefiklerle karşı karşıya 
da gelinebilir. Eğer Türkiye izlediği dış politika 
nedeniyle yalnız kalmışsa, odaklanılması gereken 
yalnızlık halinin bizatihi kendisi olmaktan ziyade 
yalnız kalmışlığın gerekçeleridir. Yalnızlık “meş-
ru”, “haklı” ve “doğru” bir pozisyonun savunu-
sundan mı yoksa başka bir sebepten mi kaynak-
lanıyor sorusudur asıl sorulması gereken. 

Öte taraftan, Türkiye’nin yalnızlaştığı argü-
manı Türkiye’nin dış siyasetini sadece Ortado-
ğu’daki belli başlı aktörlerle ilişkilerine indirge-
yen dar bir okumaya tekabül etmektedir. Suriye, 
Mısır, İsrail gibi ülkelerle ilişkilere odaklanarak 
Türkiye’nin yalnızlaştığı tezi, Afrika’da geliştiri-
len ilişkileri, uzun bir aradan sonra ilk defa AB 
ile müzakere başlığının açılmasını ve 16 Aralık’ta 
vize muafiyeti anlaşmasının imzalanmasını, AB 
ile ABD arasında imzalanacak olan “serbest ti-
caret antlaşması”na Türkiye’nin de dâhil olması 
için yürütülen yoğun diplomasiyi göz ardı ettiği 
için indirgemeci bir yaklaşımı temsil etmektedir. 
Buna ilaveten, mezkûr ülkelerle ilişkilerin kop-
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ması ya da gerilemesinin güçlü ahlaki temelleri 
bulunmaktadır. Suriye’de yüz binlerce vatandaşı-
nı katleden, milyonlarcasını mülteci durumuna 
sokan, ülkeyi harabeye çeviren Baas rejimiyle; 
Ortadoğu’nun demokratik dönüşümüne karşı 
darbe yapan, akabinde binlerce insanı öldüren, 
meşru siyasi temsilciler ile toplumun bir kesimi-
ne karşı cadı avı başlatan Mısır’daki cunta reji-
miyle iyi ilişkilere sahip olmanın formülü açık-
tır. Suriye’de İran ve Rusya; Mısır’da ise Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt 
bu formülün ne olduğunu açık bir şekilde or-
taya koymaktadırlar. “Hiç kimseden korkma-
dıkları kadar kendi halklarından korkma” ortak 
zemininde buluşan bu rejimlerle aynı pozisyonu 
paylaşmamanın güçlü, meşru ve ahlaki meşrui-
yeti bulunmaktadır. 

İkinci eleştiri ise son yıllarda Türkiye’nin 
stratejik akıldan yoksun, ulusal çıkarları gözet-
meyen, kimlik ve ideolojik yanı baskın olan bir 
dış politika izlediği yönündedir. Bu eleştiri ilkin 
dış politika yapıcının kimliği ile “ulusal çıkar” 
arasında karşıtlık olduğu; ikinci olarak da ide-
olojik dış politika eleştirisi yapanların bu eleş-
tirilerinin herhangi bir kimlik-ideolojik arka 
plandan beslenmediğini varsaydığı için zayıf bir 
önermedir. İç politikada olduğu gibi dış poli-
tikada da politika yapıcısının fikir dünyasının, 
kimlik algısının, dünya tasavvurunun hem po-
litikalarını hem de “ulusal çıkar” tanımını etki-
lemesi doğaldır.22 Toplumdan temsil yetkisi alan 
politika yapıcısının kendisinin ve toplumun en 
azından önemli bir kısmının rengini, boyasını 
siyasetine çalmamasını beklemek siyaset ve de-
mokrasinin ruhuna aykırıdır. 

Nitekim bu sadece Türkiye’ye has bir du-
rum değildir. Orta ve Doğu Avrupa’daki halk 
ayaklanmalarını büyük bir iştiyakla destekleyen, 
bu uğurda devasa kaynaklar seferber eden Av-
rupa ve ABD’nin, Arap dünyasındaki halk ha-

22. Bu konuyu işleyen bir makale için bkz. Şaban Kardaş, “Dönüşen 
bir coğrafyada yalnız bir dış politika(?)”, Analist, s. 32 (Ekim 2013). 

reketlerine İslamcıların aktörlüğü nedeniyle en 
azından mütereddit yaklaşmasını bu ülkelerin 
fikir ve kimlik anlayışlarından azade argüman-
larla açıklamak mümkün müdür? Yine, şu anda 
devam etmekte olan Ukrayna’daki gösterilerde 
bir tarafın güçlü bir şekilde AB-ABD tarafın-
dan desteklenirken diğer tarafın da aynı şekilde 
Rusya’nın desteğine mazhar olmasını bu ülkele-
rin kimlik referanslı ulusal çıkar tanımlarından 
arındırarak açıklamak mümkün müdür? Bu ör-
neklerin gösterdiği gibi birçok ülke ulusal çıkar 
anlayışını önemli ölçüde kimlik algısının içerisi-
ne oturtmaktadır. Bu çerçevede, İslami köken-
den gelen Türkiye’nin siyaset elitlerinin kendi 
kimlik ve değer anlayışlarını paylaşan unsurlarla 
çalışmayı tercih etmeleri irrasyonel olmadığı gibi 
stratejik bir akıldan da yoksun değildir. 

Türkiye’nin kimlikçi bir dış politika izlediği 
iddialarına örnek olarak, Türkiye’nin Arap dün-
yasındaki halk hareketleriyle Suriye muhalefetine 
güçlü destek sunması ve Mısır darbesini ağır bir 
şekilde eleştirmesi gösterilmektedir. Aslında bu 
politika sadece normatif veya kimliksel saiklerden 
kaynaklanan bir politika olmayıp aynı zamanda 
stratejik bir bakışın da ürünüdür. Arap Baharı’nın 
başladığı dönemlerde Türkiye’nin halk hareketle-
rini başından itibaren desteklemesi o dönem bu 
olayları doğru okuyan, ona göre doğru stratejiler 
geliştiren bir ülke olarak algılanıp Arap Baharı’nın 
kazananı ilan edilmesine yol açmaktaydı. Türkiye, 
sancılı geçecek bir dönemden sonra bu halk hare-
ketlerinin iktidara geleceğini, bu vesileyle bu hare-
ketleri desteklemeyi hem ahlaki hem de stratejik 
olarak doğru bulmaktaydı. 

Bu dönemde, Türkiye, bu okumayı yapan 
yegâne ülke değildi. Hem Avrupa – Amerika’da 
hem de içeride Türkiye’yi Arap Baharı’nın ka-
zananı sınıfına yerleştirenler bu minvalde dü-
şünmekteydiler. Bu da o dönem tercih edilen 
politikanın sadece kimliksel motiflerin ürünü 
olmayıp aynı zamanda stratejik bir hesabın da 
sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayı-
sıyla, Türkiye’nin beklentilerinin gerçekleşme-
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mesi, Batı’nın Mısır darbesine karşı ilkeli bir 
duruş sergilememiş olması, kullanılan kimyasal 
silaha rağmen Suriye’ye anlamlı hiçbir yaptırı-
ma gidilmemiş olması ve Suriye muhalefetinin 
yekpare bir görüntü sergilememiş olması, Türki-
ye’nin bu sürecin başında stratejik bir hesap yap-
madığı manasına gelmez. Bunun yerine, fiiliyat-
ta yaşananların Türkiye’nin beklentileri seyrinde 
gelişmediğini ifade etmek daha doğru olacaktır. 

Türkiye dış politikasına getirilen bir diğer 
eleştiri, kullanılan söyleme odaklanmaktadır.23 
Özellikle, Suriye krizinde siyasi yetkililerin 
söylemleri bu bağlamda değerlendirilmektedir. 
Kimyasal silah kullanımına varacak kadar suç iş-
leme konusunda sınır tanımayan, dönem dönem 
Türkiye’yi de hedef alan eylemleri organize eden 
Baas rejimine karşı sert bir söylemin kullanılma-
sı oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Fakat bu 
sert söylemin yeterli ve gerekli askeri, ekonomik 
ve diplomatik enstrümanlarla desteklen(e)me-
mesi Türkiye’nin imajını negatif etkilemiştir. 

Bu üç başlık üzerinden dile getirilen eleş-
tirilerin bir sonucu olarak dış politika başarısız 
bulunup Türkiye Arap Baharı’nın kaybedenleri 
sınıfına dahil edilmektedir. Her şeyden önce, bu 
yaklaşım, Arap Baharı’nı bir süreç olmaktan zi-
yade başlangıç ve bitiş tarihleri iyi tanımlanmış 
bir olay olarak değerlendirdiği için sorunludur. 
Arap Baharı bir süreçtir ve bu süreç çok sancılı 
olsa da, ağır maliyetler üretse de devam etmek-
tedir. Ruhunu ve dinamizmini Arap toplumla-
rının kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olan 
siyasi bir özne olma vizyonundan alan bu süreç, 
bu vizyon devam ettiği müddetçe farklı format-
larda var olacaktır. Ülkeleri, günübirlik gelişme-
lere odaklanan dar bir perspektifle başarılı veya 
başarısız olarak nitelemek yerine, bu vizyonla 
nasıl bir ilişki kurdukları veya bu tahayyülü ne 
ölçüde paylaştıkları ile ilişkilendirerek değerlen-
dirmek daha doğru olacaktır. 

23. Bu minvalde dile getirilen bir eleştiri için bkz. Baskın Oran, 
“Sertleşme sorunu”, Radikal - İki, 02 Eylül 2012. http://www.
radikal.com.tr/radikal2/sertlesme_sorunu-1098901 

Nitekim Türkiye’yi kaybedenler kulübüne 
dahil edenler, Suriye’deki Baas rejimini, İran’ı, 
Mısır’daki cuntayı, Suudi Arabistan’ı, Birleşik 
Arap Emirlikleri’ni kazananlar listesine dahil et-
mektedirler. Bütün bu rejimler, vatandaşlarının 
taleplerine ve beklentilerine kulak tıkarken yö-
netme biçimi olarak ortak özellikleri otoriter ve 
baskıcı olmalarıdır. Bu özelliklere sahip rejimleri 
Arap Baharı’nın kazananları olarak ilan etmek 
Arap Baharı’nı okuyamamak anlamına gelmek-
tedir. Bugün kazananlar diye sunulan kampın 
siyaset, toplum-devlet ilişkileri anlayışı ile Arap 
Baharı’nda sokağa çıkan kitlelerin talepleri bir-
birleriyle taban tabana zıttır. Bu noktada, devam 
eden bir süreçte, vizyonu Arap dünyasında so-
kağa çıkan insanların vizyonuyla uyumlu olan 
AK Parti dış politikasını “kaybeden” hanesine 
yazmanın sorunlu ve dar görüşlü bir yaklaşım 
olduğu söylenebilir.

DEMOKRATIKLEŞME: 
MAKBUL VATANDAŞIN 
IFLASI, SIYASETIN DÖNÜŞÜ?
2013 yılı, otoriterlik, fabrika ayarlarına dönüş, tek 
adam rejiminin inşa edilmesi, Milli Görüş göm-
leğinin yeniden giyilmesi ve benzeri suçlamaların 
sıkça dile getirilmesine karşın, ciddi demokra-
tikleşme adımlarının atıldığı, “makbul vatandaş” 
mefhumunun kullanılan söylem ve gerçekleştiri-
len politikalar üzerinden hararetle sorgulandığı bir 
yıl oldu. Yıl içerisinde “anadilde savunma ve ifade 
özgürlüğü” konusunda iyileştirmeler sağlayan 4. 
Yargı paketi24, darbelere dayanak gösterilen “TSK 
İç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesinin değişti-
rilmesi” gibi adımlar atıldı.25 Bunlara ilaveten, 30 
Eylül tarihinde siyasetin önündeki birçok engeli 
kaldıran ve farklı kimliklerin devletle ilişkilerini 
daha sağlıklı bir zemine oturtmayı amaçlayan “de-

24. “İşte 4. Yargı Paketi’nin tam metni”, T 24, 07 Mart 2013. 
http://t24.com.tr/haber/iste-4-yargi-paketinin-tam-metni/225216 

25. “TSK 35. madde değiştirildi”, Hürriyet, 14 Temmuz 2013. 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23718265.asp 
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mokratikleşme paketi” Başbakan Erdoğan tarafın-
dan kamuoyuna ilan edildi.26 

Pakette özel okullarda anadilde eğitimin 
önündeki engellerin kaldırılması, kamuda başör-
tüsüne serbestiyet, seçim sisteminde mevcut yüz-
de 10 barajının yanında, yüzde 5 ve(ya) barajsız 
farklı seçim modellerinin tartışmaya açılması, si-
yasi partilerin devletten aldıkları seçim yardımla-
rında barajın yüzde 7’den yüzde 3’e düşürülmesi, 
öğrenci andının kaldırılması, azınlık vakıflarına 
mallarının iadesini sağlayacak düzenlemenin ya-
pılması, yerleşim yerlerinin kadim isimlerinin ia-
desinin sağlanması gibi maddeler yer aldı.27 Bu ve 
benzeri maddelerden müteşekkil paketle demok-
rasinin standartları biraz daha yükseldi. Buna kar-
şın, paket, Alevilere yönelik ciddi bir muhtevaya 
sahip olmaması, Türkiye’de ifade özgürlüğünün 
önündeki en büyük engellerden birini teşkil eden 
‘Terörle Mücadele Kanununun’ (TMK) mevcut 
haliyle muhafaza edilmesi ve benzeri eksiklikleri 
nedeniyle de eleştirilerin hedefi oldu.28 

Demokrasinin standartlarını daha yukarıya 
çekebilecek mahiyette olan bu yapıcı eleştiri ve 
tespitleri bir kenara koyarsak, 2013 yılında atılan 
demokratikleşme adımları nitelik açısından önce-
ki yıllarda gerçekleşen demokratikleşme adımla-
rından farklılık arz etmektedir. Birincisi, AK Par-
ti’nin mevcut demokrasi performansını eleştiren 
analistlerin bir kısmı geriye dönük bir okumayla 
AK Parti–demokrasi ilişkisini analize tabi tut-
maktadırlar. Bu perspektife göre, AK Parti, de-
mokratik bir vizyona-zihniyete sahip olduğu için 

26. Hatem Ete, “Demokratikleşme paketi ve çözüm süreci”, Sabah-
Perspektif, 05 Ekim 2013, (http://www.sabah.com.tr/Perspektif/
Yazarlar/ete/2013/10/05/demokratiklesme-paketi-ve-cozum-sureci); 
Hatem Ete, “’Evet, ama yetmez’ ile ‘hayır, çünkü yetmez’ arasında 
Demokratikleşme Paketi”, Star-Açık Görüş, 06 Ekim 2013,( http://
haber.stargazete.com/acikgorus/evet-ama-yetmez-ile-hayir-cunku-
yetmez--7carasinda-demokratiklesme-paketi/haber-795349). 

27. Demokratikleşme paketinin bütünü için bkz. “İşte 
demokratikleşme paketi”, NTVMSNBC, 01 Ekim 2013. http://
www.ntvmsnbc.com/id/25469387/

28. Demokratikleşme paketinin içermediklerini konu alıp eleştiren 
bir bakış için bkz. Umut Özkırımlı, “Bir rüyaydı, bitti! AKP ve 
demokratikleşme”, T24, 05 Ekim 2013. http://t24.com.tr/yazi/bir-
ruyaydi-bitti-akp-ve-demokratiklesme/7566 

değil, vesayetle mücadele etme sürecinde güçlü 
bir enstrüman sağladığı için demokratikleşme si-
yasetini sahiplendi. Başka bir deyişle, AK Parti, 
kendi iktidarını konsolide etmek, siyasal merkeze 
hakim olmak, muktedir olmak için demokrasiyi 
araçsallaştırdı. 2010-2011’den sonra bu ihtiyacın 
ortadan kalkması AK Parti’nin de demokratik 
dinamizmini yitirmesine sebebiyet verdi. Bu çer-
çevede, AK Parti’nin özellikle 30 Eylül tarihinde 
ilan ettiği demokratikleşme paketi “post-askeri/
bürokratik vesayet” döneminin ilk demokratik-
leşme paketini temsil etmektedir. Vesayeti or-
tadan kaldırma ihtiyacından bağımsız atılan bu 
demokratikleşme adımı AK Parti’nin demokra-
tikleşmeyi “araçsallaştırmaktan” ziyade “vizyon” 
olarak benimsediğini ortaya koymaktadır.29 

İkincisi, aynı okumaya göre, AK Parti’nin 
özellikle ilk iktidar döneminde gerçekleşen de-
mokratikleşme adımları AB baskısı ve çıpası 
sonucu gerçekleşmiştir. Yine, AB sürecinin iler-
lememesi nedeniyle bu çıpanın yok olması da 
demokratikleşme için gerekli olan dış baskıyı 
kaldırdığı için AK Parti bundan sonra anlamlı 
bir demokratikleşme hamlesi yapmayacaktır. 
Reformcu siyasete dönüş ancak AB sürecinin 
canlandırılmasıyla mümkün olacaktır. Sonuç 
olarak, bu okuma, Türkiye’de demokratikleşme-
yi iç taleplerin bir eseri olmaktan ziyade dış bas-
kının bir sonucu olarak okumaktadır. AK Par-
ti’nin ilk iktidar döneminde, AB çıpası kuşkusuz 
demokratikleşmenin ana motorunu teşkil etti. 
Fakat Türkiye-AB ilişkilerinin bir ivme kat et-
mediği, AB’nin Türkiye üzerinde anlamlı hiçbir 
etkisinin olmadığı bir dönemde, gerçekleştirilen 
yasal-anayasal reformlar ve çözüm süreci başta 
olmak üzere başlatılan demokratik hamleler, bu 
sürecin iç etken ve ihtiyacın bir sonucu olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Bu yalnızca bu yıla mah-
sus bir durum olmaktan ziyade bundan sonra 
atılacak demokratikleşme ve reform adımlarının 

29. Galip Dalay, “Turkey’s first post-tutelary reform package”, 
Huffington Post, 13 Kasım 2013. http://www.huffingtonpost.com/
galip-dalay/turkeys-first-post-tutela_b_4265843.html 
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ana karakteristiğini teşkil edecektir; iç faktörler 
ve toplumsal talepler demokratikleşmenin itici 
gücü olacaktır.30 

Son olarak, darbelere dayanak teşkil eden 
TSK İç Hizmetler Kanununun 35. Maddesinin 
değişimi ve 30 Eylül’de açıklanan demokratikleş-
me paketi iki husus öne çıkarmaktadır. Birincisi, 
bu adımlar, siyasetin önündeki engelleri kaldıra-
rak siyasetin alanını genişletmektedirler. İkincisi, 
bu adımlar devlet ile farklı kimlik grupları arasın-
daki ilişkileri demokratikleştirip daha hakkani-
yetli bir temele oturtmaya matuftur. “Mak(b)ul 
vatandaş” arayışını sonlandırma vurgusu böylesi 
bir anlayışın tezahürüdür. 

YEREL SEÇIMLER: GEÇIŞ 
DÖNEMININ ILK SINAVI 
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimler 
şimdiden Türkiye’nin siyasal gündeminin mer-
kezine yerleşmeye başladı. Hem iktidar hem de 
muhalefet cephesi mesaisinin önemli bir kısmını 
seçim hazırlıkları ve aday seçimine ayırmış du-
rumda. Yerelden iktidara gelen AK Parti kadro-
larını, yerelden doğan güçlü bir muhalefet ile 
yenmek veya en azından geriletebilmek için mu-
halefet sürpriz ittifaklara mesai harcamaktadır. 
Bu uğurda, parti içindeki muhalefetin ve Genel 
Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in açık tavrına 
rağmen31, İstanbul’daki büyük iş ve medya dün-
yasının da teşvikiyle CHP, AK Partiyi zorlayacak 
yegâne aday olarak görülen Mustafa Sarıgül’ü 
parti üyeliğine geri kabul etti ve İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan etti. Ben-
zer şekilde, 2009 seçimlerinde MHP’nin adayı 
olan Mansur Yavaş da CHP’nin Ankara adayı 
olarak ilan edildi.

Buna karşın, AK Parti, Temmuz 2014’teki 
Cumhurbaşkanlığı ile 2015 Genel Seçimlerinin 

30. Galip Dalay, “Turkey’s first post-tutelary reform package”.

31. “CHP 10 aydır bloke edildi”, Habertürk, 13 Ekim 2013. http://
www.haberturk.com/gundem/haber/885562-chp-10-aydir-bloke-
edildi 

provası olarak değerlendirdiği 2014 Yerel Seçim-
leri için yaptığı aday seçiminde risk almayan, 
kazanması veya oy oranını en fazla artırması bek-
lenen adayları seçimde aday gösterme stratejisi 
ile hareket etmektedir. Bu çerçevede, AK Parti, 
seçim başarısını yalnızca kazandığı veya kaybet-
tiği belediyeler üzerinden değerlendirmeyecek, 
kazanma veya kaybetme durumlarının hangi 
oranlarda gerçekleştiğini de esas alan bir değer-
lendirme yapacaktır. 

AK Parti, belediye başkan adaylarını teamül 
yoklamalarını eksene alarak belirledi. Özellikle 
büyükşehirlerde, AK Parti, büyük oranda şu 
anda görev yapan, yaptıkları hizmetlerde başa-
rılı olan adaylarla tekrar yola devam etme kararı 
aldı. İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Kayseri 
gibi illerde AK Parti, toplum tarafından başarılı 
bulunan eski başkanları yeniden aday gösterdi. 
Bunun yanında, AK Parti, daha önce kazanma-
sa da kendisi için sembolik anlam ifade eden 
Diyarbakır’a Güneydoğu’da tanınan ve sivil 
toplum geçmişi olan Galip Ensarioğlu’nu aday 
gösterdi. Aynı sembolik önemi haiz İzmir’e ise 
kabinenin en başarılı bakanlarından biri olan 
Binali Yıldırım’ı aday gösterdi. Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin Hatay’dan, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Fatma Şahin ise Gaziantep’ten 
aday gösterildi. Kabinede başarılı performans 
sergileyen isimleri bu şekilde yerel yönetimle-
re kaydırmakla AK Parti, ulusal siyaset ile icra 
ettikleri görevlerde önemli deneyimler kazanan 
bu isimlerin bu deneyimlerinin heba edilme-
mesi stratejisini izledi. Bunun yerine, bu dene-
yimler yerel yönetimlere kanalize edilerek yerel 
yönetimlerin kalkındırılması hedeflenmektedir.

AK PARTI’NIN 
MEŞRUIYETININ 
SORGULANMASI 
2013 yılı, bütüncül bir bakışla analiz edildiğin-
de, AK Parti’ye yöneltilen eleştiriler üzerinden üç 
mesajın işlendiği görülmektedir: İslamcılaşma, 
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ara dönem-hibrid rejim partisi olma ve irrasyo-
nel, otoriter ve radikal bir liderin yönetiminde 
olma. Bu üç faktör vurgulanarak, AK Parti’nin 
yeni Türkiye’yi inşa sürecine aktörlük yapacak bir 
potansiyelden uzak olduğu vurgulanmaktadır. 

Birincisi, bu sene yapılan tartışmalarda 
AK Parti’nin pejoratif bir anlam yüklemesiyle 
son tahlilde İslamcı bir parti olduğu tezi sıklık-
la işlendi. İç politika bağlamında, alkol düzen-
lemesi ve kızlı-erkekli öğrenci evi tartışması AK 
Parti’nin yeniden aktif hale gelen İslamcılığının 
somut örnekleri olarak takdim edildi. Bu aynı 
zamanda, İslamcı bir partiden merkez sağ bir 
partiye dönüşürken, AK Parti’nin lider kadro-
larının çıkarttıkları Milli Görüş gömleklerini 
yeniden giymeleri olarak tasvir edildi. İçerideki 
İslamcı siyasetin bir uzantısı olarak, AK Parti’nin 
Ortadoğu’daki İslamcı gruplarla ve özellikle de 
El Kaide ve El Nusra gibi radikal unsurlarla iş 
tuttuğu temaları da işlendi. Bu bağlamda, ulusla-
rarası medyada da sık sık Erdoğan, Davutoğlu ve 
Fidan’ın radikal gruplarla çalıştığına dair haber-
ler yapıldı.32 Mısır ve Suriye meselesi bağlamında 
uluslararası alanda yeniden yükselişe geçen “İs-
lamcı alerjisi” de kaşınarak AK Parti’nin meşru-
iyet temelleri sorgulatılmaya çalışıldı. AK Parti, 
demokrasi anlayışları sorunlu, radikal, teokratik 
devleti hedefleyen İslamcı gruplarla aynı kefeye 
konuldu. Bu eleştirilerle, AK Parti, yüzünü Ba-
tı’ya çevirmiş, NATO üyesi, AB üyeliğine aday 
bir ülkenin taşıyamayacağı bir yapıya dönüştüğü 
mesajı verilmeye çalışıldı. 

İkincisi, ilkine oranla daha sofistike olan, 
AK Parti’nin çoğunlukçu demokrasi anlayışı ne-
deniyle hibrid rejim ile ara dönem partisi olduğu 
eleştirisidir. Askeri-bürokratik vesayetin hüküm 
sürdüğü, millet iradesinin yok sayıldığı, atan-
mışların seçilmişlere öncelendiği bir (ara) dönem 
ile (hibrid) rejimde, AK Parti’nin “çoğunlukçu” 
demokrasi anlayışı mazur görülüp eleştirilmiyor-

32. “Turkey’s Spymaster Plots Own Course on Syria”, The Wall 
Street Journal, 10 Ekim 2013. http://online.wsj.com/news/articles/
SB10001424052702303643304579107373585228330 

du. Hatta, millet iradesini hâkim kılmak için o 
dönem sıklıkla vurgulanan “milli irade” teması 
destekleniyordu. Fakat bu ara dönem sona ere-
rek vesayetçi rejim geriletilince, AK Parti’nin 
çoğunlukçu demokrasi anlayışı, orta-üstü gelir 
grubunda yer alan, eğitim seviyesi artan, tüketim 
kalıpları gelişmiş ülkelerdeki tüketim kalıplarıyla 
örtüşen, dünyaya entegre bir toplumsal yapı için 
arkaik bulundu. İlk yıllardaki reformcu enerjisini 
de tükettiği varsayılan AK Parti’nin bir (ara) dö-
nem partisi olarak görevini tamamladığı, dolayı-
sıyla bu dönemde, demokrasi anlayışı ve kimlik 
bileşenlerinin yol açtığı ontolojik imkânsızlıklar 
nedeniyle çoğulcu demokrasi taleplerine cevap 
veremeyeceği için Türkiye demokrasisi için ma-
liyet ürettiği tezi işlendi. 

Üçüncüsü, bu iki eleştirinin istenilen sonucu 
vermeyeceğine kanaat getirilmesi üzerine, eleştiri-
ler yekpare bir grup olarak AK Parti’den ziyade AK 
Parti içerisinde var olduğu düşünülen bir gruba, 
ama özellikle de Başbakan Erdoğan’a yöneltildi. 
AK Parti’nin içerisine yönelik bu mühendislik 
girişimi AK Parti’yi kabaca iki gruba ayırmakta-
dır: bir tarafta, Başbakan Erdoğan’ın çevresine 
kümelenmiş yeni Türkiye’yi anlamayan, Milli 
Görüş gömleğini yeniden giyen, çoğunlukçu bir 
demokrasi formasyonuna sahip, maceracı, radikal, 
hayalperest, irrasyonel, Batı karşıtı küçük fakat et-
kin bir grup. Bunun karşısına ise daha mutedil, 
diyaloğa açık, yeni Türkiye’yi anlayan, çoğulcu de-
mokrasi anlayışına sahip, Batı ile iyi ilişkileri savu-
nan, realist ve rasyonel bir dış politika tasavvuruna 
sahip geniş kesimler ile Cumhurbaşkanı Gül gibi 
liderler konumlandırılmaktadır. Bu bakışa göre, 
Erdoğan otoriter, hayalperest ve radikal olduğu 
için yeni Türkiye’yi anlamamakta, dolayısıyla da 
ülkeyi yönetme ehliyetine sahip bulunmamakta-
dır. Erdoğan’ı devre dışı bırakmayı arzulayan bu 
projeksiyonda Erdoğan’dan sonra “ılımlı” bir is-
min liderliğinde AK Parti ile pekâlâ yola devam 
edilebileceği düşünülmektedir. Bu eleştiriyle AK 
Parti’nin meşruiyeti daha çok liderinin meşruiyeti 
üzerinden sorgulanmaktadır. 
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SONUÇ
Geçtiğimiz bir yılda, Türkiye’de siyaset, ilkeler-
den arındırılmış pozisyonların mücadelelerine 
tanıklık etti. Siyasi pozisyonların ilkelerden daha 
etkili olmaya başlaması, doğrudan geçiş dönemi-
nin öncelikleriyle ilişkilidir. Yıl boyunca, siyasi 
partilerin pozisyonları prensiplerden beslenen bir 
duruştan ziyade iktidar partisinin duruşuna göre 
şekil aldı. Normalde iktidar adayı olan, vizyon 
ve proje üretme konumunda olması gereken ve 
bunlarla iktidarı zorlaması beklenen muhalefet, 
proaktif bir şekilde bunları yapmak yerine ortak 
keseni AK Parti veya Erdoğan karşıtlığı olan bir 
siyaset izledi. Bu şekilde negatif ve reaktif bir 
siyaset izlemeleri de muhalefetin toplumda bir 
ümit ve heyecan uyandırmamasına yol açarken 
anlamlı bir iktidar alternatifi olma şansını orta-
dan kaldırmaktadır. BDP, tek gündemli bir parti 
olma görünümünden uzaklaşamazken, CHP ile 
MHP arasındaki fikirsel ve ilkesel farklılıktan 
bahsetmek daha da güçleşti. 

BDP’yi kenara koyarsak, muhalefetin bu şe-
kilde birbirine benzeşmesi ve siyaset performan-
sını anti–AK Parti veya Erdoğan’a indirgemesi üç 
temel sonuç doğurdu. Birincisi, böyle bir ortam-
da ana meselelerde adım atmak veya sonuca ulaş-
mak güçleşti. Partiler-arası bir uzlaşmanın ürünü 
olması gereken yeni anayasa yazımının fiili olarak 
sona ermesi ile partiler-üstü bir siyasetin ürünü 
olması gereken Çözüm Süreci’nin sadece AK 
Parti-BDP ekseninde ilerliyor olması buna ör-
nektir. İkincisi, muhalefetin taleplerinin temsil-
cisi ve taşıyıcısı olma kapasitesine haiz olmadığı-
nı düşünen toplumsal gruplar, AK Parti’nin uzun 
süreli güçlü iktidarından ve bu süreçte yürütülen 
politikalardan duydukları rahatsızlıkları sokak-
lara çıkarak ifade etmeye yöneldiler. Normalde, 
toplumun talep ve şikâyetlerini siyasete kanali-
ze ederek çözüm araması beklenen muhalefet, 
özellikle CHP örneğinde yaşandığı gibi, sokağın 
peşine düşerek oradan siyaset devşirmeye çalıştı. 
Ortaya çıkan durum, siyaset kurumunun saygın-
lığını ve işlevini zayıflattığı gibi muhalefetin meş-

ruiyet temellerini de sarstı. 2013 yılında AK Parti 
karşıtı muhalefetin, CHP veya MHP’nin ürettiği 
söylem ve politikalar yerine, Gezi eylemlerinin 
sağladığı psikolojik ve siyasal zemin üzerinden 
canlanması, muhalefetin ürettiği boşluğu apaçık 
bir şekilde göstermektedir. Üçüncüsü, muhalefe-
tin toplumsal hoşnutsuzlukları siyasete kanalize 
ederek biriken enerjiyi boşaltamaması, AK Par-
ti’ye yönelik eleştirilerin keskinleşmesine, AK 
Parti’nin söylem ve politikaları yerine doğrudan 
ontolojisine yönelmesine ve nihayetinde toplum-
sal kutuplaşmanın derinleşmesine yol açmakta-
dır. Öte yandan, ironik bir şekilde, bu eleştiri ve 
öfke, bazı toplumsal kesimler açısından, muha-
lefet üzerinden bir yol bulamadığı ölçüde AK 
Parti-içi bir değişime yatırım yapmayı ön plana 
çıkarmaktadır. Başka bir deyişle, AK Parti karşıtı 
toplumsal-siyasal muhalefet, AK Parti dışındaki 
siyasi mecranın zayıflığından ötürü, bir yandan 
Erdoğan’sız AK Parti hayaline yatırım yaparken, 
öte taraftan da siyasi muhalefeti güçlendirmek 
üzere siyasi mühendisliğe ağırlık vermektedir. 

Bunun yanında, AK Parti de kapsamlı bir 
2013 muhasebesine ihtiyaç duymaktadır. AK Par-
ti ve liderinin kimlik motifli güçlü söylemi, Gezi 
eylemlerinin ilk haftasında olduğu gibi toplumsal 
bir hadiseyi asayiş parantezinde değerlendirmesi 
siyasal ve toplumsal alandaki kutuplaşmayı de-
rinleştirmektedir. Bu durum seçmen bazında AK 
Parti’ye maliyet üretmeyebilir, fakat yeni Türki-
ye’nin inşası için çözülmesi gereken Alevi/Kürt 
meseleleri gibi ana meselelerle, yeni anayasa gibi 
ortak uzlaşının sonucu olması gereken projelerin 
uygulanmasını güçleştirip geciktirebilir. 

Bu çerçevede, AK Parti, yeni döneme yö-
nelik yeni bir söylem geliştirmelidir. Kalkınmacı 
ve makro konulardaki demokratikleşme söyle-
mi yeni Türkiye’ye dar gelmektedir. AK Parti, 
2002 – 2007 arasında sistem ile kavga etmeden 
AB projesi üzerinden sistemi açmaya çalışırken, 
2007-2011 arası dönemde siyasal sistemi ak-
tif bir mücadele ile vesayet sisteminin aktör ve 
ideolojisinden arındırarak demokratikleştirmeye 
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çalıştı. 2011’den sonra başlayan dönemin ana de-
mokratikleşme ajandası, kimlik gruplarının dev-
letle ilişkilerini daha hakkaniyetli ve demokratik 
bir temele oturtmak olmalıdır. Çözüm Süreci’yle 
başlayan Kürtlerin devletle ilişkilerini demokra-
tik bir zeminde kurgulama süreci, diğer başlık-
lara (Alevilere, gayri-Müslimlere, dindarlara ve 
yaşam tarzı kaygısı taşıyan kesimlere) yansıtılma-
lıdır. Bu sürecin başarısı Türkiye’nin normalleş-
mesi olacaktır. 

Son olarak, Türkiye’nin siyasi ve iktisadi ge-
lişiminin bir tezahürü olarak, hem yerel hem de 
ulusal siyasette makro konular kadar mikro konu-
lar da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, Kürt 
meselesinin çözümü, siyasal sistemin vesayetten 
arındırılması ve asker-sivil ilişkilerinin normal-
leştirilmesine yönelik makro politikalarda başarı 
sağlandıkça, daha önce öncelikli görülmeyen bir-
çok mikro başlık ön plana çıkmaktadır. Yerel se-
çimlerin yaklaştığı bir dönemde, AK Parti, yerel 
ve ulusal düzlemde, kendi başarısının ürünü olan 
bu toplumsal gelişime denk düşen ve makro ve 
mikro konuların dengesini gözeten yeni bir siya-

set dili geliştirmelidir. Böylesi bir siyaset ise geçiş 
evresinin keskinleşen ve kutuplaşan atmosferini 
yumuşatıp, inşa sürecine hız kazandırabilir. 

Sonuç olarak, 2013 yılı boyunca yaşanan 
tartışmaların, perspektif mücadelelerinin bu ka-
dar keskinleşmesi ve toplumsal alanın bu kadar 
hareketli olmasının bir nedeni vesayetin bitmiş 
olmasıdır. Askerin, yargının, MGK’nın ve ka-
palı kapılar arkasındaki dizaynların belirleyicilik 
gücünün önemli ölçüde sınırlandırılmış olması, 
siyaseti sahici bir aktör kılmış, toplumun siyaseti 
etkileme arzu ve iştahını da kabartmıştır. Dola-
yısıyla, bundan sonra toplumsal ve siyasal so-
runların çözümünün adresi ve muhatabı bütün 
gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi siyasettir. 
AK Parti, yeni dönemin ihtiyaçlarına denk düşen 
yeni bir siyaset geliştirirse, muhalefet ise sokağın 
peşine düşmekten ziyade sokağı ümitlendirecek 
ve heyecanlandıracak bir siyaset geliştirebilirse 
hem Türkiye siyaseti ve demokrasisi önemli bir 
dönemeci aşmış ve daha sağlıklı temellere ka-
vuşmuş olacak hem de inşa öncesi “geçiş süreci” 
daha az sancılı geçecektir. 

KRONOLOJI - AK PARTI

28 Aralık 2012  Başbakan Erdoğan, TRT 1’de yayınlanan Enine Boyuna programında Öcalan ile görüşüldü-
ğünü ifade etti. Böylece, yılın en önemli siyasi gelişmesi olan Çözüm Süreci kamuoyuyla 
paylaşılmış oldu. 

11 Nisan 2013 Kamuoyunda “4. Yargı paketi” olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilerek yasalaştı. 

27 Mayıs 2013 Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni protesto etmek amacıyla Gezi Parkı’nda toplanan 
yaklaşık 50 göstericiye yapılan polis müdahalesi daha sonra “Gezi Parkı eylemleri” olarak 
adlandırılan kitlesel protestoların fitilini ateşledi. 

12 Haziran 2013 Başbakan Erdoğan, Gezi Eylemleri’nin temsilcileriyle yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yaptı. 

16 Haziran 2013 AK Parti’nin 7 Haziran’da başlattığı “Milli İradeye Saygı” mitinglerinin en büyüğü, İstanbul 
Kazlıçeşme Meydanı’nda gerçekleşti. 

30 Eylül 2013 Başbakan Erdoğan, 28 maddeden oluşan demokratikleşme paketini açıkladı.

16-17 Kasım 2013 Başbakan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Sanatçı Şivan 
Perwer ile beraber Diyarbakır buluşmasını gerçekleştirdi. 

19 Kasım 2013 AK Partili üyeler, Yaklaşık iki yıldır sürdürülen Yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu faaliyetleri-
ne “4 partinin uzlaşmasıyla yeni anayasa yapımına olanak kalmadığı gerekçesiyle” son verdi. 
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Deniz Bay-
kal’ın 2010 baharında genel başkanlık görevinden 
istifa etmesinin ardından beklenmedik bir lider 
arayışı içerisine girmiş; 2008 yılından itibaren 
temiz siyaset söylemi ve 2009 yerel seçimlerinde 
partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
adayı olmasıyla yıldızı parlayan Kemal Kılıçda-
roğlu, yapılan kurultayda Baykal’ın koltuğuna 
oturmuştu. Kılıçdaroğlu döneminin başlıca özel-
liği, Baykal sonrası dönemde partiye geri dönen 
sosyal demokrat gruplar ve Kılıçdaroğlu rüzgarıy-
la siyasete atılan isimlerin etkisiyle reformist bir 
“Yeni CHP” oluşturmaya yönelik arayış oldu. Bu 
kavramdan hareketle kamuoyunda “yenilikçiler” 
olarak anılan reform yanlısı grup, özellikle Baykal 
döneminde parti yönetimi ve teşkilatlarında nüfuz 
edinen “ulusalcı” ana omurga ile sert bir mücadele 
içerisine girdi. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu yöne-
timi, zaman zaman Kürt meselesi ve laiklik gibi 
kritik konularda CHP’nin “rejim partisi” imajını 
revize etmeye yönelik bazı girişimlerde bulunur-
ken parti içerisinde sert direnişle karşılaştı. 

Bu durumun somut yansıması, ana muhale-
fet partisinin yaklaşık iki yıllık bir zaman dilimi 
içerisinde toplam beş kurultay toplamak zorun-
da kalmasıydı. Bu kurultaylar süreci sonucunda 
2012 yazı itibariyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu 
yerini tahkim ederek liderlik tartışmalarına nok-
ta koymayı başardı; ancak partinin yeni siyasi is-
tikametine dair ideolojik çatışma, Parti Meclisi 

ve TBMM grubunun yanı sıra CHP teşkilatla-
rında yaşanmaya devam etti. Özellikle parti içi 
demokrasinin güçlenmesi adına parti tüzüğünde 
yapılan değişiklikler ve Kılıçdaroğlu yönetimi-
nin birçok seçim bölgesinde ön seçim yöntemi-
ne başvurması, parti yönetimiyle görüş ayrılığı 
yaşamakla birlikte güçlü taban desteğine sahip 
ulusalcı muhalif figürler ortaya çıkardı. CHP’nin 
2010 yılından itibaren sergilediği dağınık görün-
tü, partide yaşanan siyaset arayışının 2012 yılı 
sonunda muğlak bir arayış siyasetine dönüşme-
sine neden oldu.33

Ana muhalefet partisi, 2013 yılında bir yan-
dan yukarıda bahsi geçen arayış siyasetinin bir 
yansıması olan parti içi ideolojik ayrışma ve mü-
cadelelerle anılırken, diğer yandan 2013 yılında 
AK Parti karşıtlığında birleşen ve hareketlenen 
toplumsal ve siyasal muhalefetin ana merkezi 
olma hamleleriyle anıldı. AK Parti hükümetinin, 
2012’nin son günlerinde Öcalan ile PKK’nın 
silahsızlandırılmasına yönelik görüşmeler ger-
çekleştirdiğinin duyurulmasıyla başlayan Çözüm 
Süreci, CHP içerisinden geçen fay hatlarını ye-
niden harekete geçirdi. Bu çerçevede Genel Baş-
kan Kılıçdaroğlu, hükümetin diyalog çabasına 
dolaylı destek vermeye çalışırken partinin farklı 
kademeleri tarafından eleştiri bombardımanına 

33. Hatem Ete ve Doğan Eşkinat, Siyaset Arayışından Arayış 
Siyasetine: Cumhuriyet Halk Partisi (2010-2013), SETA Analiz, s. 
65 (Şubat 2013).
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tutuldu.34 Yaklaşık dört ay süren tartışmalar, Ni-
san ayında Kılıçdaroğlu’nun geri adım atması ve 
CHP içerisinde Çözüm Süreci’ne en güçlü des-
teği veren isimlerden Genel Başkan Yardımcısı 
Gülseren Onanç’ın istifası ile sonuçlandı. 

Kürt meselesi konusunda hükümetin doğ-
rudan diyalog perspektifine alternatif üretmekte 
başarısız olan CHP, yılın ikinci yarısında ise ken-
di dışında yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal 
gelişmeleri doğru kullanmaya-değerlendirmeye 
çaba gösterdi. 11 Mayıs’ta yaşanan Reyhanlı sal-
dırısı, 27 Mayıs’ta başlayan Gezi Parkı protestola-
rı, Eylül ayında ODTÜ’de yaşanan yol eylemleri 
ve yılın son günlerinde gündeme gelen yolsuzluk 
iddiaları gibi bir dizi gelişme, CHP tarafından 
ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde AK Par-
ti hükümetini yıpratmak amacıyla kullanıldı. Yı-
lın ikinci yarısında AK Parti hükümetine yönelik 
uluslararası eleştirilerin rüzgarıyla bir dizi yurtdışı 
temaslarda bulunan CHP yönetimi, uluslararası 
alanda “rejim-vesayet partisi” algısını değiştirme-
ye çaba gösterse de seçmen desteğini yüzde 24-27 
bandının üzerine çıkarmakta başarısız oldu.

Uluslararası kamuoyunda kendisini otori-
ter bir hükümetin merkez-sol alternatifi olarak 
konumlandıran CHP’nin Türkiyeli seçmenler 
nezdinde benzer bir rüzgar yakalayamaması, 
partinin Kürt meselesi ve rejim tartışmaları baş-
ta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren 
alanlarda mevcut politikalara güçlü alternatifler 
üretememesi ile bağlantılıdır. Bu durumun baş-
lıca nedeni, Kılıçdaroğlu döneminin tamamında 
CHP’nin performansını olumsuz etkileyen parti 
içi ideolojik kamplaşma ve mücadeleler ile par-
ti tabanının reformist bir siyasete neden ihtiyaç 
duyulduğu hususunda ikna edilememesi olmuş-
tur. Bir başka deyişle Kılıçdaroğlu ve ekibinin 
partilileri değişim ihtiyacına ikna edememesi, 
ana muhalefet partisinin hükümete karşı kendi 

34. Doğan Eşkinat, Devlet-PKK görüşmeleri ve Yeni CHP, Yeni 
Türkiye, 14 Ocak 2013.
http://yeniturkiye.org/devlet-pkk-gorusmeleri-ve-yeni-chp/yeni-
turkiye/270

fırsatlarını yaratmak yerine hükümetin aleyhine 
ortaya çıkan dış gelişmelerden faydalanma yolu-
na gitmesine neden olmuştur. 

Ana muhalefet partisinin hükümete karşı 
kendi hamleleriyle muhalefet etmek yerine dış 
gelişmelere bağımlı bir siyaset anlayışını benim-
semesi, geride kalan bir yıllık dönemin de dış 
faktörlere bağlı olarak değerlendirilmesini ge-
rektirmektedir. Buna göre 2013 yılının ilk yarısı, 
CHP’nin 2010 baharından itibaren sergilediği 
dağınık görüntünün değişmeden devam ettiği 
bir dönem olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemin 
başlıca dış gelişmesi olan Çözüm Süreci hakkın-
da izlenecek politika konusunda yaşanan ideo-
lojik ayrışma ve mücadele, ana muhalefet parti-
sinin siyaset üretme yeteneğini olumsuz yönde 
etkilerken, partide ortaya çıkan çalkantılar özel-
likle Kürt meselesi ve Yeni Anayasa alanlarında 
CHP’nin kamuoyuna karışık mesajlar vermesine 
neden oldu. Buna karşılık Mayıs ayından itiba-
ren ülke gündemini belirleyen Gezi Parkı ey-
lemleri gibi gelişmeler, ana muhalefet partisinin 
kendi iç gerilimlerinin üstünü örterek AK Parti 
hükümeti karşıtlığında oluşan iklimi kullanma-
ya yönelik sert ve fırsatçı bir muhalefet söylemi 
üretmesi için elverişli zemin oluşturdu.

ÇÖZÜM SÜRECI VE  
IMRALI GÖRÜŞMELERI
Cumhuriyet Halk Partisi açısından 2013 yılının 
ilk büyük tartışması, hükümetin 2012 Aralık 
ayı sonunda kamuoyuna duyurduğu çözüm sü-
reci hakkında partinin belirleyeceği politika ko-
nusunda yaşandı. CHP adına konuyla ilgili ilk 
değerlendirmeyi 5 Ocak tarihinde yapan Genel 
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hükümete 
sorunun çözümü için kredi vermeye hazır oldu-
ğunu ifade ederek görüşmelere dolaylı desteğini 
sundu.35 Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan’ın CHP liderine yönelik sert eleştirilerinin 

35. “AK Parti’ye yeni kredi açıyoruz”, Hürriyet, 5 Ocak 2013.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22297831.asp
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yanı sıra parti tabanında Kürt meselesi ve Çözüm 
Süreci’ne dair duyulan endişeler, partinin farklı 
kademelerinde Kılıçdaroğlu’nun kredi tanıma 
inisiyatifine yönelik sert itiraz ve eleştirilerin 
dillendirilmesine neden oldu.36 Nitekim Tunce-
li Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Ocak ayında 
Paris’te öldürülen Sakine Cansız’ın ailesine taziye 
ziyaretinde bulunması üzerine yaşanan tartışma-
da ilk geri adımı atan CHP yönetimi, ziyaretin 
kabul edilebilir olmadığını ifade etti.37

CHP, Ocak ayında TBMM Genel Kuru-
lu’nda yapılan “anadilde savunma” görüşmeleri 
sırasında İzmir Milletvekili Birgül Ayman Gü-
ler’in kullandığı “Türk ulusuyla Kürt milliyeti-
nin eşit olmadığı” yönündeki ifade nedeniyle bir 
kez daha tartışmaların merkezine oturdu.38 Bu 
dönemde Kılıçdaroğlu yönetimi, basına kapa-
lı görüşmelerde Güler’e yönelik sert uyarılarda 
bulunmakla birlikte kamuoyu önünde dengeli 
bir pozisyon benimsemeyi tercih etti. Kılıçda-
roğlu’nun basın mensuplarına yaptığı değerlen-
dirmede Güler’in sözlerine itiraz etmek yerine 
“etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına kar-
şıyız” mesajı vermesi, ana muhalefet partisinde 
yaşanan ideolojik kutuplaşmayı idare etmeye yö-
nelik bir çaba olarak değerlendirildi.39

Çözüm Süreci’nin Türkiye siyaset günde-
mini meşgul ettiği yılın ilk çeyreğinde CHP 
çatısı altında yaşanan en önemli gelişmelerden 
biri de eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın 12 
Şubat günü –üç yıl aradan sonra- partinin Mec-
lis grubuna hitap etmesiydi. Grup toplantısının 

36. “Erdoğan: Sen krediye muhtaçsın”, NTVMSNBC, 6 Ocak 2013.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25411705/

37. “Hüseyin Aygün’den taziye açıklaması”, Milliyet, 16 Ocak 2013.
(http://siyaset.milliyet.com.tr/huseyin-aygun-den-taziye-
aciklamasi/siyaset/siyasetdetay/16.01.2013/1656129/default.htm); 
“Kılıçdaroğlu’ndan Aygün’e taziye ve twit fırçası”, Habertürk, 22 
Ocak 2013 (http://www.haberturk.com/gundem/haber/813423-
kilicdaroglundan-aygune-taziye-ve-twit-fircasi).

38. “Birgül Ayman Güler: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş 
değerde gördüremezsiniz”, Sol, 24 Ocak 2013.
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/birgul-ayman-guler-turk-
ulusuyla-kurt-milliyetini-esit-es-degerde-gorduremezsiniz

39. “Etnik kimlik üzerinden siyasete karşıyız”, NTVMSNBC, 24 
Ocak 2013.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25416699/

basına kapalı bölümünde söz alan Baykal’ın 
Türk kimliğinin ve ulus devletin tartışma ko-
nusu haline getirilmesine izin verilmeyeceğini 
vurgulayarak CHP’nin tarihsel misyonuna dik-
kat çektiği konuşması, eski genel başkana yakın 
isimlerden Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan 
tarafından kaydedilerek basına servis edildi.40 
Bu dönemde CHP kulislerinde liderlik tartış-
maları yeniden alevlense de Baykal’ın hamlesi-
nin parti yönetimine siyasi bir uyarı niteliğinde 
olduğu daha sonra anlaşılacaktı.41

Baykal’ın müdahalesi sonrası partinin eski 
yönetici sınıfının Kılıçdaroğlu yönetimine deste-
ğin geri çekilmesi yönünde yaptığı baskılarda da 
artış gözlendi. Eski dönemin güçlü isimlerinden 
İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın 4 Mart tarihin-
de gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında söz ala-
rak Kılıçdaroğlu yönetimine karşı 12 maddelik 
bir manifesto okuması, CHP içerisinde “kredi” 
girişimine yönelik en sert tepki olarak kayıtlara 
geçti.42 Nitekim partinin tüm kademelerinden 
merkeze yönelen baskılar, Genel Başkan Kılıç-
daroğlu’nun 8 Nisan günü Milliyet gazetesinde 
yayımlanan bir mülakatta hükümete tanıdıkları 
kredinin artık bittiğini duyurmasına neden ol-
du.43 Çözüm Süreci’ne olan desteğini Genel Baş-
kan’a rağmen sürdüren Genel Başkan Yardımcısı 
Gülseren Onanç ise CHP’de yaşanan kredi tar-
tışmalarının son kurbanı oldu: Onanç, 17 Nisan 
akşamı doğrudan Kılıçdaroğlu’nun talebi üzeri-
ne parti yönetimindeki görevinden istifa ettiğini 
açıkladı.44

40. “İşte Deniz Baykal’ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın 
tamamı”, Ulusal Kanal, 14 Şubat 2013.
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/iste-deniz-baykalin-grup-
toplantisinda-yaptigi-konusmanin-tamami-h9011.html

41. Mahmut Övür, “Baykal’ın hamlesi”, Sabah, 14 Şubat 2013.
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ovur/2013/02/14/baykalin-hamlesi

42. “CHP’de kredi tepkisi”, Ulusal Kanal, 4 Mart 2013.
ht tp : / /www.ulusa lkana l . com.t r /gundem/chpde-kred i -
tepkisi-h9544.html

43. Fikret Bila, “Kılıçdaroğlu: Kredi bitti”, Milliyet, 8 Nisan 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-kredi-bitti/siyaset/
siyasetyazardetay/08.04.2013/1690585/default.htm

44. “CHP’de Gülseren Onanç istifa etti”, Radikal, 17 Nisan 2013.
http://www.radikal.com.tr/politika/chpde_gulseren_onanc_istifa_
etti-1130028
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Cumhuriyet Halk Partisi, hükümete tanı-
nan dolaylı desteğin geri çekilmesinin ardından 
çözüm sürecine karşı daha sert bir tutum benim-
seyerek temel olarak görüşmelerin Kürt mesele-
sinin çözümüne dair umut vermediği iddiasını 
gündemde tutmaya çaba gösterdi. Bu çerçevede 
ana muhalefet partisi yetkilileri, Nisan ayından 
itibaren 28 Aralık 2011’de gerçekleşen Roboski 
olayını düzenli olarak gündeme getirerek hükü-
metin çözüm konusunda samimi davranmadığı 
mesajını verdi.45 Aynı dönemde çözüm süreci-
nin toplumda yarattığı tepkileri değerlendirmek 
amacıyla göreve başlayan Akil İnsanlar Heyeti de 
CHP’nin hedefine yerleşti. 3 Nisan’da basın men-
suplarının sorularını yanıtlayan Parti Sözcüsü Ha-
luk Koç, Başbakan Erdoğan’ın Abdullah Öcalan 
ile gizli bir pazarlık yaptığını öne sürerken Akil 
İnsanlar Heyeti üyeleri hakkında da “pazarlama-
cı” yakıştırması yaptı.46 Hükümetin PKK ile bir 
pazarlık içerisinde olduğu algısı, Kılıçdaroğlu’nun 
Mart ayında İmralı tutanakları hakkında yaptığı 
“Ortaklardan birinin görüşleri medyaya yansıdı” 
yorumu ile de örtüşüyordu.47 CHP, Meclis’te Ni-
san ayında kurulan Çözüm Süreci Değerlendirme 
Komisyonu’na da Milliyetçi Hareket Partisi ile 
birlikte üye vermeyi reddetti. Konuyla ilgili de-
ğerlendirme yapan Grup Başkanvekili Akif Ham-
zaçebi, araştırma komisyonunun TBMM İç Tü-
züğü ve Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek 
suça ortak olmayacaklarını söyledi.48 

Mayıs ayından itibaren siyasi mesaisinin 
çoğunluğunu Suriye krizi ve Gezi Parkı eylem-
lerine ayıran Cumhuriyet Halk Partisi, yılın 

45. “CHP’den Uludere kitabı”, Sabah, 30 Nisan 2013.
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/04/30/chpden-uludere-
kitabi

46. “Akil İnsanlar listesine ilk tepki CHP’den”, Yeni Şafak, 3 Nisan 
2013.
http://yenisafak.com.tr/politika-haber/akil-insanlar-listesine-ilk-
tepki-chpden-03.04.2013-507230

47. “Kılıçdaroğlu’ndan İmralı tutanakları yorumu”, CNN Türk, 1 
Mart 2013.
http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/03/01/kilicdaroglundan.
imrali.tutanaklari.yorumu/698430.0/index.html

48. “CHP ve MHP’den ret”, Hürriyet, 4 Nisan 2013. http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/22965673.asp

son çeyreğinde hükümetin başlattığı Çözüm 
Süreci’ne yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. 
Bu dönemde yeniden Uludere olayını gündeme 
taşıyan parti yönetimi, Kasım ayında Diyarba-
kır’a gelerek Başbakan Erdoğan’la birlikte sürece 
desteğini sunan sanatçı Şivan Perwer’e sert eleş-
tirilerde bulundu. 19 Kasım’da Kürt sanatçıyı 
“Uludere’nin emrini vereni yücelttin” ifadesiyle 
eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, sürece yöne-
lik eleştirilerini sürdürdü.49

YENI ANAYASA 
ÇALIŞMALARI
2013 yılında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 
en büyük gerilimleri üreten etnik kimlik ve reji-
min muhafazası konuları, Çözüm Süreci’nin yanı 
sıra yeni anayasa çalışmaları kapsamında da gün-
deme gelirken, ana muhalefet partisi bu alanda ka-
muoyuna karışık mesajlar verdi. CHP, 12 Haziran 
2011 seçimlerinin ardından kurulan Anayasa Uz-
laşma Komisyonu’nda Rıza Türmen, Süheyl Ba-
tum ve Atilla Kart’ı görevlendirerek, Kılıçdaroğlu 
yönetiminin farklı gruplar arasında izlediği denge 
siyasetini sürdürdü. Komisyon’un çalışmaları süre-
since zaman zaman medyaya yansıyan görüş ayrı-
lıkları, geride kalan bir yıllık dönemde de şiddetle-
nerek devam etti. Bu çerçevede Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nun CHP’li üyeleri arasında yaşanan 
tartışmalar kamuoyunun gündeminde yer tutar-
ken, ana muhalefet partisinin Anayasa görüşme-
lerinde sergilediği iyi niyet ve ortaya koyduğu viz-
yon hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Yeni Anayasa çalışmalarının en tartışmalı 
alanlarından biri, vatandaşlık tanımı ve etnik çe-
şitliliğin anayasal güvence altına alınması husu-
sunda yaşandı. Bu çerçevede CHP çatısı altında 
tartışmalar yıl boyunca devam etse de Şubat ayın-
da yaşanan “anayasal vatandaşlık” polemiği, 2013 
yılına damgasını vurdu. Komisyonun CHP’li üye-

49. “Kılıçdaroğlu’ndan Şivan Perver’e Uludere eleştirisi”, 
Cumhuriyet, 19 Kasım 2013.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/11091/Kilicdaroglu_ndan_
Sivan_Perver_e__Uludere__elestirisi.html



35s e t a v . o r g

2013’TE SİYASET

si Rıza Türmen’in 10 Şubat 2013 tarihli Milliyet 
gazetesinde yayımlanan mülakatında kullandığı 
“özgürlükçü, farklılık içinde birlik ve bütünlük ya-
ratan bir anayasa istiyorsak, etnik bir üst kimliğe 
dayanan bir vatandaşlık tanımından vazgeçme-
miz gerekiyor” ifadesi, 14 Şubat günü eski Genel 
Başkan Deniz Baykal’ın üç yıl aradan sonra Mec-
lis grubuna hitap etmesine yol açacak ölçüde bir 
infial yarattı.50 Komisyonun bir başka üyesi Atilla 
Kart’ın 15 Mart tarihli Radikal gazetesinde yayım-
lanan “Ne mutlu eşitim diyene!” başlıklı yorum 
yazısında Türmen’in görüşlerine yakın bir çizgiyi 
paylaşması, tartışmaları körükledi.51 CHP cephe-
sinde en sert tartışmalara neden olan vatandaşlık 
tanımı, Mart ayı sonunda da partinin gündemine 
geldi. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, par-
tililere gönderdiği mektupta anayasal vatandaşlık 
tekliflerinin CHP programına aykırı olduğunu 
öne sürdü ve vatandaşlık tanımının yapılmama-
sı durumunda ülkenin bölünme tehdidiyle karşı 
karşıya kalacağını ifade etti.52

Ana muhalefet partisinin, sonbahar ayla-
rında gündeme gelen Anayasa Uzlaşma Komis-
yonu’nun üzerinde uzlaştığı maddelerin Meclis 
Genel Kurulu’na getirilmesi teklifi konusunda 
da kararsız bir görüntü sergiledi. Genel Başkan 
Kılıçdaroğlu, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada parla-
mentoda grubu bulunan partiler arasında uzlaşma 
olması halinde kendilerinin de destek vereceğini 
açıklasa da 7 Kasım tarihinde AK Parti ve CHP 
arasında yapılan görüşme sonucunda ana muha-
lefet, Komisyon’da kabul edilen maddelerin ortak 
bir çabayla Genel Kurul’da kabul edilmesi tekli-

50. “Rıza Türmen: Anayasa içerisinde vatandaşlık maddesi 
gerekmiyor”, T24, 10 Şubat 2013.
http://t24.com.tr/haber/riza-turmen-anayasada-vatandaslik-
maddesinin-yer-almasi-gerekmiyor/223441

51. Atilla Kart, “Anayasada ortak payda: Ne mutlu eşitim diyene”, 
Radikal, 15 Mart 2013.
http://www.radikal.com.tr/yorum/anayasada_ortak_payda_ne_
mutlu_esitim_diyene-1125181

52. “Anayasada Türklük tartışması”, Radikal, 29 Mart 2013.
http://www.radikal .com.tr/turkiye/anayasada_turkluk_
tartismasi-1127148

fini reddetti.53 Bu karar, CHP’nin görüşmelerin 
başından beri savunduğu başkanlık sisteminden 
vazgeçilmesi konusunda AK Parti’nin garanti ver-
memesine bağlandı. Böylece CHP, Anayasa gö-
rüşmelerini çıkmaza sokan bir karara imza atmak-
la birlikte AK Parti’nin diğer bir siyasi partiyle bir 
araya gelerek manevra alanını genişletmesine izin 
vermeme hedefi doğrultusunda davrandı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda üzerinde 
uzlaşılan maddeleri Meclis’te kabul ederek süre-
ce ivme kazandırma formülünün de kabul gör-
memesi üzerine TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Kasım ayında dört parti liderine birer mektup 
göndererek Komisyon çalışmalarının sonuç üret-
mediğini kaydetti.54 Komisyon’un CHP’li üyele-
rinden Süheyl Batum, masadan kalkmayı kabul 
etmeyeceklerini dile getirirken Rıza Türmen ise 
AK Parti hükümetinin TBMM Başkanı Çiçek’e 
komisyon çalışmalarını sonlandırma talimatı ver-
diğini öne sürdü.55 Yeni Anayasa çalışmaları kap-
samında sık sık karşı karşıya gelen isimlerin Ko-
misyon’un feshi hususunda benzer pozisyonlar 
benimsemeleri, ana muhalefet partisinin sürecin 
başarısızlığını AK Parti hükümetine fatura etme 
çabası olarak ortaya çıktı.

GEZI EYLEMLERI VE YAŞAM 
TARZI TARTIŞMALARI
27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Meydanı Yaya-
laştırma Projesi çalışmalarını protesto amacıyla 

53. “Samimiyseniz uzlaşılan maddeleri geçirelim”, Milliyet, 6 
Ekim 2013 (http://siyaset.milliyet.com.tr/samimiyseniz-uzlasilan-
maddeleri/siyaset/detay/1773255/default.htm); “AK Parti’nin ‘60 
maddeyi geçirelim’ teklifine CHP’den ret”, Milliyet, 7 Kasım 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/ak-parti-nin-60-maddeyi/siyaset/
detay/1788622/default.htm

54. “Çiçek’ten liderlere Anayasa mektubu”, Gerçek Gündem, 18 
Kasım 2013.
http://www.gercekgundem.com/siyaset/5650/cicekten-liderlere-
anayasa-mektubu

55. “Batum, ‘AK Parti masadan kalkalım diyor”, İhlas Haber Ajansı, 
14 Kasım 2013
(https://www.iha.com.tr/batum-ak-parti-masadan-kalkalim-
diyor-politika-311432); “CHP’li Rıza Türmen: Cemil Çiçek’e 
Anayasayı bitirme talimatı verildi”, T24, 20 Kasım 2013 (http://
t24.com.tr/haber/chpli-riza-turmen-ciceke-anayasayi-bitirme-rolu-
verildi/244431)
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başlayan gösteriler, parti içi mücadeleler nede-
niyle yeni bir siyaset dili kurmakta başarısız olan 
CHP açısından önemli bir fırsat olarak değerlen-
dirildi. Güvenlik güçlerinin eylemcilere yönelik 
müdahalesiyle birlikte protestolar şiddetlenerek 
hükümet karşıtı bir nitelik kazanmış; bu aşamaya 
kadar Gezi Parkı olaylarının Meclis içerisindeki 
başlıca savunucusu, BDP İstanbul Milletvekili 
Sırrı Süreyya Önder olmuştu. Nitekim Önder’in 
Gezi Parkı’nda çalışan iş makinalarının önünde 
bizzat durması ve 31 Mayıs günü yaralanarak 
hastaneye kaldırılması, ulusal medyada geniş yer 
bulmuştu.56 Bu aşamada eylemlere müdahil ol-
mayı başaramayan ana muhalefet partisinin Ka-
dıköy Meydanı’nda düzenleyeceği mitingi iptal 
ederek partilileri Taksim’e davet etmesi üzerine 
Sırrı Süreyya Önder’in CHP için yaptığı “am-
bulans arkasında giden fırsatçı taksi” benzetmesi 
dikkat çekmişti.57 

Öte yandan gösterilerin ülke geneline ya-
yılarak özellikle İzmir gibi merkezlerde ağırlıklı 
olarak ulusalcı kesimleri sokağa yönlendirmesi, 
BDP’nin de Çözüm Sürecini gerekçe göstererek 
Gezi eylemlerine destek olmayı reddetmesi üze-
rine olayların ilk aşamasında istediği rolü oyna-
yamayan CHP, ilerleyen günlerde etkisini gözle 
görülür şekilde artırdı.58 Bu durumun en somut 
göstergelerinden biri, ana muhalefet lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Meclis grup toplantılarında 
Gezi olaylarına ciddi bir yer ayırması ve sert bir 
söylem kullanması oldu. Örneğin 18 Haziran 
günü düzenlenen grup toplantısında konuşan 
Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ı diktatör olarak 
nitelerken Gezi olaylarına katılan vatandaşlara 
“Siz kazandınız, diktatör kaybetti” mesajı ve-

56. “BDP’li Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı”, Hürriyet, 31 
Mayıs 2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23407234.asp

57. “Sırrı Süreyya Önder’den Kılıçdaroğlu’na Gezi Parkı eleştirisi”, 
Radikal, 2 Haziran 2013. http://www.radikal.com.tr/turkiye/sirri_
sureyya_onderden_kilicdarogluna_gezi_parki_elestirisi-1135933

58. “Demirtaş: Süreci baltalamak isteyenlerle yan yana olmayız”, 
Milliyet, 1 Haziran 2013. http://siyaset.milliyet.com.tr/demirtas-
sureci-baltalamak/siyaset/detay/1717345/default.htm

rerek hareketin sözcülüğüne açıkça talip oldu.59 
CHP’nin Gezi olaylarıyla kurduğu ilişki, Kılıç-
daroğlu’nun aynı dönemde kullandığı “Onların 
haklı eylemlerinin yanında kapı gibi CHP dura-
caktır” ifadesinde de göze çarpıyordu.60 

CHP yönetiminin Gezi eylemlerine sözlü 
desteği, fiili desteğe de dönüştü: Ankara’da CHP 
milletvekilleri Emine Ülker Tarhan, Nur Serter, 
Aylin Nazlıaka, İdris Yıldız ve İzzet Çetin, 15 
Haziran akşamı polis müdahalesine karşı oturma 
eylemi yaparken61 Süheyl Batum’un da aralarında 
bulunduğu bazı muhalefet milletvekilleri de An-
kara’da düzenlenen bir gösteriye katıldı.62 Böyle-
ce olayların ilk günlerinde fırsatçılıkla suçlanan 
ana muhalefet partisi, Haziran ayının ortasından 
itibaren Gezi hareketini en güçlü şekilde destek-
leyen siyasi parti konumuna geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gezi Parkı 
olaylarına yönelik desteği, birkaç farklı açıdan ele 
alınabilir. Öncelikle CHP yönetimi, Gezi Parkı 
protestolarını partinin daha önce organize ettiği 
sokak gösterilerinin devamı olarak değerlendir-
di.63 Partinin 2012 yılından itibaren Ergenekon 
davası ve ulusal bayramlara yönelik düzenleme-
yi protesto etmek için düzenlediği gösteriler ile 
Gezi olaylarını aynı kategoride değerlendiren bu 
yaklaşım, Gezi olaylarının sona ermesinin ardın-
dan ulusal bayramlarda düzenlenen törenlerde de 

59. “Kılıçdaroğlu: Siz kazandınız, diktatör kaybetti”, Milliyet, 18 
Haziran 2013. http://siyaset.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-bu-bir-
halk/siyaset/detay/1724621/default.htm

60. “CHP kapı gibi onların yanında”, NTVMSNBC, 11 Haziran 
2013. http://www.ntvmsnbc.com/id/25448411/

61. “CHP’li 5 vekile Gezi soruşturması açıldı”, Ulusal Kanal, 10 
Ağustos 2013. http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chpli-5-
vekile-gezi-sorusturma-acildi-h13388.html

62. “Ankara’daki eyleme vekil desteği”, Vatan, 6 Haziran 2013. 
http://haber.gazetevatan.com/ankaradaki-eyleme-vekil-
destegi/544186/1/gundem

63. “Barikatları aşarak Anıtkabir’e çıktılar”, Milliyet, 30 Ekim 
2012 (http://haber.gazetevatan.com/ankaradaki-eyleme-vekil-
destegi/544186/1/gundem); “CHP’den hakime Ergenekon 
tehdidi”, Star, 8 Nisan 2013 (http://haber.stargazete.com/politika/
chpden-hakime-ergenekon-tehdidi/haber-743359).
5 “Ağustos’ta Silivri’yi basma planı”, Zaman, 1 Ağustos 2013.
http://www.zaman.com.tr/gundem_5-agustosta-silivriyi-basma-
plani_2115965.html
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gündeme geldi. Örneğin Ankara’da düzenlenen 
29 Ekim mitinginde katılımcılara hitap eden 
Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı vurgulu konuşmasında 
gençlerin “diktatör”ü dize getirdiğini hatırlattı.64

Gezi Parkı protestoları, Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından yalnızca sokak siyasetinin değil, 
rejim ve yaşam tarzı kaygılarının da bir yansıması 
olarak değerlendirildi. Örneğin 15 Haziran 2013 
günü protestocuların eyleme devam etme kara-
rını yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi 
eylemlerinin “baskılanan bir toplumun patlama-
sı” olduğunu ifade ederken “bu insanlar özgürlük 
ve demokrasi istiyorlar” yorumunu yaptı.65 Öte 
yandan partinin farklı kademelerinden yapılan 
değerlendirmeler, CHP içerisinde Gezi olayları-
nın laiklik zemininde yorumlandığı izlenimini 
vermektedir. Bu çerçevede Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Aygün, “Gezi Direnişi sırasında mil-
yonlarca insanın laikliğin ortadan kaldırılmasına 
tepki gösterdiğini” iddia ederken66 partiye yakın 
basın organlarında da “özgürlüğün yalnızca Sün-
nilerin inanç özgürlüğüne indirgenemeyeceği” 
vurgusu yapıldı.67 Bu perspektiften bakıldığın-
da Gezi eylemlerinin, birçok CHP’li için, alkol 
satışı düzenlemesi ve “üç çocuk” tartışması gibi 
semboller üzerinden tartışılan bir yaşam tarzı 
kaygısının toplumun geneli tarafından paylaşıl-
dığı algısını ürettiği söylenebilir.

Gezi Parkı olaylarını CHP açısından cazip 
kılan bir başka faktör ise hükümet karşıtı göste-
rilerin parti içerisinde 2010 yılından beri devam 
eden ideolojik ayrışma ve çatışmaları bir süreliği-
ne de olsa dışarıya yönlendirme imkanı sunması 

64. “Diren Cumhuriyet”, Cumhuriyet, 28 Ekim 2013. http://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/4621/Diren_Cumhuriyet.html

65. “Kılıçdaroğlu’ndan Gezi’ye destek”, Sabah, 15 Haziran 2013. 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/06/15/kilicdarogludan-
geziye-destek

66. “Aygün: CHP laikliği savunmalı”, Gerçek Gündem, 30 Ekim 
2013. http://www.gercekgundem.com/siyaset/1666/aygun-chp-
laikligi-savunmali

67. “Hikmet Çetinkaya, Laiklik olmadan demokrasi olmaz”, 
Cumhuriyet, 1 Kasım 2013. http://www.cumhuriyet.com.tr/
koseyazisi/5205/Laiklik_Olmadan_Demokrasi_Olmaz-Hikmet_
Cetinkaya.html

olmuştur. Bu çerçevede Gezi protestoları, özel-
likle 2013 yılının yaz aylarında ulusalcı-yenilik-
çi ayrışmasını tamamen rafa kaldırarak partinin 
tüm kesimlerini ortak bir paydada buluşturmayı 
başarmıştır. Çözüm sürecine desteği nedeniyle 
Nisan ayında parti yönetiminden ayrılmak zo-
runda kalan Gülseren Onanç68 ve ulusalcı kana-
dın en güçlü liderlerinden Muharrem İnce69 ile 
Dersim tartışmalarıyla gündeme gelen Hüseyin 
Aygün70 gibi parti içerisinde bulunan çok farklı 
grupları temsil eden isimlerin Gezi protestoları 
konusunda benzer pozisyonlar benimsemesi, bu 
anlamda dikkat çekicidir.

Son olarak Gezi olayları, özellikle askeri ve-
sayetin geriletilmesine paralel olarak uluslararası 
kamuoyunda yarattığı olumsuz algıyı değiştirme-
ye çaba gösteren ana muhalefet partisi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu durumun en so-
mut yansıması, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Avru-
pa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes 
Swoboda arasında Mayıs ayında yaşanan gergin-
lik oldu. Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Erdoğan’ı 
Suriye devlet başkanı Beşar Esad’a benzetmesi 
üzerine CHP liderine sert tepki gösteren Swobo-
da, Gezi olaylarının ardından yaptığı bir açıkla-
mada “CHP’nin otokratik AKP’ye karşı gerçek 
bir alternatif olabilmesinin önemine” değindi.71 

Bu çerçevede, CHP, Gezi Parkı protestoları-
na verdiği güçlü desteği uluslararası arenada 2010 
yılından itibaren ileri sürdüğü iktidar alternatifi 
olma iddiasının somut bir göstergesi olarak kul-
lanmaya çaba göstermiştir. Kasım ayında İstan-

68. “Gezi eylemleri tek ses dayatmasına karşı çıkıştır”, Evrensel, 
16 Haziran 2013. http://everywheretaksim.net/tr/evrensel-gezi-
eylemleri-tek-ses-dayatmasina-karsi-cikistir-gulseren-onanc/

69. “Kılıçdaroğlu Gezi Parkı’ndaki eyleme destek verdi”, Zaman, 
30 Mayıs 2013. http://www.zaman.com.tr/gundem_kilicdaroglu-
gezi-parkindaki-eyleme-destek-verdi_2095282.html

70. “Hüseyin Aygün: Faşist diktatör Tayyip’in yapamadığını 
siz yaptınız”, Oda TV, 31 Temmuz 2013. http://www.odatv.
com/n.php?n=fasist-diktator-tayyipin-yapamadigini-siz-
yaptiniz-3107131200

71. “Swoboda’dan Kılıçdaroğlu’na: Misafirseniz kurallara uymak 
zorundasınız”, Hürriyet, 16 Mayıs 2013 (http://www.hurriyet.
com.tr/planet/23296407.asp); “Altı ay sonra ilk temas”, Vatan, 25 
Kasım 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/planet/23296407.asp).
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bul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal top-
lantısına ev sahipliği yapan ana muhalefet partisi, 
bu etkinlikte de Gezi olaylarına yoğun vurgu ya-
parak uluslararası popülaritesini artırmayı hedef-
ledi.72 Kılıçdaroğlu, Aralık ayında gerçekleştirdi-
ği Washington ziyaretinde de Gezi Parkı gösteri-
lerine dikkat çekerek “özgürlük ve demokrasi iste-
yen kitlelerin sesine kulak kabartmak zorundayız” 
ifadesini kullandı.73 Dolayısıyla, Gezi olaylarının, 
bu döneme dek uluslararası alanda müttefikler 
aramakla beraber demokrasinin güçlendirilmesi 
adına kilit konularda gerekli reformları yapama-
yan partinin AK Parti’ye yönelik karşıtlık veya 
hoşnutsuzluk üzerinden bir muhataplık ve itibar 
kazanmasına yardımcı olduğu söylenebilir. 

ALTERNATIF DIŞ  
POLITIKA ARAYIŞI
Ana muhalefet partisinin “iktidar alternatifi ha-
line gelme” hedefinin bir başka yansıması ise 
hükümet perspektifine alternatif bir dış politika 
yaklaşımı geliştirilmesi oldu. Bu dönemde CHP 
tarihinin en yoğun dış ziyaret programı gerçek-
leştirildi; partinin vizyonu farklı seviyelerde bu-
lunan muhataplara anlatılırken ulusal kamuoyu-
na da AK Parti hükümetinin hatalı bir dış politi-
ka izlediği mesajı verilmeye çalışıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 2013 yılında hü-
kümetin dış politikasını en sert biçimde Suriye 
Krizi üzerinden eleştirdi. Esad rejimi ile muha-
lifler arasında 2011 yılında başlayan çatışmalar 
kapsamında AK Parti hükümetinin Şam yöne-
timiyle ilişkileri kesmesini hatalı bulan ana mu-
halefet partisi, daha önce olduğu gibi bu yıl da 
Suriye’ye heyetler göndererek Esad rejimiyle te-
maslarda bulundu. Bu kapsamda milletvekilleri 
Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu, Şafak Pavey ve Ay-
tuğ Atıcı’dan oluşan bir heyet, Mart ayında Şam’a 

72. “Enternasyonal’e damga vuran Gezi görüntüleri”, Cumhuriyet, 
11 Kasım 2013. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/8059/
Sosyalist_Enternasyonal_toplandi.html

73. “Kılıçdaroğlu Washington’da Gezi’yi anlattı”, Amerika’nın 
Sesi, 5 Aralık 2013. http://www.amerikaninsesi.com/content/
kilicdaroglu-washingtonda-geziyi-anlatti/1803923.html

giderek Beşar Esad ile görüştü.74 11 Mayıs 2013 
tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekle-
şen ve 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı 
saldırı sonrasında hükümeti sert şekilde eleştiren 
ana muhalefet partisi, buna karşılık 28 Mayıs 
günü ulusal medyada yer bulan ve Mart ayında 
Şam’a giden CHP heyetinin Reyhanlı saldırısını 
planlayan Ebu Firas ile görüştüğünü gösteren bir 
fotoğraf nedeniyle zor durumda kaldı.75

Öte yandan sonbahar aylarında El Kaide bağ-
lantılı grupların Suriye muhalefeti içerisinde güç 
kazanması ve Türkiye’nin muhalifleri silahlandır-
dığına yönelik iddialar, CHP yetkilileri tarafından 
gündeme getirildi. Aralık ayında yapılan bütçe 
görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, hükümetin El Kaide örgütüne silah 
sağlayarak meşruiyetini kaybettiğini öne sürerken, 
partinin farklı kademelerinden isimler de hükü-
mete yönelik benzer suçlamalarda bulundu.76

Ana muhalefet partisinin dış politika ala-
nında en tartışmalı adımlarından biri de Ağustos 
ayında gerçekleşti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 
bizzat katıldığı ziyarette kalabalık bir heyet, Iraklı 
yetkililerle temaslarda bulundu.77 Ziyaret öncesin-
de Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik 
uyarılarına tepki gösteren parti yönetimi, Bağdat 
temasları sonrası planlanan Necef ve Kerkük seya-
hatlerinin güvenlik gerekçesi ile iptal edilmesi so-
nucunda ziyareti kısa kesmek durumunda kaldı.78 

74. “Esad ile görüşen CHP heyeti Türkiye’ye döndü”, Hürriyet, 8 
Mart 2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22766246.asp

75. “CHP’nin başını yakacak o kare”, Milliyet, 28 Mayıs 2013 
(http://siyaset.milliyet.com.tr/chp-nin-basini-yakacak-o-kare/
siyaset/detay/1715148/default.htm); “Başbakan: Reyhanlı 
saldırıları ile CHP arasında bağlantı var”, Radikal, 28 Mayıs 2013 
(http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan_dinin_emrettigi_
yasa_neden_reddediliyor-1135287).

76. “Başbakan’a hodri meydan diyorum”, Hürriyet, 11 Aralık 2013 
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25326505.asp); “CHP’li 
Matkap: AKP, El Kaide ile ittifak halinde”, Doğan Haber Ajansı, 
29 Kasım 2013 (http://www.dha.com.tr/chpli-matkapakp-el-
kaideyle-ittifak-halinde_559819.html).

77. “CHP lideri Kılıçdaroğlu Irak’a gitti”, Hürriyet, 20 Ağustos 
2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24555455.asp

78. “CHP güvenlik uyarısına rağmen Irak ziyaretinde ısrarlı”, 
Zaman, 15 Ağustos 2013 (http://www.zaman.com.tr/politika_
chp-guvenlik-uyarisina-ragmen-irak-ziyaretinde-israrli_2119750.
html); “CHP’nin Kerkük ve Necef ziyareti iptal”, Hürriyet, 22 
Ağustos 2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24555455.asp
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CHP’nin alternatif dış politika arayışının 
bir başka adresi de Temmuz ayında bir askeri 
darbeye sahne olan Mısır oldu. Genel Başkan 
Yardımcısı Faruk Loğoğlu ve İstanbul Milletve-
kili Osman Korutürk’ten oluşan CHP heyeti, 
10 Eylül tarihinde Mısır’a giderek temaslarda 
bulundu.79 Farklı kesimlerden temsilcilerle bir 
araya gelen CHP heyetinin cunta yönetimiyle 
görüşmesi, ziyaretin amacı hakkında spekülasyo-
na neden olurken Loğoğlu, Kahire’de hükümeti 
şikayet etmediklerini açıklamak zorunda kaldı.80

Genel Başkan yardımcıları Faruk Loğoğlu ve 
Umut Oran da Eylül ayında Washington’ı ziyaret 
ederek Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Penta-
gon’dan bazı yetkililerle bir araya geldi.81 CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 2013 Ara-
lık ayında Washington’a bir ziyaret gerçekleşti-
rerek Bülent Ecevit’ten bu yana ABD’ye giden 
ilk CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun 
ziyareti öncesinde ve sonrasında ABD Ankara 
Büyükelçisi Francis Ricciardone ile bir araya gel-
mesi, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden 
oldu.82 ABD ziyaretinin bir başka önemli detayı 
ise CHP Genel Başkanı’nın Gülen cemaati tem-
silcileri ile bir araya gelmesi oldu.83

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2013 yılı içe-
risinde en çok dikkat çeken hamlelerinden biri 
olan alternatif dış politika arayışı, başlangıçta 
Mısır ve Suriye gibi demokratik meşruiyeti tar-
tışmalı hükümetlerle diyalog şeklinde gelişse de 

79. “CHP heyeti Mısır’a gitti”, Radikal, 10 Eylül 2013.
http://www.radikal .com.tr/turkiye/chp_heyeti_misira_
gitti-1150063

80. “CHP heyeti Mısır’dan döndü: AKP’yi şikayet etmedik”, 
Radikal, 12 Eylül 2013. http://www.radikal.com.tr/politika/chp_
heyeti_misirdan_dondu_akpyi_sikayet_etmedik-1150481

81. “CHP heyeti Washington’da”, Sabah, 25 Eylül 2013. 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/09/25/chp-heyeti-
washingtonda

82. “Ricciardone ikna etti, Kılıçdaroğlu Washington’a gidiyor”, 
Hürriyet, 26 Ekim 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/
planet/24988413.asp); “Kılıçdaroğlu-Ricciardone görüşmesinin 
ayrıntıları”, Hürriyet, 19 Aralık 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/25401694.asp).

83. “Kılıçdaroğlu Gülen cemaati temsilcileriyle buluştu”, Sol, 4 
Aralık 2013.
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kilicdaroglu-gulen-
cemaati-temsilcileriyle-bulustu-haberi-83623

yılın son çeyreğinde ABD’ye yapılan iki ziyaret, 
partinin uluslararası kamuoyu nezdinde sahip ol-
duğu “asker partisi” imajından sıyrılarak iktidara 
alternatif güçlü bir muhalefet partisi olma algısı-
nı oluşturmasına yardımcı oldu. 

SONUÇ
2013 yılı, Cumhuriyet Halk Partisi açısından 
2010 baharında başlayan yeni siyaset arayışının 
ortadan kalkmamakla birlikte dönüşüm geçirdiği 
bir döneme işaret etmektedir. Bu kapsamda par-
tinin Kürt meselesi ve Anayasa çalışmaları zemi-
ninde gündeme gelen vatandaşlık tartışmaları çer-
çevesinde geleneksel gerilimlerini koruduğu söy-
lenebilir. Bir başka deyişle bu alanlarda parti içi 
ideolojik mücadeleler kamuoyu nezdinde görü-
nür hale gelmiş; kamuoyunda ulusalcı ve yenilikçi 
olarak bilinen gruplar arasında yaşanan gerginlik 
bu tartışmalar sırasında gözle görülür şekilde artış 
göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde çözüm sürecine 
verdiği sınırlı desteği ulusalcı kesimin gösterdiği 
direnç nedeniyle geri çekmek durumunda kalan 
CHP yönetimi, Haziran ayından itibaren Gezi 
Parkı protestolarının başlıca sözcüsü konumu-
nu elde etmiş; uluslararası kamuoyunda olumlu 
çağrışımları olan gösterilerin kredisini kullanarak 
CHP’nin iktidara alternatif bir demokratik güç 
olduğu mesajını uluslararası arenada güçlü şekil-
de vermeye çaba göstermiştir. Öte yandan parti-
nin Kürt meselesi gibi kritik ve kronik alanlarda 
seçmene somut bir olumlu mesaj verememesi, 
CHP’nin 12 Haziran 2011 seçimlerinde elde etti-
ği oy oranının üzerine çıkmasını engellemektedir.

30 Mart 2014 seçimlerinde adaylık tercih-
lerinde daha pragmatik bir yaklaşım sergileye-
rek, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve 
MHP’den istifa eden Mansur Yavaş gibi isimle-
ri üyeliğe kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi 
yönetiminin bu pozisyonu, partinin sol kimli-
ğini kaybettiği tartışmalarını da beraberinde ge-
tirmektedir. Kamuoyunda, CHP’nin AK Parti 
karşıtlığı ekseninde ilkeleriyle uyumlu olmayan 
siyasi mühendisliklere ev sahipliği yapması ola-
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rak değerlendirilerek eleştirilen bu yönelimler, 
parti teşkilatları nezdinde de gerginliğe yol aç-
maktadır. Bu gerginlik, yerel seçimlerde parti-
nin önemli yatırım yaptığı İstanbul ve Ankara 
büyükşehir belediyelerinin kazanılamaması du-

rumunda Kılıçdaroğlu’nun liderlik durumunun 
da tartışmaya açılacağını ortaya koymaktadır. Bu 
çerçevede 2014 yılı, ana muhalefet partisinin ye-
niden kurultay hesaplaşmalarına ev sahipliği yap-
masına neden olabilir.

KRONOLOJI - CHP

5 Ocak  Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine ‘kredi açtıklarını’ duyurdu.

24 Ocak  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, TBMM Genel Kurulu’nda ‘Türk ulusuyla Kürt milliyetinin eşit ola-
mayacağını’ söyledi.

8 Nisan  Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin çözüm sürecine tanıdığı kredinin bittiğini söyledi.

1 Haziran  Kadıköy Meydanı’nda yapılması planlanan miting, Gezi olaylarına destek amacıyla Taksim’e alındı.

31 Ekim  Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, başörtülü vekillerin Meclis’e gelmesini protesto etti.

23 Aralık  Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı, MHP’nin Ankara 
Büyükşehir Belediyesi eski adayı Mansur Yavaş CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı oldu.
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2012 yılında, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
(MHP) iki kritik gündem maddesi vardı. Bun-
lardan ilki, vesayetin tasfiyesini sembolize eden 
12 Eylül 2010 referandumunda partinin res-
mi pozisyonu olan “hayır” tutumunun, 1980 
darbesinin kötü hatırasını hala canlı bir şekilde 
yaşayan partinin milliyetçi-muhafazakâr kanadı 
nazarında yarattığı hayal kırıklığını gidermeye 
yönelik telafi siyasetiydi. MHP geleneksel tabanı 
nezdinde kaybettiği prestiji yine milliyetçi-mu-
hafazakâr bir diskurla onarmaya çalışmıştı. Parti 
için ikinci kritik gündem maddesi ise 4 Kasım 
2012’de gerçekleştirilen 10. Olağan Kongreydi. 
Bu kongreyle birlikte milliyetçi harekette deği-
şim ve dinamizm isteyen muhalif kesimler, Genel 
Başkanlığa adaylığını koyan Koray Aydın ve Mu-
savat Dervişoğluna verdikleri destek üzerinden 
MHP’de parti içi muhalefetin yüzde 40 gibi cid-
di bir oranda olduğunu kamuoyuna gösterdiler.

MHP’nin 2013 ajandasına, bir önceki yı-
lın bu bakiyesini taşıdığı söylenebilir. Bahçeli 
ve parti üst yönetimi, bir önceki yıl kongrede 
ortaya çıkan muhalif hareketi 2013 yılında bir-
çok il teşkilatına yönelik gerçekleştirdiği tasfiye 
operasyonlarıyla bastırdı. Öte yandan 2013 yı-
lında MHP’nin parti içi güç dengelerine harca-
dığı mesaiden çok daha fazlasını, Kürt meselesi 
bağlamında yılın başından itibaren hükümet ta-
rafından başlatılan “Çözüm Süreci” karşıtlığına 
harcadığını söylemek mümkün.

Çözüm Süreci’nde, devletin ve BDP’li mil-
letvekillerinin Abdullah Öcalan ile doğrudan 
görüşmeleri ve bu görüşmelerin kamuoyuna 
açık bir şekilde ilerleyişi, MHP’nin Kürt mese-
lesindeki Çözüm Süreci karşıtı kadim duruşu-
nu daha da keskinleştirdi. Öyle ki MHP 2013 
yılında ülke gündemine damgasını vuran, ana-
yasa yapım süreci, Gezi Parkı eylemleri, Tür-
kiye’nin Mısır ve Suriye politikaları gibi iç ve 
dış siyasetteki gelişmelerin birçoğunu, Çözüm 
Sürecinin “kaçınılmaz bir şekilde yıpratacağını” 
varsaydıkları Türk kimliği ve Türklüğü koru-
mak isteyen reaksiyoner bir siyasi dil üzerinden 
anlamlandırmaya çalıştı. Çözüm Süreci’ne en-
deksli bu tavır, MHP’yi ulusal ve uluslararası 
siyasette 2013 yılı boyunca yaşanan gelişmele-
re karşı yeni siyasi pozisyon ve politika üretme 
zahmetinden de kurtardı. 

Bu bağlamda MHP’nin 2013 yılındaki 
performansını değerlendirirken iki üst başlık 
açmakta fayda var. İlki 2013 yılında Türki-
ye’nin siyasi gündemine damga vuran, anayasa 
yapım süreci, Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’nin 
Mısır ve Suriye politikaları gibi olaylar ve sü-
reçler karşısında MHP’nin tutumudur. İkinci-
si ise 2013 yılında partinin kendi iç gündemi 
olan parti içi muhalefet ve onu bastırmak için 
üst yönetimin gerçekleştirdiği il tasfiyelerine 
yönelik operasyonlar ile MHP’nin 2013 yılın-
daki meclis performansıdır.

MILLIYETÇI  
HAREKET PARTISI
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ÇÖZÜM SÜRECI KARŞITLIĞI: 
“SON KALE MHP”
Hükümetin 2013 yılının hemen başında başlat-
tığı Çözüm Süreci ülke gündeminin en önemli 
başlığıydı. Çözüm Süreci’nin erken döneminde 
temkinli bir tutum belirleyen MHP’nin, Şubat 
ayı sonlarında kamuoyuna sızdırılan BDP ve 
İmralı arasındaki görüşmelerden sonra tavrını 
değiştirdiği görüldü. Bahçeli ve partinin Çözüm 
Süreci karşıtlığı çok keskin bir dile büründü. 

MHP genel olarak Kürt meselesinin diya-
log ve uzlaşı eksenli çözümüne yönelik eleştirel 
yaklaşımını, Çözüm Süreci ile birlikte, özellikle 
hükümet yetkilileri ve Öcalan’a yönelik karika-
türize bir siyasi dile dönüştürdü.84 Ancak Çözüm 
Sürecinin ilerleyen günlerinde, toplumun85, dü-
şünce dünyasının ve MHP dışındaki siyasi parti-
lerin doğrudan veya dolaylı desteği86 göz önüne 
alındığında sürecin kısa sürede toplum ve siyaset 
üzerinde ciddi bir sosyo-politik hegemonya kur-
duğu söylenebilir. Zira ülkücülerin bir kısmının 
bile Çözüm Süreci’ne açıktan destek verdiklerini87 

84. MHP’nin Başbakan, hükümet yetkilileri ve Öcalan üzerinden 
kurduğu bu karikatürize dil için bkz.
“Recep Tayyip Öçalan’ çizmeyi artık çok aştı”, Milliyet, 9 Ocak 
2013 (http://siyaset.milliyet.com.tr/-recep-tayyip-ocalan-cizmeyi-
artik-cok-asti/siyaset/siyasetdetay/09.01.2013/1653008/default.
htm); “İmralı’ya Kırmızı Telefon Hattı da Kursunlar”, Zaman, 12 
Ocak 2013 (http://www.zaman.com.tr/politika_imraliya-kirmizi-
telefon-hatti-da-kursunlar_2039835.html); “Öcalan’la chat’leşsinler”, 
Milliyet, 16 Ocak 2013. (http://siyaset.milliyet.com.tr/ocalan-la-chat-
lessinler/siyaset/siyasetdetay/16.01.2013/1655859/default.htm).

85. “Abdülkadir Selvi: Çözüm sürecine destek yüzde 40’tan 69’a 
çıktı”, T24, 27 Şubat 2013. http://t24.com.tr/haber/abdulkadir-
selvi-cozum-surecine-destek-yuzde-40tan-69a-cikti/224672

86. CHP’nin Yeni Çözüm Sürecine verdiği desteğe dair daha fazla 
ayrıntı için bkz.
Doğan Eşkinat, “Devlet-PKK Görüşmeleri ve Yeni CHP” SETA 
Odak (14 Ocak 2013), http://odak.setav.org/page/devlet-pkk-
gorusmeleri-ve-yeni-chp/2396

87. Ülkücülerin sürece olan destekleri hakkında detaylı bilgi 
için bkz. Sami Orçun Ersay, “Yeni Çözüm Süreci ve İki Farklı 
Ülkücülük”, Seta Odak (16 Nisan 2013),
(http://odak.setav.org/page/yeni-cozum-sureci-ve-iki-farkli-
ulkuculuk/5654); Melih Altınok, “Âkil Ülkücüler”, Taraf, 5 
Nisan 2013 (http://www.taraf.com.tr/melih-altinok/makale-akil-
ulkuculer.htm); “Türkeş ve Yazıcıoğlu çözüm sürecini desteklerdi”, 
Habertürk 26 Nisan 2013.
(http://www.haberturk.com/gundem/haber/839068-turkes-ve-
yazicioglu-cozum-surecini-desteklerdi).

dile getirmeleri sürecin söylemsel gücüne işaret 
etmektedir. 

Ancak, çözüm sürecinin “silahların susması” 
ve “nihai barış ortamının sağlanması” üzerinden 
işleyen söylemsel hegemonyası MHP’yi görece 
kısıtlı bir siyasi pozisyon üretmeye, “bir şeyler” 
söylemeye zorlamıştır. Bu minvalde MHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin 
çözüm için birinci şartının, PKK militanlarının 
kendiliğinden silah bırakması ve devlet güçlerine 
teslim olması olduğunu belirtmiş, atılacak diğer 
adımların ise ancak bu şart sağlandıktan sonra 
konuşulabileceğini ifade etmiştir.88

Çözüm Süreci hakkında sembolik değerde 
bir diğer gelişme ise MHP Kocaeli milletvekili 
Lütfü Türkkan ile Kürt siyasetinin önemli bir 
figürü olan Leyla Zana’nın baş başa ve uzun sayı-
labilecek bir görüşme gerçekleştirmeleridir.89 An-
cak Çözüm Süreci’nin başlangıçtaki hegemonik 
gücünün MHP’ye yansıması oldukça sınırlı ve 
sürece orijinal bir katkı da sunmayan temkinli 
bir duruş olarak tezahür etmiştir. Öte yandan bu 
duruşun kırılma noktası ve partinin Çözüm Sü-
reci karşıtlığını söylemsel olarak daha da keskin-
leştirmesinde, Şubat ayının sonunda kamuoyuna 
sızan BDP ve İmralı arasındaki görüşme tutanak-
ları önemli rol oynamıştır. 

BDP’li milletvekilleri ve İmralı arasında 
gerçekleşen görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna 
yansıması, BDP’li milletvekillerinin süreci halka 
daha iyi anlatmak için mitingler düzenlemeyi 
planlaması ve Başbakan Erdoğan’ın Çözüm Sü-
reci kapsamında “Biz milliyetçiliği ayaklar altına 
aldık” ifadesi MHP’nin Çözüm Süreci karşıtı 
duruşunun keskinleşmesine ve Çözüm Süreci’ne 
karşı eylemsel bir pozisyona evirilmesine neden 

88. “Önce silah bırakılsın sonra atılacak adımlar konuşulsun”, 
Milliyet, 21 Ocak 2013. 
http://siyaset.milliyet.com.tr/-once-silah-birakilsin-sonra-atilacak-
adimlar-konusulsun-/siyaset/siyasetdetay/21.01.2013/1658297/
default.htm 

89. “Türkkan ile Zana Buluştu”, Milliyet, 24 Ocak 2013. http://
siyaset.milliyet.com.tr/turkkan-ile-zana-kuliste-bulustu/siyaset/
siyasetdetay/24.01.2013/1659623/default.htm 
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olmuştur. Parti sürece karşı bu eylemselliğini iki 
yoldan beslemeye çalıştı. İlk olarak, tarihsel bağ-
lamda partinin ideolojik bagajında zaten mevcut 
olan Türklük olgusunu vitrine çıkardı ve mesa-
isini “milli kimliği” korumaya hasretti. İkinci 
olarak, Çözüm Süreci’ni bir dağılma hali olarak 
okuyan MHP, “son kale”nin kendileri olduğunu; 
dolayısıyla “milli birlik ve bütünlüğün” parti et-
rafında oluşturulmasının gerekliliğine inanarak 
bunu toplumsallaştırmak adına “Milli Değerleri 
Koru ve Yaşat” başlıklı mitingler düzenledi.

İlkinden başlayacak olursak, Bahçeli özellikle 
BDP ve İmralı tutanakları deşifre olduktan sonra, 
10 yıldan fazla bir süredir fikri ayrılık yüzünden 
diyalog kurmadığı Türk Ocaklarının kapısını 8 
Mart’ta çalarak90 Çözüm Sürecinde, Türklük ol-
gusunun savunulması, kamuoyunun bu konuda 
harekete geçirilmesi ve doğru bir şekilde bilgilen-
dirilmesi için Türk Ocaklarına önemli bir misyon 
biçti. Öte yandan aynı tarihlerde partinin Genel 
Başkan Yardımcısı Oktay Vural’ın yaşadığımız 
coğrafyada sadece Türk’ün ve Türk milletinin sta-
tüsü olduğuna dair açıklamaları91 MHP’nin süre-
ce karşı eylemselliğinin fikri motivasyonu olarak 
okunabilir. Partinin sürece karşı Türklük/Türkçü-
lük üzerinden kurguladığı bu araçsallığın meto-
dolojik olarak benzerini bir önceki yıl yürüttüğü 
telafi siyasetinde bulmak mümkündür. Hatırlana-
cak olunursa parti, 2012 yılında milliyetçi-muha-
fazakâr tabanına yönelik yürüttüğü telafi siyasetin-
de ideolojik bagajının diğer bileşeni olan muhafa-
zakâr değerler üzerinden bir dil kullanmıştı.92

Öte yandan Milliyetçi Hareketin Çözüm 
Süreci karşısında ortaya koyduğu bir diğer ey-

90. “Bahçeli’den 10 yıl sonra Türk Ocakları’na Ziyaret”, Milliyet, 
8 Mart 2013. 
http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-den-10-yil-sonra-turk-
ocaklari-na-ziyaret/siyaset/siyasetdetay/08.03.2013/1677700/
default.htm 

91. “Sadece Türk vardır ama herkes de eşit”, Milliyet, 9 Mart 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/sadece-turk-vardir-ama-herkes-de-
esit/siyaset/siyasetdetay/09.03.2013/1678064/default.htm 

92. Ayrıntılı Bir okuma için bkz. H.Ete, G. Dalay, S. O. Ersay ve 
D. Eşkinat, “Telafi Siyaseti ve MHP”, 2012’de Siyaset içinde, http://
file.setav.org/Files/Pdf/20130108163134_seta_analiz_siyasetn1.pdf

lemlilik hali ise partinin bizzat sahaya inmesidir. 
“Milli Değerli Koru ve Yaşat” başlıklı ve dokuz 
şehirde93 gerçekleştirilen mitinglerle MHP hal-
kı yanına çekmeye ve Çözüm Süreci karşısında 
pozisyon almaya davet etti.94 Ancak MHP’nin 
miting serisinin üçüncü ayağı olan Adana’da-
ki “Vatan” temalı mitingden hemen birkaç gün 
sonra Türkiye’de Gezi Parkı Eylemleri patlak ver-
di. Gezi Parkı Eylemleri Türkiye’de tüm siyasal 
gündemi alt üst ederek toplumsal/siyasal aktör-
lerin hemen hepsini siyasal bir pozisyon almaya 
zorladı. MHP de bu süreçten azade ol(a)madı. 
Partinin Çözüm Süreci’ne karşıt duruşu Gezi 
Parkı eylemlerinin gündeme oturmasıyla kesinti-
ye uğramış olsa da eylemlerin gündemdeki yerini 
kaybetmeye başladığı Temmuz ayından yılsonu-
na kadar aynı keskinlikle devam etti.

GEZI PARKI EYLEMLERI 
VE MHP’NIN ÜÇ EVREDE 
“STRATEJI SIYASETI”
Mayıs ayının sonunda başlayan eylemlerin oda-
ğında iktidardaki AK Parti yer alırken, eylem-
ciler CHP’nin açıktan desteğini almış, BDP ise 
çözüm sürecinin akamete uğramasından duy-
duğu endişeyle eylemlere ve eylemcilere karşı 
mesafeli ve ikircikli bir tutum takınmıştı. Bu 
bağlamda diğer siyasi partilerle kıyaslandığın-
da, eylemlerin MHP’ye olası yansımaları düşük 
olduğu gibi, MHP’nin herhangi bir pozisyon 
takınması da kolay ve maliyetsizdi. Buna rağ-
men, MHP’nin eylem(ci)lere ilişkin tutumu 
tekdüze olmadı. Bu çerçevede, MHP’nin Gezi 
eylemlerindeki tutumunu kabaca üç evrede in-
celemek mümkün.

93. “Milli Değerli Koru ve Yaşat” mitingleriyle ilgili daha ayrıntılı 
bilgi için bkz. Sami Orçun Ersay, “Müesses Nizamın Ritüeli Olarak 
Cumhuriyet (Bayrak) Mitingleri ve MHP”, SETA Odak (6 Mayıs 
2013). http://odak.setav.org/page/muesses-nizamin-ritueli-olarak-
cumhuriyet-bayrak-mitingleri-ve-mhp/5697

94. Mitinglerin içeriği ve Bahçeli’nin Mitinglerdeki Konuşma 
Metinleri için ayrıca bkz. 
http:/ /www.mhp.org . t r /htmldocs/genel_baskan/1548/
konusmalari/Devlet_Bahceli_2012_yili_konusmalari.html
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MHP kendi siyasi rasyonalitesine uygun ola-
rak eylemlerin “karanlık ilk haftasında” durumu 
anlamlandırmaya çalışmış ve bu anlamlandırma 
esnasında mazisindeki “acı sokak tecrübesi”ni de 
anımsayarak sokaktan ve eylemlerden kendini 
tamamen izole etmiştir. Bahçeli’ye göre izolasyo-
nun iki temel sebebi vardır. İlki ‘Gezi’nin “muğ-
laklığı” ve “derinliği”dir. Zira MHP’nin eylem-
lerde yer almayışında, eylemlerin kim tarafından 
ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine yönelik ciddi 
şüpheler etkili olmuştur: “Taksim’deki olayların 
değil içinde olmak, kıyısında köşesinde dahi bu-
lunmamız mümkün değildir. Biz dibi görünme-
yen kuyulardan su içmeyiz, tahrik ve kışkırtma-
lardan pay kapmak niyetiyle pusuya yatmayız.”95 

MHP’nin Gezi Parkı Eylemlerini anlama ve 
tanımlama safhasında, Gezi’nin içinde yer alma-
yışının ikinci sebebi ise “Çözüm Süreci” ile ilişki-
lidir. Bu bakımdan Bahçeli, Gezi süreci esnasında 
Çözüm Süreci konusundaki hassasiyetlerine işa-
ret ederek bir gündem önceliği vurgusu yapmak-
taydı: “Taksim’de neden MHP yok diyenlere, 
sanal alem üzerinden bizi eleştirenlere, aslı astarı 
olmayan suçlamalarla kafaları bulandırmaya ça-
balayanlara gözümüz de, gönlümüz de, kapımız 
da kapalıdır, kapalı duracaktır. Biz vatan müca-
delesi verirken dört-beş ağaç gölgesine yatanlar 
acaba neredeydi? AKP-BDP-PKK ve İmralı ca-
nisinin birlikte yürüttükleri süreç ihanetine karşı 
onurlu ve cesur şekilde duruş gösterirken, şim-
dilerde bize akıl verenler nerelerde geziyorlardı? 
Ağacın derdine düşenler, konu Vatan toprakları 
ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü olunca 
hangi caddelerde boy gösteriyorlardı?96” 

Devlet Bahçeli, Gezi Eylemlerinin ilk haf-
tası geride kaldıktan sonra, eylemlerin sokaklar-
da iyice yoğunlaşması ve yaşanan can kayıpları 
üzerine partisinin kendi ajandasını ikinci plana 
aldı. Bahçeli’ye göre Gezi artık “Türkiye’nin en 

95. “Kriz Üretiyorlar”, Hürriyet 4 Haziran 2013, http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/23431913.asp

96. “Kriz Üretiyorlar”, Hürriyet 4 Haziran 2013, http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/23431913.asp

önemli meselesi” idi.97 Bahçeli eylemlere karşı 
mesafeli tutumunu sürdürmeye devam etse de, 
eylemciler arasında bir sınıflandırma yapmaktan 
da geri kalmadı. 7 Haziran öncesindeki açıkla-
malarında Gezi Parkı eylemcilerini “4-5 ağacın 
gölgesinde yatan” ve “yeknesak bir kitle” olarak 
gören Bahçeli, bu tarihten sonra çevre hassasi-
yetinin tetiklediği, yeşili ve doğayı koruma ka-
rarlılığının uyandırdığı kişisel özgürlük arayışla-
rıyla meydanlara çıkanlar ile Gezi Parkı’nı yasa 
dışı eylem ve hedeflerine üs yapma arayışında 
olan illegal örgütler, marjinal odaklar ve PKK 
arasında bir ayrıma gitti. Bahçeli, eylemcileri, 
“masum ve demokratik hakkını kullanan halk” 
ve “provokatörler” şeklinde bir ayırıma tabi tu-
tarak pozisyon takındı.98

Devlet Bahçeli Gezi Parkı Eylemlerinin bü-
yümesinde etkili rol oynadıkları gerekçesiyle Hü-
kümeti ve Başbakan Erdoğan’ı da eleştirilerinin 
merkezine yerleştirdi. Bahçeli’ye göre kargaşanın 
müsebbibi, uzlaşmadan kaçan, bireysel tercihle-
ri yok sayan, toplumla inatlaşan bir Erdoğan’dı.99 
Bahçeli’nin Erdoğan’ı hedef almasının bir diğer 
sebebi de AK Parti’nin “Milli İradeye Saygı” mi-
tinglerinde açılan üç hilalli bayraklardı. Bahçeli 
tepkisini yaptığı yazılı açıklamada sert bir şekilde 
göstererek, “Partimize ait sembol ve amblem-
lerin alçakça, arsızca ve ahlaksızca kullanıldığı 
görülmüştür”100 ifadelerine yer verdi. Bahçeli’ye 
göre Erdoğan, Gezi eylemlerinin ilk günlerinde 
MHP’yi sokağa çekmeye ve marjinal gruplarla 
aynı kare içinde göstermeye çalışmış, bunu ba-
şaramayınca da Gezi eylemcilerine karşı kendi 

97. “Bahçeli’den Sağduyu Çağrısı”, Anadolu Ajansı, 7 Haziran 2013. 
http://www.aa.com.tr/tr/tag/190862--kabus-senaryosunun-
karanlik-faillerine-izin-vermemeli

98. Devlet Bahçeçi’linin Merkez Yönetim Kurulu ve İl Başkanları 
toplantısı sonrasında yapmış olduğu basın açıklaması, http://www.
mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/2860/index.html

99. “Bahçeli, erken seçim istedi”, Sabah, 8 Haziran 2013, 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/06/08/bahceli-erken-
secim-istedi

100. “O Pankartlara Bahçeli’den çok sert tepki”, Hürriyet, 16 
Haziran 2013 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23514679.asp
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tabanını genişletmek için “AK Parti’nin lejyonla-
rına üç hilalli bayrak açtırmıştı”.101

Bahçeli, Gezi eylemlerinin azalarak son bul-
masıyla birlikte rahatladı ve tekrar Çözüm Süre-
cine odaklandı. Bu bağlamda eylemlerin başlan-
gıcında Gezi’ye yönelik kaygılı değerlendirmeler, 
Bahçeli ve MHP için yerini küçümseyici nitele-
melere bıraktı. Bahçeli 17 Haziran’daki konuşma-
sında Başbakan ve hükümetle “mücadele etme” 
yolunun sandıktan geçtiğini vurgularken Gezi 
eylemlerine şu şekilde göndermede bulundu: “Va-
tanın huzurunu kaçıran, geleceğini karartanlara en 
kalıcı ders sandıktır. Başbakan Erdoğan’a verilecek 
ders de Gezi Parkı’nın gelip geçici rüzgarı değil, 
sandığın fırtınası, sandığın kasırgasıdır.”102 20 
Haziran’daki konuşmasında ise Bahçeli sözü Gezi 
üzerinden Çözüm Sürecine getirerek “ son sözü-
müz Taksim’e benzemez” diye çıkışıyordu.103

YENI ANAYASA YAPIM 
SÜRECINDE MHP: “KIRMIZI 
ÇIZGILER” VE “PARTI IÇI 
GÖRÜŞ FARKLILIKLARI”
MHP, Anayasa yapım sürecinde, Komisyondaki 
performansıyla yeni Anayasa’nın gereğine inanan, 
masadan kalkan taraf olmamayı önemseyen ve ken-
di siyasi önceliklerinden taviz vermeyen bir tutum 
izledi. Bahçeli henüz yılın başında Türkiye’nin yeni 
bir Anayasaya şiddetle ihtiyacı olduğunu, bu konu-
da geçmişte çok vakit kaybedildiğini ifade ederken104 

101. “Bahçeli o bayrakların hesabını soracak”, Milliyet, 18 Haziran 
2013. 
http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-o-bayraklarin-hesabini/
siyaset/detay/1724552/default.htm

102. “Bahçeli: Sorunların çözüm yeri sandıktır”, Bugün, 16 
Haziran 2013.
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/bahceli-sorunlarin-cozum-
yeri--haberi/665809

103. “Bahçeli: Sön sözümüz Taksim’e benzemez”, Hürriyet, 20 
Haziran 2013.
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/bahceli-sorunlarin-cozum-
yeri--haberi/665809

104. “Bahçeli’den yeni anayasa mesajı: Şu anda tarihi 
bir fırsat var”, Zaman, 14 Ocak 2013,
http://www.zaman.com.tr/politika_bahceliden-yeni-anayasa-
mesaji-su-anda-tarihi-bir-firsat-var_2040573.html 

MHP de yeni Anayasa yapım sürecindeki samimi-
yetini göstermek için 7 Şubat 2013 gibi erken sayı-
labilecek bir zamanda yargı erkinin yapılanmasına 
ilişkin anayasa teklifini Meclis’e sundu.105

MHP’nin anayasa yapım sürecindeki istekli 
ve girişken tavrına rağmen, Meclis’teki dört siyasi 
partinin siyasi önceliklerini öne çıkararak ortak 
bileşenler üzerinde uzlaşmaya yakın durmamala-
rı nedeniyle Komisyonun çalışmaları yılın ilk ay-
larında tıkandı. Başbakan’ın bu tıkanıklığı aşmak 
için komisyona Mart ayı sonuna kadar çalışılıp 
bir uzlaşıya varılması gerekliliğini hatırlatması 
ve tıkanıklığın kalıcı olması ihtimaline karşı ola-
rak yeni anayasanın BDP ile AK Parti ittifakınca 
hazırlanması fikrinin ortaya atılması, MHP’nin 
anayasa çalışmalarına yaklaşımında parti içi gö-
rüş farklılıklarının ortaya çıkmasına sebep oldu. 
Bu bağlamda MHP Grup Başkan Vekili Mehmet 
Şandır, masadan kalkmanın bugüne kadar ortaya 
konan gayretlere haksızlık olacağını, en azından 
uzlaşılan maddelere dayalı bir anayasa değişikli-
ği yapılması gerekliliğini alternatif bir yol olarak 
önerirken106, Bahçeli ve Vural bu durumu sert 
bir şekilde eleştirerek, AK Parti’nin BDP ile yeni 
Anayasa yapımı sürecindeki yakınlaşmasını, Hü-
kümetin PKK ile anayasa yapmak için düğmeye 
basması olarak değerlendirdi.107 Şandır’ın temsil 
ettiği ve Bahçeli’nin deyimiyle “perakendeci” bir 
anlayışla uzlaşılan maddeler üzerinden anayasa 
değişikliğine gidilmesi önerisi, Bahçeli’nin ana-
yasanın tamamını, tek seferde değiştirmeyi öne-
ren görüşüyle çelişti. Yılın ilerleyen zamanlarında 

105. “MHP’nin yargı erki ile ilgili Anayasa teklifi açıklandı”, 
Zaman, 7 Şubat 2013
http://www.zaman.com.tr/politika_mhpnin-yargi-erki-ile-ilgili-
anayasa-teklifi-aciklandi_2050922.html 

106. “MHP’li Şandır: Masadan kalkmak yapılan gayretlere 
haksızlık olur”, Zaman, 29 Mart 2013
http://www.zaman.com.tr/politika_mhpli-sandir-masadan-
kalkmak-yapilan-gayretlere-haksizlik-olur_2071572.html 

107. “Bahçeli: PKK ile anayasa yapmak için düğmeye bastı”, 
Milliyet, 10 Şubat 2013 http://siyaset.milliyet.com.tr/
bahceli-pkk-ile-anayasa-yapmak-icin-dugmeye-basti/siyaset/
siyasetdetay/10.02.2013/1666934/default.htm; ayrıca bkz.
“Anayasayı Apo Yazıyor”, Milliyet, 12 Şubat 2013, http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/22577120.asp 
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parti Grup Başkan Vekilliğine Mehmet Şandır 
yerine Yusuf Halaçoğlu’nun getirilmesinde bu 
durumun da etkili olduğu öne sürülebilir.

Uzlaşılan maddeler üzerinde ilk ciddi tar-
tışma Temmuz 2013’te yaşandı. Uzlaşılan 48 
madde hakkında MHP adına Grup Başkan 
Vekili Şandır, “MHP’nin şartı şurtu yok, hodri 
meydan. Uzlaşmayı önemli buluyoruz. Bunun 
kanunlaştırılması için MHP hazırdır. Bunu 
daha önceden ifade ettik. Aslında bu teklif Bah-
çeli’ye aittir”108 diyerek MHP’nin resmi görü-
şünü açıkladıktan sadece üç gün sonra MHP 
Genel Başkanı Bahçeli, anayasa değişikliği ça-
lışmalarında Başbakan Erdoğan’ın uzlaşılan 48 
maddeyi Genel Kurul’dan çıkarma teklifine, 
“Çok erken, çok zamansız ve çok da gereksiz. 
Başbakan’ın Anayasa değişikliğinde gözettiği 
amaç, Başkanlık koltuğuna oturmak, PKK’yı 
memnun etmektir”109 yanıtını vererek, uzlaşılan 
maddeler üzerinde MHP içindeki farklı pozis-
yonların olduğunu dışa vurdu ve MHP’nin, 
parça parça anayasanın reforme edilmesi anla-
yışına karşı çıktı. Üzerinde uzlaşılan maddele-
rin sayısının yılın sonuna doğru 60’ı bulmasına 
rağmen Bahçeli “perakendeci anayasa reformu” 
yöntemine yine sıcak bakmayarak110 2013 yı-
lında yeni Anayasa yapım sürecine dair partisi 
adına bu tutumu sürdürdü. 

MHP’nin yeni anayasa yapım sürecinde en 
önemli kırmızı çizgisi anayasanın ilk üç mad-
desinin değiştirilmesine karşı olan tutumudur. 
MHP’ye göre bu maddelerin “değiştirilemezlik” 
ilkesini tartışmaya açmak bile sakıncalıdır. Çün-
kü Cumhuriyetin kuruluş temellerinin anayasal 
değerler alanındaki tezahürü olan ilk üç madde 

108. “MHP’li Şandır: 48 maddelik uzlaşmayı önemli buluyoruz”, 
Milliyet, 12 Temmuz 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-li-sandir-48-maddelik/siyaset/
detay/1735902/default.htm

109. “48’ erken gereksiz”, Hürriyet, 15 Temmuz 2013.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23726262.asp 

110. “Perakende Anayasa Hayır”, Milliyet, 13 Ekim 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/perakende-anayasaya-hayir/siyaset/
detay/1776707/default.htm 

devletin kuruluş amacını açıkladığı için MHP 
açısından seküler bir kutsiyet kazanmıştır ve 
dolayısıyla partiye göre bu maddelerin üzerinde 
müzakere edilmesi bile düşünülemez.111

DIŞ POLITIKA:  
“TÜRKLÜĞÜ SAVUNMAK”
2013 yılı Türkiye’de iç politikanın dış politikayla 
olabildiğince bütünleştiği bir yıl olarak kayıtlara 
geçti. Kuzey Irak Kürt Yönetimiyle güçlenen iliş-
kiler ve Barzani’nin Diyarbakır’a gelişi, Suriye’de 
süren iç savaş ve kaosun, Reyhanlı ve diğer mün-
ferit olaylarla Türkiye’ye yer yer sirayet etmesi ve 
son olarak Mısır’da yaşanan darbeye, Hükümetin 
kuvvetli karşı duruşunun iç politikaya yansıma-
ları epey güçlü oldu.

MHP ise dış politik gelişmelerin iç politi-
kaya yönelik deşifresinde, bahsi geçen bölgelerin 
etnik yapılarından hareket ederek seçici bir oku-
ma yapmayı tercih etti. Bu perspektif MHP’ye, 
Türkiye’nin Suriye ve Kuzey Irak ile olan iliş-
kilerinde gündem ne olursa olsun, bahsi geçen 
bölgelerdeki Türk ve Türkmenlik gibi kimlik 
unsurlarına112 halel getirmemek üzerine kurulu, 
nispeten zahmetsiz ve indirgemeci bir vizyon sağ-
lamıştır. MHP kimi zamanlarda da iç politikada 
yaşanan süreç ve gelişmeleri dış politikadaki po-
zisyonuna güç transferi yapacak şekilde kurgula-
dı. Örneğin Çözüm Süreci’nde PKK üzerinden 
kurduğu bölünme telaşı ve korkusunu, Suriye 
konusuna transfer ederek PYD’nin konumunu 
PKK’ya eşitlemeye çalıştı. Hatta Suriye’nin sınır 
komşumuz olması hasebiyle MHP, PYD’ye alan 
bırakılmaması için Suriye’ye yönelik “yapılması 

111. “MHP İlk Üç Maddenin Değiştirilmesine Karşıdır”, Milliyet, 
5 Nisan 2013, http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-ilk-3-maddenin-
degistirilmesine karsidir/siyaset/siyasetdetay/05.04.2013/1689837/
default.htm 

112. MHP’nin Suriye’nin içinde bulunduğu, kaotik süreçte, Suriye 
Türkmen Meclisinin açılışına önem vermesi, dış politka konusunda 
normalde zıtlaştığı hükümetin desteğine bu konuda müteşekkir 
olması MHP’nin bölgede duyduğu hassas etnik kimlik vurgusunu 
anlamak açısından önemlidir. Bkz. “MHP’li Şandır’dan Erdoğan’a 
Suriye teşekkürü”, Zaman, 30 Mart 2013. http://www.zaman.com.tr/
politika_mhpli-sandirdan-erdogana-suriye-tesekkuru_2071882.html 
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gerekenleri” güvenlik perspektifi dahilinde Hü-
kümete113 iletmeye gayret etti. Oktay Vural’ın 
Suriye için hazırlanan Tezkere’ye atıfta bulunu-
larak “harekete geçilmesinin gerekliliği” vurgusu 
bu duruma örnek olarak gösterilebilir114 

Ancak MHP’nin Suriye politikasında tutar-
sızlık olduğu da ifade edilmelidir. Zira Bahçeli 
Mart ayında yaptığı açıklamalarda Hükümetin 
gizli gündemi ve beklentisinin, Suriye’nin parça-
lanması, bölünmesi, etnik ve mezhep bakımın-
dan dilimlere ayrılmasına115 çalıştığını ileri sürer-
ken Temmuz ayındaki açıklamalarında PYD’ye 
yönelik olarak Suriye’nin kuzeyine bizzat askeri 
operasyonlar yapılması gerektiğini savunarak116 
değer atfettiği Suriye’nin toprak bütünlüğünü 
çok da önemsemediğini ortaya koymuş oldu. 

Bahçeli’ye göre, Mısır’da Temmuz ayının 
başında yaşanan darbede iktidarıyla muhalefe-
tiyle Mısır’daki herkesin payı ve katkısı vardır. 
Bahçeli, Mursi’nin hali hazırda mağdur rolünde 
de görünse, kendisine verilen imkânları adalet-
li ve kapsayıcı kullanamamasından ötürü ken-
disini kusurlu görmektedir.117 Ancak bu askeri 
müdahalenin demokrasiye sığar hiçbir yanının 
olmadığı ve hiçbir şekilde de hoş görülemeyece-
ğini vurgulayan MHP lideri, Mısır’daki gelişme-
lerin bizzat Hükümet tarafından iyi okunması, 
dersler çıkarılması gerekliliğini vurgulamıştır. 
Bahçeli’nin burada ders çıkarmaktan kastı ise 
darbeci yönetimle temas ve diyalog kurma ko-
nusunda ihtiyatlı davranılması ve gelişmelere 
karşı demokrasinin yanında saf tutarak bu ülke-
nin iç işlerine doğrudan karışılmaması gerekli-

113. “Sekiz başlıkta Suriye teklifi”, Hürriyet, 29 Ağustos 2013.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24608494.asp

114. “Suriye tezkeresi hatıra mı?”, Milliyet, 23 Temmuz 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/suriye-tezkeresi-hatira-mi-/siyaset/
detay/1740357/default.htm 

115. “Bahçeli’den sert açıklamalar”, Zaman, 5 Mart 2013.
h t tp : / /www.zaman . com. t r /po l i t i k a_bahce l id en - s e r t -
aciklamalar_2061353.html 

116. “Askerle Gir”, Hürriyet, 22 Temmuz 2013.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23859181.asp 

117. “Bahçeli’den hükümete ‘Mısır’ tavsiyesi”, 4 Temmuz 2013.
 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23655874.asp

liğidir.118 Öte yandan Bahçeli Mısır’da yaşanan 
duruma uluslararası toplumun sessiz kalmaması 
gerektiğini belirtmiştir.119

MHP’DE MUHALIF HAREKET: 
“TELAFI SIYASETI’NDEN 
TASFIYE SIYASETINE”
2013 yılında MHP’nin parti içi ajandasındaki 
önemli başlık muhalif hareketti. Muhalif hare-
ketin taban nezdinde teveccüh görmesinin asıl 
nedeni partinin 12 Eylül referandumunda sa-
vunduğu “hayır” pozisyonundan kaynaklanan 
çelişkiden ziyade 2012 yılında geleneksel mil-
liyetçi-muhafazakâr tabana yönelik telafi siya-
setinin tabandaki “memnuniyetsizliği” giderme 
noktasında yeterli olmayışıdır. Bir diğer önem-
li dinamik ise tabandaki değişim ve yenilenme 
isteğiydi. Bu istek, iki önemli talep üzerinden 
ilerliyordu. İlki, MHP’nin Devlet Bahçeli lider-
liğinde geçirdiği 16 yıla rağmen uzun bir süredir 
iktidardan uzak ve iktidara yürümek adına dina-
mizmden yoksun olduğu; dahası partinin muha-
lefet gücünün bile etkiden uzak, pasif olduğuna 
dair görüştür. İkincisi ise, milliyetçi-muhafa-
zakâr tabana göre, Bahçeli’nin MHP’yi ülkücü 
felsefeden kopararak, ulusalcı çizgiye yakın poli-
tikaların odağı haline getirmesidir.

Parti tabanındaki bu memnuniyetsizlik 4 Ka-
sım 2012’de gerçekleştirilen 10. Olağan kongrede, 
Genel Başkanlığa aday olan Koray Aydın ve Musa-
vat Dervişoğlu üzerinden yüzde 40’lık bir muhalif 
güç olarak somutlaştı. Muhalefet geniş bir “mem-
nuniyetsiz” kesimden güç alarak oluşmaktaydı. Bu 
aktörler, kabaca, MHP Kurucular Kurulu üyele-
rinden; Koray Aydın’ın kongrede arkasında duran 
ve ona oy veren 400’ün üstündeki üst delegasyon-
dan oluşan parti üyesinden; Meral Akşener, Man-
sur Yavaş ve Ümit Özdağ gibi partide değişim ve 

118. “Bahçeli’den hükümete ‘Mısır’ tavsiyesi”, 4 Temmuz 2013.
 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23655874.asp 

119. “Bahçeli: Uluslararası toplum Mısır’daki olaylara sessiz 
kalmamalı”, 



48

SETA 2013 YILI ANALİZİ

s e t a v . o r g

yenilik talebinin bayraktarlığını yapan ve muhalif 
kesime zımnen destek sunan parti çevrelerinde öz-
gül ağırlığı olan kişilerden oluşuyordu.120

Devlet Bahçeli, karşısında oluşan muhalif 
bloğu kırmak için ilk sinyali, 2012 yılının Eylül 
ayında kongreden iki ay önce, Şefkat Çetin’i teşki-
latlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak 
tekrar partiye davet ederek vermişti.121 Bu bağ-
lamda MHP’de 2013 yılı içerisinde, kahir ekseri-
yeti kongrede Koray Aydın’ı destekleyen Muğla, 
Çankırı,122 Edirne, Konya,123 Sakarya,124 Rize ve 
Kütahya125 il teşkilatları kapatıldı. Kamuoyunda 
yönetimin bu yolu izlemesindeki temel sebebin, 
tasfiye edilen kadroların hukuki süreç başlatma-
larını engellemek olduğu konuşuldu. Ancak tas-
fiyelerle birlikte MHP’den uzaklaştırılan eski il 
yöneticileri Kütahya’da bir araya gelerek hukuki 
mücadeleye başlayacaklarının da sinyalini verdi-
ler.126 Öte yandan bu buluşmadan sadece beş gün 
sonra görevden alınan Konya il yönetiminin ye-
rine Genel Merkezin yeni atadığı il teşkilatını 11 
farklı il yönetiminin ziyaret etmesi, sembolik bir 
tebrik ziyaretinden daha çok parti içi güç mücade-
lesinin yerelde kızışması olarak okunabilir.127

120. “Ülkücülerden barışa destek”, Taraf, 15 Mart 2013.
http://taraf.com.tr/haber/ulkuculerden-barisa-destek.htm

121. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Şefkat Çetin İşbaşı Yaptı”, Yeniçağ, 4 
Ekim 2012.
h t t p : / / w w w. y g . y e n i c a g g a z e t e s i . c o m . t r / h a b e r g o s t e r.
php?haber=73779

122. “Koray beyi desteklediğim için görevden alındım”, Hüriyet 5 
Şubat 2013
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22526668.asp 

123. “MHP 5 ilde ‘Aydın’ operasyonu yaptı”, Milliyet 9 Şubat 
2013, http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-5-ilde-aydin-operasyonu-
yapti/siyaset/siyasetdetay/09.02.2013/1666515/default.htm 

124. “MHP Sakarya İl Yönetimi Görevden Alındı”, Milliyet 7 
Şubat 2013, http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-sakarya-il-yonetimi-
gorevdenalindi/siyaset/siyasetdetay/07.02.2013/1665877/default.htm 

125. “MHP Kütahya Teşkilatı Kapatıldı”, Zaman 21 Şubat 2013.
http://www.zaman.com.tr/politika_mhp-kutahya-teskilati-
kapatildi_2056522.html

126. “MHP’de kapatılan teşkilatlar hukuk mücadelesine başlıyor”, 
Zaman 4 Mart 2013.
http://www.zaman.com.tr/politika_mhpde-kapatilan-teskilatlar-
hukuk-mucadelesine-basliyor_2060663.html 

127. “MHP’nin 11 il başkanı Konya’da”, Zaman 9 Mart 2013.
http://www.zaman.com.tr/politika_mhpnin-11-il-baskani-
konyada_2063173.html 

Parti içi güç mücadelesindeki bir başka bo-
yut Devlet Bahçeli ve Koray Aydın’ın bu konular-
da yaptığı açıklamalarda kendini göstermektedir. 
Bahçeli bahsi geçen il teşkilatlarının kapatılması-
nın meşruiyetini, yerel seçimler öncesi kritik bir 
süreçte oldukları üzerinden kurmuştur: “Bu ar-
kadaşlar 4 Kasım’da bir tercihte bulunarak Koray 
Bey’i desteklediler. Ancak daha sonra kongreyi 
geride bırakamadılar. Genel Merkez yönetimi 
hakkında çirkin üslupla eleştiriler ve değerlendir-
melerde bulundular. Önümüzde çok kritik yerel 
seçim süreci var. Yerel seçimlere yönelik endişe ta-
şıyoruz. Bu zihniyette olan arkadaşlara seçimlerde 
nasıl güvenebilirsiniz”.128 Koray Aydın’ın il teşki-
latlarının tasfiyesine yönelik fikirleri ise daha çok 
birlik ve bütünlük temalıdır. Aydın, “kapsayıcı ve 
kucaklayıcı olunması gereken bir dönemde hiçbir 
gerekçe gösterilmeden birçok il teşkilatının kapa-
tılmasını üzücü ve düşündürücü”129 bulmaktadır.

Kapatılan il teşkilatlarının başlatmış olduğu 
hukuki sürecin nasıl şekilleneceği bugünden açık 
olmasa da muhaliflerin (Koray Aydın ve Müsavat 
Dervişoğlu) 500’e yakın üst delegasyon desteği 
olduğu düşünüldüğünde ve kapatılan yedi il teş-
kilatındaki üst delegasyon üyesinin 90 olduğu da 
hesaba katıldığında, muhalif hareketin hâlâ epeyce 
gücü olduğu ifade edilmelidir. Öte yandan MHP 
yönetiminin “teşkilat kapat-aç” taktiğiyle kadrola-
rı değiştirme politikasını devam ettirme imkânları 
da tartışmalıdır. Zira muhaliflere yönelik yapılan 
tasfiye politikası sonucunda muhalifler kongrede 
kazandıklarını, partiyi olağanüstü kongreye gö-
türme kozunu kullanırlarsa MHP’nin de CHP’ye 
benzer şekilde bir “kongreler partisi” olması ihti-
mali ortaya çıkmaktadır. Bu ihtimal, işin parti içi 
boyutudur. Buna bağlı olarak önümüzdeki iki yıl 
içinde yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı olmak 
üzere üç seçim varken, parti olası kongreler süreci 

128. “Bahçeli Aydın’ın kalesine gidiyor”, Milliyet 25 Şubat 2013, 
http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-aydin-in-kalesine-gidiyor/
siyaset/siyasetdetay/25.02.2013/1673030/default.htm 

129. “Koray Aydın’dan MHP’deki teşkilat kapatmalarına tepki”, 
Zaman 13 Şubat 2013.
http://www.zaman.com.tr/politika_koray-aydindan-mhpdeki-
teskilat-kapatmalarina-tepki_2053144.html 
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yaşarsa buradan çıkacak kaotik süreç hem MHP, 
hem Türkiye siyasetini olumsuz etkileyebilir. Bu 
bağlamda yönetimin, muhaliflerle giriştiği bu kör 
dövüşün yerine uzlaşmaya açık bir diyalog süreci 
başlatma ihtiyacı açıktır.

MHP’NIN MECLIS 
PERFORMANSI
MHP’nin 2013 yılında Meclis performansına 
baktığımızda yoğun bir mesai göze çarpmaktadır. 
MHP’li milletvekilleri, 2013 yılının ilk yasama 
yılı olan 3. Yasama yılı ve Aralık 2013’ü de kap-
sayan 4. yasama yılında Meclis’e 222 tane Kanun 
Teklifi; 7306 tane Yazılı Önerge; 1646 tane Sözlü 
Önerge; 150 tane Araştırma Önergesi; 13 tane 
Genel Görüşme Önergesi ve nihayet 5 tane Gen-
soru Önergesi sunmuştur.130

MHP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifle-
rinin kahir ekseriyetini, devlet memurları, sosyal 
sigortalar ve hizmetler, seçim işleri ile vergi gibi 
bürokrasinin düzen ve işleyişine yönelik öneriler 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda MHP 108 kanun 
teklifi vermiştir. Öte yandan Eğitim, Kalkın-
ma ve Tarım işleriyle ilgili MHP’nin 45 kanun 
teklifi daha verdiği düşünüldüğünde, terör kap-
samında 17 kanun teklifi sunulmuş olması, bu 
sorunun pratik olarak diğer meselelerin gerisinde 
kaldığının göstergesi niteliğindedir. Dolayısıyla 
MHP’nin Çözüm Süreci ve Kürt sorununa dair 
söylemsel düzeydeki göndermeleri yoğun olma-
sına rağmen işleyişte pratik ve her kesime hitap 
eden mesele ve sorunlara odaklandığı söylenebi-
lir. Başka bir deyişle, MHP Parlamentoda ülke 
sorunlarına yönelik ciddi bir yasama faaliyeti yü-
rütürken, Çözüm Süreci kapsamındaki karşı du-
ruşunu reel siyasete, ülke sorunlarına oranla aynı 
ağırlıkla taşımamış ve bu konuyu kamuoyunda 
daha çok söylemsel düzeyde tartışmıştır. 

130. Bu rakamlar hakkında daha ayrıntılı bir bilgi için bkz. 
“TBMM milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanlığı” Yasama ve 
Denetim Faaliyetleri 24. Dönem III. Yasama Yılı (1 Ekim 2012-13 
Temmuz 2013)” 

SONUÇ
2013 yılı siyasal gelişmelerin yoğun olduğu bir 
yıl oldu. Çözüm Süreci, yeni anayasa yazımı, 
Gezi eylemleri ve dış politikadaki yoğun ha-
reketlilik doğal olarak MHP’de de yansıması-
nı buldu. MHP bütün bu gelişmelere yönelik 
söylemsel düzeyde karşılık verirken, ağırlıkla 
çözüm süreciyle ilgilendi. Gezi eylemleri, siya-
sal gündemi çözüm sürecinden uzaklaştırınca 
da huzursuzluğunu dışa vurmaktan çekinmedi. 
Çözüm sürecinde dönemsel olarak farklı söy-
lemlere yönelse de, genel olarak bakıldığında, 
MHP’nin tehdit öncelikli bir okumayla süreci, 
“bölünme ve parçalanma”nın yol haritasının 
çizilmesi zemininde değerlendirdiği söylenebi-
lir. MHP, aktif olarak çözüm karşıtı bir siyaset 
güderek, sürecin yol açabileceği muhtemel top-
lumsal kaygı ve endişelerin adresi olma strateji-
sini benimsedi. 

MHP’deki 2013 yılı gelişmelerine bakılarak 
2014 yılı hakkında öngörüde bulunmak gere-
kirse iki önemli konunun belirleyici olacağını 
söylemek mümkündür: İlki ve en önemlisi Kürt 
sorunu ve Çözüm Süreci bağlamında yaşanacak 
gelişmelerdir. Çözüm Süreci’nde atılacak adım-
lara göre MHP Türklük ve Türk milliyetçiliği 
kavramlarını tedavüle sokarak bu konuda ortaya 
çıkma potansiyeli taşıyan tepkiyi heba etmek is-
temeyecektir. Seçimlerinin ardışık olması bu po-
tansiyeli güçlendirmektedir. Ancak her ne kadar 
pragmatik düşünüldüğünde bu şekilde olacağı 
beklentisi hakim olsa da, bu ihtimalin MHP’yi 
dar bir kümeye sıkıştıran ve marjinalize eden bir 
tarafının olduğu unutulmamalıdır. Çünkü top-
lumun çoğunluğu Çözüm Süreci’nin başarıyla 
sonuçlanmasını ve Türkiye’nin ayağındaki pran-
galardan kurtulmasını istemektedir. Ayrıca yerel 
seçimler bu tarz büyük teorilerle sahada propa-
gandaya izin vermeyeceğinden adayların yetkin-
liği ve yeterliliği üzerine kurulur. Bu doğrultuda 
MHP, doğru adayları tercih edip hizmete dayalı 
söylemleri meydanlara taşımaz ve Kürt sorunu 
endeksli tepkiye yönelmeyi seçerse, yerel seçim-
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KRONOLOJI - MHP

24 Ocak  Lütfü Türkkan ile Leyla Zana buluştu.

7 Şubat  MHP Yargı Erk’i ilgili Anayasa Taslağını açıkladı.

7 Şubat  MHP Sakarya İl Yönetimi görevden alındı ve Sakarya İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

9 Şubat  MHP Muğla, Çankırı, Edirne ve Konya İl Yönetimleri görevden alındı il teşkilatları geçici olarak 
kapatıldı.

11 Şubat  Gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında “Milli Değerleri Koru ve Yaşat” adı altında Türkiye 
genelinde, 9 bölgede açık hava toplantıları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

21 Şubat  MHP Kütahya İl Yönetimi görevden alındı ve Kütahya İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

4 Mart  MHP’de kapatılan İl teşkilatları hukuki mücadeleye başlama kararı aldı.

8 Mart  Bahçeli 10 yılın ardından ilk kez Türk Ocakları’nı ziyaret etti.

23 Mart  “Milli Değerleri Koru ve Yaşat Mitingleri”nin ilki olan “Kuruluş” temalı miting Bursa’da gerçekleşti.

7 Haziran  “Gezi Parkı Eylemleri bağlamında Bahçeli topluma sağduyu çağrısında bulundu.”

29 Ağustos  MHP Hükümete Suriye politikasıyla ilgili yapılmasını önerdiği 8 başlıklı bir öneri sundu.

lerde erimekle kalmaz, Cumhurbaşkanlığı ve 
genel seçimlerde seçmenini geri kazanmak için 
ekstra çaba içine girmek zorunda kalabilir.

Önümüzdeki süreçte MHP açısından 
önemli bir diğer konu ise parti içi muhalefetin 
nasıl evrileceği ve bu muhalif grupların enerjile-
rinin partiye akıp akmayacağı meselesidir. MHP 
Genel Kongresinde ortaya çıkan sonuç nedeniy-

le, genel merkez tarafından birçok il başkanlığı 
tasfiye edildi. Seçimler sürecinde, “muhalif un-
surlardan küskünler bloğu mu çıkacak yoksa bu 
unsurlar partiye yeniden kanalize edilebilecek 
mi?” sorusunun cevabı parti performansı üzerin-
de etkili olacaktır. Yerel seçimlerde ve sonrasında 
partinin önünde bekleyen önemli soru(n)lardan 
birisi de bu olacaktır.
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2013 yılı BDP’nin etkili bir siyasal performans 
gösterme imkânını bolca yakaladığı bir yıl oldu. 
Bir taraftan PKK’nın silahsızlandırılmasını diğer 
taraftan da Kürt meselesinin demokratik yön-
temlerle çözülmesini amaçlayan çözüm süreci, 
otuz yıllık çatışma döneminin sona erme ihtima-
lini güçlendirerek silahların gölgesinde sürdürü-
len siyasetten uzaklaşılması imkânını doğurdu. 
Bu gelişme, gerçek manada bir siyasi parti hü-
viyeti kazanamadığı eleştirilerine uzunca süre-
dir muhatap olan BDP’nin, bu eleştirileri boşa 
çıkarma imkânı yakalamasına zemin hazırladı. 
BDP’nin bu zeminin farkında olduğunu hisset-
tirdiği en önemli başlıklardan biri anayasa yazım 
süreci oldu. Benzer şekilde, daha önceki yıllarda 
örgüt ile İmralı kıskacında yaşadığı belirsizlikte 
siyaset yap(amay)an BDP, özellikle çözüm süre-
cinin kritik safhalarında iradesini ortaya koya-
rak Kürt siyasal hareketi için önemli bir eşiğin 
aşılmasını mümkün kıldı. Sürecin yıl boyunca 
yaşanan provokasyonlarla sıkıntıya düştüğü za-
manlarda üslubuna dikkat eden BDP, siyasetin 
Çözüm Süreci üzerinden kutuplaşmasının da 
önüne geçmiş oldu. Yıl içerisinde Çözüm Süre-
ci’nde uyguladığı mekik diplomasisi taktiği ile 
sürecin Kürt tarafını temsil eden iki muhatabı 
İmralı ve Kandil arasındaki köprünün oluşma-
sına katkıda bulundu. Bu çerçevede, 2013 yılı, 
BDP’nin bir önceki yıl iradesini örgüt ve İmra-
lı’ya teslim etmesi hasebiyle azalan siyasi anlamı-

na, çözüm sürecinde sergilediği performans ile 
tersi yönde yeni bir dinamik kazandırdı. 

Bu çerçevede, 2013 yılı içerisindeki parti 
içi tartışmalar, Gezi eylemlerinde takınılan ikir-
cikli tavır, akabinde Blok vekilleriyle yaşanan 
anlaşmazlık ve parti içinde uzlaşma sağlama-
dan HDP’nin kurulması son kertede BDP’nin 
siyasete alışma sancıları olarak okunabilir. Bu 
gelişmelerin yanı sıra, BDP’nin Anayasa Uzlaş-
ma Komisyonu’ndaki performansı, normalleşen 
siyaset arenasında kendi aldığı inisiyatiflerle Çö-
züm Süreci’ni tabana yayma girişimleri ve Tür-
kiyelileşme adına attığı çarpıcı adımlarla çözüm 
sürecinde ve dolayısıyla Türkiye’nin geleceğinde 
önemli bir aktör olma yolunda mesafe kat etme-
sini sağlarken, ekseriyetle Öcalan’dan gelen talep-
lerin yasal zemine taşınması olarak okunabilecek 
bir dizi kampanya ve Suriye’de KCK şemsiyesi 
altında faaliyet gösteren PYD’nin Suriye’deki güç 
vakumunda elde ettiği kazanımların meşru bir 
zemine taşınması için yürüttüğü siyaset BDP’nin 
siyasi normalleşme sürecine rağmen eski refleks-
lerinden kurtulamamasının göstergeleri oldu. 

ÇÖZÜM SÜRECI VE  
BDP’NIN SIYASI ROLÜNÜN 
YENIDEN TANIMLANMASI
Kürt meselesinin kalıcı çözümünü amaçlayan 
2005 ve 2009 açılımlarının akim kalmasının ar-

BARIŞ VE  
DEMOKRASI PARTISI
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dından, Türkiye’nin 2012 yılının son günlerin-
de haberdar olduğu ve daha sonradan “Çözüm 
Süreci” olarak adlandırılan yeni dönemde131, 
Barış ve Demokrasi Partisi önemli bir yer işgal 
etti. Çözüm Süreci öncesinde “Bizim irademiz 
Öcalan’dır, bizimle değil Öcalan’la görüşün” 
açıklamaları ile iradesini devreden BDP, Çö-
züm Süreci’nin başlarında kendisine daha fazla 
rol verilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu 
çalışmanın bir sonucu olarak İmralı’da hüküm-
lü bulunan Öcalan’ı 13 kez ziyaret eden BDP, 
Öcalan’ın kaleme aldığı mektupları iletmek ve 
PKK’nın bu mektuplara verdiği yanıtları müza-
kere etmek için Kandil ve PKK’nın Avrupa kana-
dına bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çatışmasızlık 
durumunun getirdiği pozitif havadan en çok fay-
dalanması beklenen BDP, Kürt sivil siyasetinde 
ilk defa etkili bir siyasal aktör olarak yer aldı. 

2013 yılında Kürt meselesinde siyasetin ön 
plana çıkması, aslında iktidar haricindeki diğer 
siyasi partilerin ve bilhassa BDP’nin siyasi po-
zisyonunu yeniden tanımlamasını zorunlu kıl-
dı. BDP, Çözüm Süreci’nin ilk günlerinde de-
mokratik siyaset için bir irade ortaya koymak ve 
çözüm noktasında daha aktif bir rol almak için 
olağanüstü bir çaba sarf etse de, İmralı ve Kan-
dil makasından kurtulamadı. Çözüm Süreci’nde 
yaşanan duraksamalar, provokasyonlar ve teknik 
sorunlarda BDP eski dönemlerle kıyaslandığında 
etkili bir performans gösterse de nihai kertede, 
bu makastan kurtulamadı ve belirleyici bir aktör 
olmayı başaramadı. BDP, Çözüm Süreci’nin ak-
sadığı günlerde ‘söylem’ üretmekte bir sıkıntı ya-
şamazken siyaset üretme işini İmralı ve Kandil’e 
devreden bir görüntü sergiledi. Bu durum, Öca-
lan’ın “silahlar sussun, siyaset konuşsun” dediği 
bir dönemde anlamını iyiden iyiye kaybetmek-
tedir. Çözüm Süreci’nde BDP sıkça PKK’dan ve 
İmralı’dan gelen talepleri gerek gündeme getiriş 

131. İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan arasında gerçekleşen görüşmelerle başlayan çözüm sürecini 
ilk defa dillendiren Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklaması için 
http://www.ntvmsnbc.com/id/25409952/

tarzı gerekse de bu talepleri Türkiye’nin demok-
ratikleşmesi bağlamından çıkarıp Kürtlerin kır-
mızı çizgileri formatına getirerek temsil ettiği 
kitlenin sağlayabileceği siyasi kazançların da er-
telenmesine neden oldu. Esasında dillendirilen 
taleplerin bir çıkış noktası olarak kendi başına 
siyaset yapabilen BDP formatında talep edilen 
haklar özü itibariyle Türkiye demokratikleşmesi-
nin bir parçası olarak değerlendirilebilirdi.

Dolayısıyla Öcalan’ın Nevruz mektubunda 
dillendirdiği ve Kürt meselesi için tarihi nitelik-
teki “Silahlar sussun, siyaset konuşsun” mesajı-
nın adresi Kandil, BDP’nin üzerindeki etkisini 
devam ettirdi. Özellikle Haziran ayında gerçek-
leşen Gezi eylemleri ve Temmuz ayında gerçek-
leşen KCK yönetimindeki değişiklik sonrasında 
Murat Karayılan’ın yerine Cemil Bayık’ın ge-
çerek Kandil’in üslubunu değiştirmesi Çözüm 
Süreci’ndeki olumlu havanın yerini daha gergin 
havaya bırakmasına neden oldu. Bu gerginlik-
te yapıcı bir rol üstlenerek Çözüm Süreci’ni 
yeniden rotasına döndürmeyi hedefleyemeyen 
BDP de benzer şekilde üslubunu sertleştirmeye 
başladı. O kadar ki Kürt meselesi için önemli 
maddeler içeren demokratikleşme paketi açık-
lanmadan evvel BDP Eşbaşkanı Kışanak pake-
tin “içinden kabak çıkacak” diyerek yapıcılıktan 
uzak pozisyonel bir tavra doğru yöneldiklerinin 
sinyallerini verdi.132 Bir taraftan Çözüm Sü-
reci’nin yasal bir zemine oturması için sürekli 
taleplerde bulunan BDP, diğer taraftan da siya-
setin önünü açan ve Kürt meselesini doğrudan 
ilgilendiren maddelere aldırmadan, pozisyonel 
siyasi tavrını devam ettirerek demokratikleşme 
paketi için “Bunun olağanüstü mucizeler içeren 
bir paket olmadığını hepimiz biliyoruz. 30 yıl-
dır Türkiye’nin tartıştığı, konuştuğu meseleler-
dir zaten” dedi.133 

132. “Kışanak: Paketten kabak çıkacak”, Hurriyet, 28 Eylül 2013 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24807491.asp 

133. Demirtaş’ın demokratikleşme paketi hakkındaki açıklamaları 
için bkz. http://www.iha.com.tr/bdp-heyeti-kandile-gidiyor-
politika-300228 
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Benzer bir tavır Kasım ayında Diyarbakır’da 
gerçekleşen Erdoğan-Barzani buluşmasında tek-
rarlandı. Sürecin ilk gününden beri çözümü 
destekleyici açıklamalar yapan Barzani ile Suriye 
bağlamında bir inisiyatif mücadelesi içine giren 
BDP’nin, bu gerilimi Çözüm Süreci’ni başlatan 
AK Parti karşıtlığı ile harmanlaması parti içinde 
de ufak bir krize neden oldu.134

Öte taraftan, BDP yılın son altı ayında ana 
gündem maddesi haline getirdiği “Rojava” mese-
lesini Çözüm Süreci’ne doğrudan endeksleyerek 
akıbeti müphem bir değişken üzerinden Türki-
ye’deki tarihi fırsatı zora sokmayı göze aldı. Çö-
zümün ilk aylarında gerçekleşen Paris suikastla-
rında, öldürülen üç kadının cenaze törenlerinde, 
BDP içerisinden sızdırılan İmralı tutanaklarında 
ve sürece zarar verebilecek benzeri birçok geliş-
mede serinkanlı bakış açısını koruyabilen BDP, 
PYD’nin Rojava’da elde ettiği kazanımları meşru 
zemine çekebilmek için Çözüm Süreci’ni zora 
sokacak açıklamalar yaptı.135 Çözüm Süreci’nde 
eksiksiz uyguladığı mekik diplomasisi taktiği ile 
kolaylaştırıcı rolüne devam eden BDP tarafından 
dillendirilmesi gereken siyasal taleplerin çıkış kay-
nağı Kandil oldu. BDP, İmralı ve Kandil’den gelen 
açıklamaların ardından oyun kurucu olma şansını 
kaybederek PKK’nın yedeğindeki siyasi uygulayıcı 
görevinden tam anlamıyla sıyrılamadı. Sadece sivil 
siyasetin gündeminde ve programında yer alması 
gereken âdem-i merkeziyetçilik, anadilde eğitim 
gibi taleplerin savunucusu BDP ile eşit derecede 
ve hatta daha fazla Kandil cephesi oldu. 

Sızdırılan İmralı tutanaklarında geri çekilme-
yi iki yıla yaymayı öneren ve bu sebepten Çözüm 
Süreci’ndeki muhataplar arasında barışa hazırlan-
ması gereken tek aktör olan PKK’nın silahsız bir 
mücadeleyi göze alıp almayacağı konusunda BDP 
siyasi iradesini ortaya koyamayarak geleneksel 

134. “ BDP’de karşılama krizi çıktı”, Yenişafak, 19 Kasım 2013, 
http://yenisafak.com.tr/politika-haber/bdpde-karsilama-krizi-
cikti-20.11.2013-583696 

135. “BDP’li Gür’den Başbakan’a soru önergesi”, T24, 24 Temmuz 
2013, http://t24.com.tr/haber/bdpli-gurden-basbakana-soru-
onergesi/235120

söylem ve üslubunu bu konuda da devam ettir-
di. Öte taraftan süreç, BDP açısından kendisini 
kısıtlayan birçok tabunun üstesinden gelmesini 
sağladı. PKK ile aralarında bir bağ bulunmadığını, 
ama aynı sosyolojik tabana sahip olduklarını iddia 
eden BDP, PKK ile organik bir ilişki düzleminde 
olan bağlarını bu süreçte teyit etmiş oldu. Son ker-
tede kararları veren yapının ise hala silahları elinde 
tutan aktörlere ait olduğu gerçeği ise değişmedi. 

Bu noktada PKK’nın silah bırakmasının en 
büyük kazananlarından birisinin BDP özelinde 
Kürt siyasal hareketi olacağı iddia edilebilir. Bu-
nun bir diğer anlamı da normalleşen siyasi ze-
minde BDP’nin (Türk seçmenin de güven duya-
bileceği) bir Türkiye partisine dönüşmesidir. Bu 
anlamda, Kürt siyasal hareketinin ilk defa silahlı 
örgütten bağımsız ve özerk bir siyasi yapıya ka-
vuşmasının özellikle HDP’nin kurulmasından 
sonra gündeme gelen “Türkiyelileşme” tartışma-
larını boşa çıkaran bir tarafı bulunmaktadır.

BDP için parti içi demokrasi ve halkın talep-
lerine kulak verme gibi temel siyasi parti normları 
üzerinden normalleşmesinin belirtilerini, Kürt 
siyasal geleneğini Türk solunun bagajına sıkıştı-
ran HDP projesini desteklemeyen siyasetçilerin 
tavırlarında ve 16 Kasım’da Diyarbakır’da gerçek-
leşen Erdoğan-Barzani buluşması için planlanan 
protestoya karşı çıkıp programa katılan vekiller ile 
gösterdi. BDP için yeni sayılabilecek bu yol, ger-
çek manada bir siyasi parti hüviyetine kavuşmak 
için sergileyeceği güçlü bir değişim isteği ile ken-
disi tarafından bir fırsata dönüştürülebilir. Çö-
züm Süreci için en çok kullanılan tabirlerden bir 
tanesi “süreç dönüştürür” oldu. Aynı potansiyel 
BDP özelinde Kürt siyasetinin kendi mecrasına 
dönmesi açsından da geçerliliğini korumaktadır.

GEZI EYLEMLERI  
VE IKIRCIKLI TAVIR
BDP’nin 2013 performansının birçok konuda-
ki belirleyicisi olan Çözüm Süreci, partinin Gezi 
eylemlerindeki tavrında da başat bir rol oynadı. 
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BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 
Gezi Park’ında önemli bir yer işgal etmesine, Ab-
dullah Öcalan’ın İmralı heyetine Gezi’yi selamla-
dığını belirtmesine ve Gezi’nin jeneriklere giren 
fotoğrafında BDP bayrağı ile Türk bayrağının 
yan yana yer almış olmasına rağmen, Kürtlerin 
Gezi eylemleri içinde yer almadığını belirtmek 
gerekiyor. Bunun en önemli nedeni Kürtleri 
Gezi’ye çekme amacına hizmet eden araçsal bir 
Lice parantezine rağmen, Gezi’nin çoğul dina-
mikleri içinde Kürt meselesinin yer bulmamış 
olmasıdır. Önder’in şahsi katılımı paranteze alın-
dığında, BDP’nin Çözüm Süreci’nin selametini 
önceleyerek Gezi eylemlerine mesafeli bir tutum 
takınması, eylemi destekleyen çevrelerde yoğun 
bir şekilde eleştirildi. Ayrıca, Emek, Barış ve De-
mokrasi Bloğu çerçevesinde BDP bünyesinde 
siyaset yapan Önder ve Ertuğrul Kürkçü üzerin-
den de BDP’nin Gezi’ye destek vermesi yönünde 
baskı kuruldu. BDP bu baskılara, Öcalan’ın da 
net duruşuyla, Gezi eylemlerinin çözüme katkıda 
bulunmak bir yana süreci sekteye uğratacak bir 
sonuca yol açabileceği yargısına vararak direnme-
yi tercih etti. Gezi eylemleri boyunca, AK Parti 
ile eylemciler arasında sıkışan BDP, her iki tarafı 
da gözeten, ancak nihayetinde eylemlerle arasına 
koyduğu mesafenin altını çizen bir siyaset izledi. 

BDP’nin aldığı bu tutum ile Önder şahsında 
Gezi eylemlerine verilen destek, BDP ile Emek, 
Barış ve Demokrasi Bloku arasında bir çatallan-
maya neden oldu. Blok, BDP’yi Gezi’de olma-
maktan dolayı eleştirdi. Gezi eylemlerinin siyasal 
etkilerinin henüz ortaya çıkmadığı ilk günlerde 
oluşan coşku, doğal olarak BDP tabanını da çe-
kim alanına soktu. Nitekim ilk günlerde Diyar-
bakır’da bile –katılım onlu rakamları geçmese de- 
bir gösteri düzenlendi. Ancak, gösterilerin hemen 
son bulmasından da anlaşılabileceği üzere, BDP 
eylemlere mesafe koymakta tereddüt göstermedi. 

Bu noktada, BDP’nin Gezi eylemlerine me-
safeli durmasını iki gerekçeyle açıklamak müm-
kün. Öncelikle, BDP’nin Gezi eylemlerini Çö-
züm Süreci’ni sekteye uğratabilecek bir dinamik 

olarak gördüğü söylenebilir. BDP, hem siyasetin 
odağını değiştirebilme potansiyeli, hem de Çö-
züm Süreci’nin garantörü konumunda bulunan 
AK Parti ve Erdoğan’ı süreci omuzlayacak güçten 
yoksun bırakması ihtimalinden ötürü, eylemle-
ri Çözüm Süreci’ni riske sokacak bir unsur ola-
rak değerlendirdi. İkinci olarak BDP, eylemlerin 
odağında yer alan ulusalcı-Kemalist grupların 
motivasyonlarını oluşturan asıl dinamiğin özgür-
lükleri genişletmek veya demokrasiyi derinleştir-
mekten öte, Erdoğan’ı veya AK Parti’yi zayıflat-
mak olduğunu değerlendirdi. BDP’nin sıklıkla 
Gezi’deki darbeci unsurlara atıfta bulunması, 
Gezi eylemlerinde demokratik bir potansiyelden 
öte anti-demokratik nüveler gördüğünü gösterdi. 

Eylemlerin onuncu gününde İmralı’ya bir 
ziyaret gerçekleştiren BDP heyeti, dönüşte De-
mirtaş üzerinden yayımladığı mesajda, her ne 
kadar Öcalan’ın Gezi’yi selamladığı yönünde bir 
açıklama yapmış olsa da, ziyaret sonrası BDP’nin 
eylemlere yönelik açıklama ve tutumundaki me-
safe arttı. Eylemlerin son bulmasından sonra 
BDP, Gezi’de biriken enerjiyi Çözüm Süreci’ne 
akıtma hesabı güttü. Kürtler Gezi eylemlerinin 
kitleselleştiği ilk günden beri eylem alanına çeşit-
li kanallarla davet edildi. Ama Demirtaş, “Kürt-
ler sokağa çıktı ve şimdi müzakere yürütüyorlar. 
Müzakereden sonuç almak için de bir hassasiyet, 
çaba gösteriyorlar” diyerek bu davetleri kibarca 
geri çevirdi.136

BDP bir yandan Gezi olaylarını destekleyen 
parti dışı çevrelerden gelen katılım çağrılarına ya 
da baskılarına cevap vermeye ve direnmeye çalı-
şırken; öte yandan 2011 genel seçimlerinde Blok 
ittifakı kontenjanından Kürt hareketi saflarında 
siyaset yapmaya başlayan Önder ve Kürkçü gibi 
milletvekillerinin baskısıyla da karşı karşıya kal-
dı. Blok ittifakının geleceği için de yadsınama-
yacak öneme sahip bu sorunla yüzleşmek parti 
dışı unsurlardan gelen baskılara direnmekten 

136. Demirtaş’ın bu konudaki açıklamaları için bkz. http://www.
radikal.com.tr/politika/demirtas_savas_durunca_toplumsal_ofke_
disa_vurdu-1137404
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daha zor oldu. Blok vekillerinin Gezi eylemlerine 
verdikleri koşulsuz ve coşkulu destek HDP’nin 
fiili bir şekilde kuruluşu olarak da adlandırılabi-
lecek kongresinde atılan Gezi sloganları ile per-
çinlendi. Kongresine damga vuran sloganlardan 
da anlaşılabileceği üzere bir “Gezi Partisi” olarak 
kurgulanan HDP üzerinden Gezi eylemleri esna-
sında meydana gelmeyen organik birliktelik, bu 
proje aracılığıyla kurulmaya çalışıldı. 

HDP projesinin geçmişi 2011 genel seçim-
lerinde BDP’nin Türkiye solu ile giriştiği işbir-
liğine dayanmaktadır. Son kertede, bu işbirliği 
sonucunda ortaya çıkan “Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku” BDP ile sol parti ve grupları 
ortak bir siyasi zeminde buluşturmayı hedefle-
mektedir. Öcalan ise bölgeye sıkışan ve BDP 
tarafından temsil edilen siyasetin Türkiyelileş-
mesi için bu projeye sahip çıkmaktadır. Fakat 
Kürt siyasetinin HDP’yi oluşturan aktörlerle ne 
ölçüde Türkiyeleşebileceği tartışmaları partinin 
kurulmasını takip eden aylarda da devam etti. 
Ekim ayında yapılan kongrede Ertuğrul Kürkçü 
ve Sabahat Tuncel’in partinin eş başkanı seçilir-
ken, kongrede Öcalan’ın HDP projesini öven 
mesajı okundu.137 HDP projesinin BDP kadro-
ları arasında bir uzlaşma sağlanmadan faaliyete 
sokulmasındaki en büyük neden de Öcalan’ın 
bu projeye verdiği destekten kaynaklanmakta-
dır. Kongre sırasında Gezi sloganları atılırken, 
yapılan konuşmalarda Gezi eylemlerinin devamı 
niteliğindeki Hatay Armutlu ve ODTÜ’deki yol 
krizine referans veren siyasi ton, HDP’nin üze-
rinden kurgulayacağı gelecek vizyonuna da ışık 
tutmaktadır. HDP vekillerinin yaklaşan yerel 
seçimlerde İstanbul özelinde CHP ile bir seçim 
ittifakına girebileceklerini belirtmesi, Tuncel, 
Kürkçü ve Önder’in farklı yer ve zamanlarda 
yaptıkları CHP’yi hedefleyen ilkeler düzeyinde 
bir ittifak çağrısının ve bunun gerçekleşmesi ha-
linde ise bu projenin BDP’nin temsil ettiği Kürt 

137. HDP Kongresinin detayları ve Öcalan’ın mesajı için bkz. 
http://www.iha.com.tr/hdp-kongresinde-ocalanin-mesaji-okundu-
politika-308097

tabanında nasıl bir karşılık bulacağını 2014’te 
düzenlenecek seçimler gösterecektir. 

ANAYASA YAZIMINDA 
ILKESEL TAVIR
Yeni Anayasa girişimlerinin Kürt meselesinde 
önemli ve rahatlatıcı adımlar atma potansiyeli 
dolayısıyla BDP’nin Anayasa çalışmalarını diğer 
muhalefet partilerine oranla daha fazla önem-
sediği söylenebilir. BDP iki yıl boyunca sürdü-
rülen çalışmalarda her ne kadar Kürt meselesini 
merkeze alan bir tutum sergilediyse de yeni ana-
yasanın tartışılan her maddesi için sivilliği önce-
leyen bir pozisyon aldı. BDP dışındaki muha-
lefet partileri, sivil anayasa fikrini ilkesel olarak 
kabul ettiklerini belirtseler de, pratikte tartışılan 
maddelerde, anayasa yapım sürecine özellikle 
AK Parti’nin olası girişimlerini engellemek için 
katılmış izlenimi verdiler. 

2013 yılında tartışılan maddeler özelinde 
BDP’nin geliştirdiği öneriler incelendiğinde, 
BDP’nin sivillik parantezinden çıkmadan hem 
özgürlük hem de kolektif hakları içeren bir yak-
laşımla dünya demokrasilerindeki anayasaları 
inceleyerek dersine en çok çalışan parti görün-
tüsü verdi. BDP tartışılan maddelerde (etnisite, 
dil, cinsel yönelim gibi) kişisel haklar kısmında 
geniş bir alanı kapsayarak eşitliği, devlet yöneti-
mini düzenleyen maddelerde ise âdem-i merke-
ziyetçiliği, başka bir deyişle özerkliği önceleyen 
maddeler önerdi.138

2013 yılı boyunca medyada tartışılan mad-
delerde komisyonda yer alan partiler farklı ko-
nularda mikro koalisyonlar oluşturdular. Vatan-
daşlık konusunda BDP ve AK Parti benzer bir 
pozisyonla etnik vurgudan uzak önerileri benim-
serken, eşitlik konusunda BDP diğer partilere 
oranla daha geniş sınırlar ortaya koyunca masada 
yalnız kaldı. Benzer şekilde sahip çıktığı Kürt me-
selesi ile doğrudan ilintili olan Anadilde Yaşam 

138. BDP’nin önerdiği maddelerin tamamı için bkz. http://www.
tesev.org.tr/assets/publications/file/15072013100234.pdf
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Hakkı konusunda BDP düşünce ve ifade hürri-
yeti, basın hürriyeti, eğitim ve öğretim hakkı ve 
çocuk haklarıyla bağlantılı bir paket sunarak ma-
sadaki diğer partilerden ayrıştı. Yürütmeye ilişkin 
maddelerde ise BDP, CHP ve MHP ile benzer 
şekilde parlamenter sisteme dayalı öneriler sunar-
ken, AK Parti’nin Başkanlık sistemine dayalı tek-
lifine karşı muhalefet etti. BDP’den daha sonra 
yapılan açıklamalarda ise Başkanlık sistemine il-
kesel olarak karşı olunmadığı, uygun şartlarda bu 
meselenin tartışılabileceği belirtildi.139 Başka bir 
ayrışma da 2013 yılının sonundaki tartışmalarda 
gündeme gelen Milli Güvenlik Kurulu’nun gele-
ceğine dönük maddede yaşandı. MHP, MGK’nın 
devamından yana, AK Parti, BDP ve CHP ise 
kaldırılmasından yana bir tasarı sundular. BDP 
diğer partilerden farklı olarak yeni anayasada yer 
almak üzere “barış hakkı”, “hakikat hakkı”, “ka-
dın hakları”, “kültürel kimlik hakkı” ve “vicdani 
red hakkı” ile ilgili madde önerilerinde bulundu. 

Son kertede, 2013 yılında partilerin Anaya-
sa Uzlaşma Komisyonu performansına bakıldı-
ğında BDP’nin reformcu özelliğini vurgulamak 
gerekir. Bu durumda, BDP yeni Türkiye’nin inşa 
sürecine uyumlu bir rol üstlenebileceğini açık bir 
şekilde gösterdi. BDP’nin bu yapıcı performansı 
devam etmekte olan Çözüm Süreci ve Kürt me-
selesinin (ana)yasal garantilerle çözüme kavuştu-
rulmasının büyük bir etkisi bulunmaktadır. Ni-
tekim BDP ve AK Parti arasında, Komisyon’da 
statükoyu savunan partilerin karşısında vatan-
daşlığı, devletin yapısını ve yargıyı düzenleyen 
maddelerde asgari müştereklerde bir uzlaşı da 
göze çarpmaktadır. 

2011 yılında TBMM’de grubu bulunan dört 
siyasi partinin üçer üye ile temsil edildikleri Ko-
misyon’un, iki senede ancak 60 maddede uzlaşa-
bilmiş olması ve yeni anayasa sürecinin tıkanması, 
2013 yılı içerisinde bir kaç defa dillendirilen üç 
veya daha az sayıda partinin uzlaşmasını temel 

139. BDP Milletvekili M. D. Beştaş’ın bu konu hakkındaki 
görüşleri için bkz. http://t24.com.tr/haber/meral-danis-bestas-
barsci-bir-anayasada-uzlasabiliriz/224458

alan alternatif taslaklarla yola devam edilmesi for-
mülünün önümüzdeki dönemde daha fazla gün-
deme geleceğini işaret etmektedir. Dört partinin 
de sürecin dışına çıkmanın getireceği siyasi mali-
yeti hesaba katarak iki yıl zarfında masadan kalk-
maya niyetli olmaması bu seçeneğin tartışılmasını 
engelleyici bir işlev gördü. Komisyon’un çalışma-
sını bitirdiği 2013 Aralık’ta BDP Eş Genel baş-
kanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak, 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e yazdıkları mektup-
ta evrensel değerlere aykırı “kırmızı çizgileri”nin 
olmadığını belirterek, “Herkes gerçekçi çözüm 
önerileriyle yeni ve sivil bir anayasanın yazılması 
için sorumluluk almalı”140 çağrısını yaptı ve yeni 
anayasa konusunda meseleyi tabana yayarak, il-
gili STK ve kamu kuruluşlarını da içeren yeni 
bir yöntemle yola devam edilmesi konusunda 
BDP’nin ısrarlı olacağının sinyallerini verdi. 

Komisyon çalışmalarının ardından parla-
mentoda yeni anayasanın kabulü ile ilgili sürecin 
nasıl işleyeceği, karar yeter sayılarının nasıl ola-
cağı gibi kuralların net ve belirgin olmaması se-
bebiyle Başbakan’ın çağrısı ile anlaşmaya varılan 
önce 48 sonra da 60 maddenin meclise taşınması 
önerisine diğer muhalefet partileri gibi BDP de 
kayıtsız bir tavır sergiledi.

BIR KÜRDISTANLAŞMA 
MESELESI OLARAK  
DIŞ POLITIKA
BDP’nin 2013 yılı dış politika performansı, bir-
çok başka başlık için de geçerli olduğu üzere, Çö-
züm Süreci’ne endeksli bir seyir izledi. Çözüm 
Süreci’nin geleceğe ve dış politikaya olan etkisi 
konusunda en çok dillendirilen tespit “Kürtler 
Türkiye’yi bölmeyecek, Türkiye Kürtlerle birlikte 
büyüyecek” oldu. Başka bir deyişle, Çözüm Süre-
ci ile birlikte bölgesel anlamda artık nispi kazanç 
hesapları yapılmayacak bir kazan-kazan formülü 

140. “BDP’den Çiçek’e anayasa paketi”, Milliyet, 02 Kasım 2013,  
http://siyaset.milliyet.com.tr/bdp-den-cicek-e-anayasa-paketi/
siyaset/detay/1801310/default.htm
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devreye sokuldu. BDP’nin 2013 yılı dış politika 
önceliği de bu çizginin dışına çıkmadı. 

Yılın ikinci yarısından itibaren BDP’nin 
ana gündem maddesi Rojava olarak adlandırı-
lan Suriye Kürtleri’nin durumu oldu. BDP’nin 
Türkiye coğrafyası dışında kalan Kürtlerle daha 
yakın ilişkiler geliştirme yönündeki dış politika 
önceliklerine daha yakından bakmak için Arap 
Baharının Kürt Baharına evirilmesiyle ilgili tar-
tışmaları hatırlamakta yarar var. PKK, ağırlıklı 
olarak Suriye’deki iç savaş özelinde Ortadoğu’da-
ki isyan dalgasını Kürt Baharına dönüştürmeye 
yönelik bir strateji benimsedi. 

İlk olarak, İran ve PJAK arasında devam eden 
ateşkesin 2013 yılında da devam ettiğini belirt-
mekte fayda var. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) ile sürdürülen sıcak ilişkiler sayesinde PKK 
operasyonel ağırlığını Suriye’ye, diplomasi alanın-
daki manevra gücünü ise Türkiye’de devam eden 
Çözüm Süreci’ne kanalize etti. Bu noktada bay-
rağı devralan BDP ise Suriye’deki güç vakumun-
da PYD’nin elde edilen kazanımları Türkiye’deki 
Çözüm Süreci’nin bir ön şartı haline getiren bir 
dış politika vurgusu ile dört ülkeye yayılmış soy-
daşlarını kuşatan bir dile doğru çevirdi. BDP’nin 
gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinde de Çözüm 
Süreci’ne destek arayışı ve PYD’nin elde ettiği ka-
zanımlara uluslararası meşruiyet kazandırma ça-
bası damga vurdu. Bu bilgiler ışığında BDP’nin 
2013 yılındaki dış politika algısı bir Kürdistanlaş-
ma çabası olarak okunabilir. Hükümetin Çözüm 
Süreci’ni Türkiye sınırları içinde tutma çabasına 
karşılık olarak BDP meseleyi özellikle 2013’ün 
ikinci yarısından itibaren Suriye özelinde Kürdis-
tan’a yayma çabası içine girdi. 

IKBY ile yapılan bir dizi görüşmede Kürtle-
rin geleceği, Kürt Konferansı hazırlıkları ve Türki-
ye’deki çözüm süreci ele alınırken, IKBY yetkilileri 
Çözüm Süreci’ne “ama”sız destek vereceklerini 
belirttiler. Rojava meselesinin Çözüm Süreci’nin 
önünde bir engel teşkil etmesinden önce, BDP he-
yetinin ziyaretinin ardından IKBY adına açıklama 
yapan Neçirvan Barzani Türkiye’de başlatılan süre-

ci desteklediklerini, “Kürt sorunun barışçıl yollar-
la çözülmesi için Bölgesel Kürt Hükümeti olarak, 
üzerlerine düşen rolü oynamaya hazır olduklarını” 
söyledi.141 Türkiye açısından ise bu zamana ka-
dar PKK’nın Kandil’deki varlığı IKBY ile gerilim 
oluşturan bir faktörken, Çözüm Süreci ile birlikte 
muhtemel bir çözümü kolaylaştıracak bir etkene 
dönüştü. Çözüm Süreci’nin kritik aşamalarında 
IKBY elini taşın altına koymaktan çekinmez-
ken, geri çekilmenin başladığı 8 Mayıs tarihinde 
KCK’nın destek çağrısına yanıt “Geri çekilmesi-
nin Kürdistan Bölgesi için bir sorun teşkil etmedi-
ğini” söyleyen Mesut Barzani’den geldi. 142

BDP kanadı ile IKBY arasında yaşanan bu 
bahar havası, PYD’nin Suriye’de kurduğu de fa-
cto yönetimde Barzani tarafından desteklenen 
PYD dışındaki Kürt hareketlerine yaşam ala-
nı tanımamasıyla bozuldu. PYD, 2011 yılında 
Barzani’nin desteklediği Suriyeli Kürt partileri 
ile PKK’nın şemsiyesi altında silahlı güce sahip 
PYD’nin arasında imzalanan Erbil Deklarasyo-
nu sonucu oluşturulan Yüksek Kürt Konseyi’ni 
askıya aldı. PYD’nin silahlı kolu YPG elinde 
bulundurduğu otonom yapıyı kalıcı hale getir-
mek için bölgede faaliyet gösteren El Kaide ve 
El Nusra gibi İslamcı gruplarla sahada çatışmaya 
başladı. IKBY’den gelen yardım çağrısına “ken-
di bayrakları altına girilmesi önkoşulunu” sunan 
PYD ile IKBY arasındaki ilişkiler gerildi. Türki-
ye ile kendilerine destek vermeyen diğer bölge-
sel güçlere karşı BDP’yi ve özellikle Esad’a arka 
çıkan uluslararası aktörleri arkasına alan PYD, 
yoğun bir diplomasi trafiğine başladı. BDP 
temsilcileri Hükümetin en yetkili ağızlarından 
yalanlanmasına rağmen143 Türkiye’nin radikal 
İslamcı gruplara destek verdiğini ileri sürerek 

141. N. Barzani’nin bu konudaki açıklamarı için bkz. http://
siyaset.mil l iyet.com.tr/erdogan-i-destekliyoruz/siyaset/
siyasetdetay/05.03.2013/1676320/default.htm 

142. “Barzani: Geri çekilme Kürdistan Bölgesi için sorun değil”, 
Özgür Gündem, 04 Haziran 2013. 

143. Davutoğlu’nun bu konudaki açıklamaları için bkz. http://
www.cnnturk.com/2013/turkiye/09/10/davutoglu.el.nusra.ile.bir.
iliskimiz.yok/722862. 
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bir süre Çözüm Süreci’nin de duraksamasına 
sebebiyet verdi.144 Hükümet Suriye konusunda 
bütüncül bir sonucu gözetmesine karşın, BDP 
elde edilen geçici kazanımları resmi ve kalıcı bir 
hale dönüştürmek için risk alarak Hükümetin 
Suriye’ye yaklaşımını sert bir şekilde eleştirmeye 
devam etti.145 Türkiye PYD’nin Suriye muhale-
fetiyle birlikte hareket edip ülkenin geleceğine 
beraber karar verilmesini, IKBY ise PYD’nin di-
ğer Kürt gruplarını da hesaba katmasını istedi. 

Büyük umutlarla Ankara, Brüksel ve Diyar-
bakır’da öncülleri yapılan Ulusal Kürt Konferan-
sı Erbil’de yapılacağı ilan edilen tarihten sonra 
üç defa ertelenmesine rağmen hala yapılamadı. 
Konferansın gerçekleşememesinin önündeki 
en büyük engelin PKK-BDP-PYD üçlüsünün 
Konferans’ta karar almaya yeter çoğunluğu elde 
etme çabaları olduğu medyaya yansıdı.146 Bu 
tartışmalar, BDP cephesinde dört farklı ülkeye 
bölünmüş Kürtlerin liderliği konusunda yaşa-
nan ayrışmanın bir kez daha alevlenmesine ve 
BDP’nin Mesud Barzani’ye karşı tavır almasına 
neden oldu. Bu tavrın en kristalize olmuş hali de 
16 Kasım’da Erdoğan ve Barzani’nin Diyarbakır 
buluşmasında yaşandı. BDP Diyarbakır İl Baş-
kanlığı önünde 21 yıl sonra Diyarbakır’a gelen 
Mesud Barzani protesto edildi.147

Son kertede, BDP için 2013 yılı dış politi-
ka algısı Çözüm Süreci ve Rojava üzerinden bir 
Kürdistanlaşma meselesi haline geldi. Bu min-
valde, BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş 
ve Gülten Kışanak Rojava’daki kazanımların 
uluslararası camia tarafından tanınması için 
Brüksel, Paris ve Washington’da düzenlenen 

144. “BDP: Türkiye El Nusra’ya silah verdi”, Radikal, 30 Temmuz 
2013. 

145. BDP Grupbaşkan vekili İ. Baluken’in konuyla ilgili açıklaması 
için bkz. http://siyaset.milliyet.com.tr/suriye-tezkeresi-meclis-ten-
gecti/siyaset/detay/1772514/default 

146. “Kürt Konferansı yine ertelendi”, AA, 05 Eylül 2013, 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/224593--kurt-konferansi-yine-
ertelendi 

147. “Barzani, BDP’yi böldü!”, Cumhuriyet, 16 Kasım 2013, 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/9767/Barzani__BDP_yi_
boldu_.html 

konferanslar ve bir dizi görüşmelerle lobi faa-
liyetleri yürüttü.148 

YEREL SEÇIMLERDE KIMLIK 
VURGUSU
BDP 30 Mart 2014’te düzenlenecek yerel seçim-
lere diğer partilere oranla daha erken bir giriş 
yaparak seçimlerde izleyeceği yol haritasını açık-
ladı. BDP’nin aldığı kararlar kendi tabanında 
büyük bir şaşkınlık yarattı. Seçimlere HDP ile 
girme kararının alınması, Diyarbakır ve Hak-
kâri’nin kadın kotasına ayrılması ve İstanbul’da 
CHP ile girilebilecek olası ittifak planları parti 
içindeki rahatsızlıkların basına yansımasına ne-
den oldu. Halkların Demokratik Kongresi’nde 
alınan karara göre, yerel seçimlere Batı’da 60 ilde 
HDP ile; Kürtlerin yoğun yaşadığı ve BDP’nin 
başarılı olduğu 21 ilde ise BDP ile seçimlere giri-
leceği duyuruldu. BDP ve HDP’nin ortak tema-
sının “Kentimizi ve kendimizi de biz yönetece-
ğiz” sloganı üzerinden şekillenmesi beklenirken 
BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak “Türkiye 
siyaseti devlete hizmet etme anlayışı ile devletin 
merkezci anlayışını yaşatma hizmetine dönüştü” 
diyerek yerel seçimleri genel seçim havasında si-
yasi bir atmosferde geçireceklerinin sinyallerini 
verdi.149 BDP’nin Diyarbakır’da Güten Kışanak, 
Mardin’de Ahmet Türk ve Muş’ta Sırrı Sakık 
ile seçimlere gireceğinin gündeme gelmesi de 
bu tespiti doğrular niteliktedir. BDP’nin temel 
politikalarından biri olan yerelden ve yerinden, 
demokratik ve özerk yönetim anlayışı gerçek-
leştirmek için yerel seçimlere hizmet edebilecek 
adaylardan ziyade güçlü siyasi geçmişi olan ulusal 
figürlerle yarışa girecek olması bu tespiti doğru-
larken, BDP ve HDP’nin açıkladığı seçim stra-

148. Fransa’da Kürt sorununa ilişkin düzenlenen konferansta 
konuşan BDP Eşbaşkanı Demirtaş’ın açıklamaları için bkz. http://
www.ozgur-gundem.com/?haberID=88783&haberBaslik=Demirt
a%C5%9F:%20PKK’yi%20listeden%20%C3%A7%C4%B1kart
%C4%B1n&action=haber_detay&module= 

149. “Kışanak: Yerel seçimlerde bölgede BDP, Batı’da HDP”, 
Hurriyet, 09 Eylül 2013, http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/24675390.asp 
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tejisinin ilk üç maddesindeki demokrasi vurgusu 
da bu politikayı destekler niteliktedir.150 

Ayrıca, BDP’nin Batı’da HDP olarak seçim-
lere girmesi Gezi eylemlerinde yer almadıkları için 
üzerlerinde toplanan eleştirilere de bir cevap nite-
liği de taşımaktadır. Öte taraftan, yerel seçimler 
için alınan HDP kararına rağmen, BDP Adana 
ve Mersin il örgütleri açıklamalar yaparak bu il-
lerde seçimlere BDP ile gireceklerini açıkladılar. 
BDP’nin yönetimlerinde bulunduğu ve kazanma 
olasılığı bulunan ya da seçmen kitlesinin yoğun 
olduğu yerlerde BDP olarak girme kararı HDP 
fikrinin parti içerisinde içselleştirilemediğinin bir 
göstergesi oldu. BDP ayrıca tüm illerde belediye 
ve il genel meclisi üyelikleri için yüzde 40 cinsiyet 
kotası uygulayacağını duyurdu. Diyarbakır Bü-
yükşehir ve Hakkâri başta olmak üzere 21 beledi-
yede ayrıca kadın kotası uygulanacağını bildirdi. 

BDP-HDP cephesinde yerel seçim için öne 
çıkan bir diğer gelişme de, özellikle İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi adaylığı için ittifak söylenti-
leri oldu. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, 
İstanbul’da yerel seçimlerde CHP ve HDP’nin it-
tifak yapacağı iddialarıyla ilgili olarak, “HDP’nin 
potansiyelinin açığa çıkması için bazı il ve ilçe-
lerde ilkeli ittifaklara açık olması gerektiğini dü-
şünüyoruz” diyerek BDP’nin bu seçeneğe açık 
olduğunu belirtti. 

MECLIS PERFORMANSI 
VE TÜRKIYELILEŞME 
SORUNSALI?
BDP’li vekiller, 2013 yılı içerisindeki Meclis per-
formansları ile diğer muhalefet partilerine kıyasla 
daha aktif bir görüntü sergilediler. 2013 yılının 
ilk yasama yılında BDP ve daha sonradan kuru-
lan HDP’ye katılan Blok vekilleri toplamda 603 
kez söz alırken, 359 araştırma önergesi, 99 kanun 
teklifi ile bin 910 yazılı ve sözlü soru önergesi 
verdi ve toplam 150 basın toplantısı düzenledi. 

150. HDK’nın açıkladığı seçim metninin tamamı için bkz. 
http://www.halklarindemokratikkongresi.net/hdk/kongrediyorki/
kentimizi-de-kendimizi-de-biz-yonetecegiz%E2%80%A6/471

BDP’nin resmi internet sitesinden yapılan açık-
lamaya göre, BDP Grubu 24. Dönem 3. Yasa-
ma yılında Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleşen 
139 birleşimde kanun tasarıları, teklifleri, grup 
önerileri, sözleşmeler, usul tartışmaları, cevap 
hakkı üzerine toplam 603 kez söz aldı.151 

BDP grubunun hangi konularda teklif ver-
diğine bakıldığında özellikle HDP’nin kurul-
ması ve Türkiyelileşme bağlamında yapılan tar-
tışmalara ışık tutan konular dikkat çekmektedir. 
BDP’nin demokrasi, ifade özgürlüğü, yargı, in-
san hakları, toplumsal olaylar, faili meçhul cina-
yetler, Kürt sorunu, anadil, cezaevleri, çalışma ya-
şamı, eğitim, ekonomi, sağlık, dış politika, farklı 
kültürler, kadın ve çevre alanında 359 araştırma 
önergesi verdiği göze çarpmaktadır. Bu bilgiler 
ışığında BDP’nin Türkiyelileşme gibi bir sıkıntısı 
bulunmadığı açık bir şekilde gözükmektedir. 

Öte yandan, HDP’nin kuruluşu ve BDP’nin 
bir sonraki seçimlerde kendisini feshedip 
HDP’ye katılacağı yönündeki tartışmalar Kürt 
tabanında ciddi eleştirileri de beraberinde getir-
di. BDP’li vekiller tarafından verilen soru öner-
geleri BDP’nin Türkiye siyasetinde ciddi bir yer 
edindiğini açık bir şekilde gösterirken, BDP’nin 
kaderini Kürt tabanından aldığı oylarla Meclis’te 
siyaset yapabilen ve HDP’nin emanet edildiği 
Türk sosyalistlerine bırakmak birçok kesimde 
tepkilere yol açtı. BDP her ne kadar TBMM’de 
izlediği siyaset ile Türkiye partisi görüntüsü verse 
de toplumsal algıya yerleşmiş olan “Kürt partisi” 
imajını yıkmakta güçlük çekti. 

SONUÇ
Çözüm Süreci ve bölgesel gelişmelerle birlikte 
Kürt siyasal hareketinin geleceğini doğrudan etki-
leyen 2013 yılı, BDP için siyaset üretme sancıla-
rıyla geçen bir dönem oldu. Kürt meselesi özelin-
de demokratik siyasete alan açan Çözüm Süreci, 
BDP’nin siyasi bir inisiyatif üstlenmesi için gere-

151. “BDP’li vekillerin 1 yıllık performansı”, Yüksekovahaber, 19 
Aralık 2013,
http://www.yuksekovahaber.com/yazdir/haber/haber/bdpli-
vekillerin-1-yillik-performansi-77849.htm 
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KRONOLOJI - BDP

3 Ocak  BDP milletvekili Ayla Akat Ata ile bağımsız milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Ahmet Türk Abdullah 
Öcalan ile görüşmek üzere İmralı adasına gitti.

17 Ocak  BDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş Paris’te suikasta uğrayan üç kadının cenaze törende söz alarak 
Kürtlerin barışa hazır olduğunu belirtti.

18 Şubat  HDK ve BDP vekilleri Sinop’ta saldırıya uğradı.

28 Şubat  İkinci İmralı ziyaretinde BDP’nin tutanakları basına sızdırıldı.

7 Haziran  İmralı’da altıncı kez giden BDP heyeti, görüşmesi sonrası Gezi eylemlerine karşı mesafe aldı.

5 Temmuz  BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak ve DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, PKK yönetimiyle görüşmek üzere Kuzey 
Irak’a gitti.

23 Temmuz  BDP “Kürt Ulusal Konferansı” Ön Hazırlık Toplantısına katıldı.

8 Ekim  BDP 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir başta olmak üzere, 21 belediyede kadın kotası 
uygulayacağını duyurdu.

28 Ekim  BDP’den ayrılan 3 vekil ile bir bağımsız vekilin geçtiği Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruldu. 

16 Kasım  Tarihi Diyarbakır buluşması BDP’de kriz yarattı. 3 vekil parti kararından bağımsız törene katıldı. 

ken düzenlemeler için de birçok fırsatı barındır-
maktadır. Ulusal ve bölgesel koşulların Kürt so-
rununu çözmeye ve eş zamanlı olarak da PKK’yı 
silahsızlandırmaya doğru yönelttiği ve dolayısıyla 
çözüme en fazla yaklaşılan böylesi bir zaman dili-
minde, BDP, kendi başına bir figür olarak siyaset 

yapma fırsatının kapılarını araladı. Bir sene gibi 
kısa bir zaman diliminde çözüm sürecinin sun-
duğu pratik fayda ve imkânlar, BDP’nin bir siyasi 
parti olarak sahici hamleler atabilmesini sağladıysa 
da, BDP üzerindeki İmralı-Kandil etkisi kendisini 
birçok alanda hissettirmeye devam etti. 
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Kürt meselesinin kalıcı çözümünü amaçlayan 
2005 ve 2009 açılımlarının hedeflenen sonucu 
üretmemesinin ardından, 2013 yılında başlayan 
ve daha sonradan “Çözüm Süreci” olarak adlan-
dırılan bu yeni dönem, Kürt meselesinin çözü-
mü noktasında silah ve şiddetin neden olduğu 
çatışma ortamını ortadan kaldırarak, diyalog ve 
siyaset yoluyla meselenin kalıcı bir şekilde çözül-
mesini amaçlamaktadır. İmralı’da bulunan Ab-
dullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan 
arasında Aralık 2012’de kamuoyuyla paylaşılan 
görüşmelerle başlayan bu yeni girişim, Türkiye’yi 
Cumhuriyet tarihinin en ağır siyasal ve güvenlik 
meselesinden kurtarmayı amaçlamaktadır. Süreç, 
belli bir siyasal takvim ve stratejik yol haritası da-
hilinde ilerletilmeye çalışılmaktadır.

Kürt meselesi bağlamında yapılan girişim-
lerin bir süreklilik ve vizyon içerisinde değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, “De-
mokratik Açılım” ve “Çözüm Süreci” gibi farklı 
adlarla anılan girişimleri birbirlerinin devamı 
olarak okumak mümkün. 2005 yılının Ağustos 
ayında Başbakan Erdoğan, Diyarbakır’da, Kürt-
lere karşı işlenen hata ve günahlardan bahsede-
rek açılımın resmi startını vermiş oldu. 2005 
yılından itibaren Kürt meselesine yönelik belli 
bir vizyon dahilinde fakat parçalı demokratik-
leşme hamleleri ile Kürt çoğunluklu bölgenin 
sosyo-ekonomik kalkınması için gerekli altyapı 
yatırımlarına hız verildi. 

AK Parti hükümeti 2009 yılının Ağustos 
ayında “Demokratik Açılım” projesini kamuoyu-
na duyurdu. Medyaya sızan ses kayıtlarından öğ-
renilen ve adına “Oslo Süreci” denilen girişimin 
merkezinde PKK’nın Kandil ve Avrupa ayakla-
rıyla MİT arasında yapılan görüşmeler olduğu 
anlaşıldı. PKK ile Kürt meselesinin iç içe geçmiş 
olması başka bir ifadeyle meselenin artık sadece 
bireysel temelde Kürtlere yönelik bir açılımla 
çözülemeyeceği, varlığını bu meselenin yarattığı 
siyasal ve sosyolojik zemin üzerine oturtan örgü-
tün de sürece dahil olması gerektiği anlayışı mez-
kur sürecin temel mantığını oluşturmaktaydı. Bu 
açıdan bakıldığında, Hükümet Kürt meselesinin 
çözümünde “demokratikleşme”, PKK’nın silah-
sızlandırılmasında ise “diyalog”u eksen alan bir 
strateji izledi. Bir taraftan PKK ile Oslo süreci-
ni yöneten Hükümet, diğer taraftan reformlara 
devam etti. Bu proje kapsamında 1 Ocak 2009 
tarihinde 24 saat Kürtçe yayın yapan TRT 6 faa-
liyete geçti. 2010’da cezaevlerindeki Kürtçe yasa-
ğı kaldırıldı ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 
Kürtçe öğretime hazırlık olarak “Kürtçe okut-
man adayı yetiştirme kursu” açıldı. Buna ek ola-
rak seçim kanununda yapılan değişiklikle yazılı 
ve sözlü Kürtçe propaganda yasağına son verildi. 

14 Temmuz 2011’de PKK’nın Silvan’da ger-
çekleştirdiği saldırı açılım sürecini ve Oslo görüş-
melerini sonlandırırken, o güne kadar geliştirilen 
Kürt meselesinin çözümü için “demokratikleş-

ÇÖZÜM SÜRECI
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me”, PKK’nın silahsızlandırılması için “diyalog” 
formülünün de sorgulanmasına yol açtı. Bu çer-
çevede, 2012 yılı güvenliğin diyaloğa öncelendiği 
bir yıl olarak yaşandı.

Böyle bir ortamda, Başbakan Erdoğan, TRT 
1’de katıldığı “Enine Boyuna” programında, 
İmralı ile görüşmelerin başlatıldığını duyura-
rak sonradan Çözüm Süreci olarak adlandırılan 
dönemin başladığını ilan etti.152 2013 Çözüm 
Süreci’nin en önemli özellikleri, Başbakan başta 
olmak üzere siyasal iradenin sürece açıktan sa-
hip çıkması, görüşmelerin kamuoyuna açık sür-
dürülmesi ve görüşmelerin üçüncü bir devletin 
aracılığına ihtiyaç duyulmadan doğrudan taraflar 
arasında yürütülmesi olarak sayılabilir. 

İmralı görüşmelerinin siyasetteki ilk yansı-
ması BDP milletvekili Ayla Akat Ata ile bağımsız 
milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Ahmet 
Türk’ün Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 
İmralı adasına gitmesi oldu. Yapılan görüşmey-
le ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın “bir gün bile 
kaybedecek zaman yok, barış hemen sağlanma-
lı” dediği öğrenildi. Görüşmeye katılan Ahmet 
Türk, Türkiye’de kanayan bir yara olduğunu ve 
bunu çözmek için herkese sorumluluk düştüğü-
nü belirtti. Türk daha sonra yaptığı açıklamada 
ise “İmralı’nın istekleri devleti zorlamayacak 
türden. Bu açıdan süreç adına çok umutluyum. 
Türkiye bu sorunu çözmeye çok yakındır” dedi.153 

PROVOKASYONLAR
Çözüm Süreci, beklendiği üzere, bir çok pro-
vokasyon girişimine uğradı. Süreç, ilk testini 
Paris’te gerçekleşen cinayet ile yaşadı. İmralı’yla 
görüşmeler devam ederken, Fransa’nın başkenti 
Paris’te Kürt Enformasyon Bürosu’nda PKK’yı 
kuran isimler arasında bulunan Sakine Cansız ile 

152. “Erdoğan: İmralı ile görüşmeler devam ediyor”, Radikal, 28 
Aralık 2012 http://www.radikal.com.tr/politika/erdogan_imrali_
ile_gorusmeler_devam_ediyor-1114417

153. “Ahmet Türk: İmralı’nın Talepleri Devleti Zorlamayacak 
Türden”, Star, 07 Ocak 2013, http://haber.stargazete.com/politika/
ahmet-turk-imralinin-talepleri-devleti-zorlamayacak-turden/
haber-717805

örgütün Avrupa’daki önemli isimlerinden Fidan 
Doğan ve Leyla Söylemez suikast ile öldürül-
dü.154 Bu cinayetlerle ilgili çeşitli iddialar ortaya 
atıldıysa da Fransa’da sürdürülen adli soruşturma 
2013 yılı içerisinde tamamlanamadı. Paris’teki 
cinayetlerin ardından merakla beklenen ve akıl-
lara Habur krizini getiren birçok tartışmadan 
sonra Diyarbakır’da düzenlenen törende barış 
havası esti. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 
törende söz alarak Kürtlerin barışa hazır olduğu-
nu belirtti.155 Törene damgasını vuran şey ise bir 
pankart ve slogan oldu: “Savaşın Kazananı, Barı-
şın Kaybedeni Olmaz” ve “Barış Güzeldir, Savaşa 
Lanet Olsun”.156 Yaklaşık 200 bin kişinin katıl-
dığı cenaze merasiminde beyaz barış güvercinleri 
uçuruldu. Bu da hem toplumun provokasyonlara 
karşı edindiği direnç düzeyini hem de barış süre-
cini sürdürme kararlılığı konusundaki siyasal ve 
toplumsal mutabakatı gösterdi.

Kürt siyasetinin cinayetler sonrasında sergile-
diği siyasal olgunluğun karşılığında, hükümet de 
bu konudaki iyi niyet ve kararlılığının göstergesi 
olarak 24 Ocak 2013 tarihinde Meclisten “Ana-
dilde savunma” yasasını çıkardı. Çözüm sürecin-
de gerçekleşen ilk yasal adım olan bu yasaya göre, 
yargılanan sanık, iddianamenin okunması ve esas 
hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü sa-
vunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini 
beyan ettiği başka bir dilde yapabilecekti.157

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de 
sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle 
yaptığı bir toplantıda, “Terörü bitirmek için ne 
gerekiyorsa yaparım. ‘Terörün bitmesi için zehir 
içeceksin’ deseler içerim. Siyaset umurumda de-

154. “Paris’teki cinayetin tanıkları konuştu”, Haber Türk, 12 
Ocak 2013, http://www.haberturk.com/gundem/haber/810988-
paristeki-cinayetin-taniklari-konustu 

155. “Paris’te öldürülen 3 PKK’lı toprağa verildi”, Sabah, 18 Ocak 
2013, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/01/18/pariste-
oldurulen-3-pkkli-topraga-verildi 

156. “Bu pankarta dikkat”, Vatan, 18.Ocak.2013, http://haber.
gazetevatan.com/bu-pankarta-dikkat/507004/1/gundem

157. “‘Anadilde Savunma’ Meclis’ten Geçti”, ntvmsnbc, 24 Ocak 
2013, http://www.ntvmsnbc.com/id/25416749/ 
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ğil. Öleceğimi de bilsem bu zehri içerim. Yeter 
ki terör bitsin” diyerek PKK’nın silah bırakması 
için başlatılan çözüm sürecindeki iradesini orta-
ya koydu.158 Hükümetin kararlı duruşu ile Süreç 
nedeniyle çatışma ve şehit haberlerinin kesilmesi 
sürece olan toplumsal desteği artırıcı işlev gördü. 
Sürecin toplumsal tabanını geliştirme çalışmala-
rının bir yansıması olarak, Halkların Demokra-
tik Kongresi’nin (HDK) üyeleri Sebahat Tuncel, 
Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ile Levent 
Tüzel öncülüğünde bir heyet, 17 Şubat’ta Ço-
rum’dan başlayan “Barış için eşitlik, çözüm için 
müzakere” başlığı altında Karadeniz gezisine çık-
tılar. Fakat heyet gezinin ikinci gününde Sinop’ta 
saldırıya uğradı. Benzer olayların gezinin üçün-
cü durağı Samsun’da da yaşanmasının ardından 
heyet Karadeniz gezisini iptal etti. Bu saldırılar 
hükümet tarafından kınandı. 

İmralı Adası’na gerçekleştirilen ilk ziyaretten 
sonra ikinci ziyarette kimlerin yer alacağına dair 
yaşanan küçük çaplı bir isim krizinden sonra, 23 
Şubat tarihinde BDP heyeti İmralı’ya gitti. Öca-
lan heyete Kandil, PKK’nın Avrupa kanadı ve 
BDP’ye iletilmek üzere üç mektup verdi. Heyet 
ziyaret dönüşünde Öcalan’ın “Bu görüşme tari-
hi bir adımdır. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bütün 
taraflar bu süreçte çok dikkatli ve duyarlı olmalı-
dır” mesajını okudu.159 Öcalan bir iyi niyet gös-
tergesi olarak da PKK’ya elinde tuttuğu tutuk-
luları bırakmasına yönelik bir çağrıda bulundu. 

İkinci İmralı ziyaretinin yansımaları tartışı-
lırken, 28 Şubat tarihinde BDP heyetinin Öca-
lan ile yaptıkları görüşmede tuttukları notların 
Milliyet gazetesinde yayınlanması, BDP tarafının 
Süreçteki samimiyet ve sorumluluğuna dair bir 
tartışmanın başlamasına yol açtı. “Görüşme not-
larını kimin sızdırdığına” ilişkin sorular gündemi 
meşgul etti. Daha önce sızıntının kendilerinden 

158. “Terörü bitirmek için Başbakan zehir bile içer”, Milliyet, 12 Şubat 
2013, http://siyaset.milliyet.com.tr/teroru-bitirmek-icin-basbakan-
zehir-bile-icer/siyaset/siyasetdetay/12.02.2013/1667676/default.htm

159. “Öcalan: Tarihi bir süreç yaşıyoruz”, ntvmsnbc, 23 Şubat 2013, 
http://www.ntvmsnbc.com/id/25424359/

kaynaklanmadığını belirten BDP, hükümetin 
“açıklasınlar yoksa biz açıklarız”160 restinin ar-
dından notların parti genel merkezinde üç kişi 
tarafından çoğaltılıp basına verildiğini ve bu üç 
kişinin de partiden ihraç edildiğini belirtti. 

Bu dönemde sürecin karşılaştığı tehlikeler 
ile bunların üstesinden gelme aşamalarını bütün-
cül bir bakış ile değerlendirdiğimizde üç unsur 
ön plana çıkmaktadır. Birincisi, yüzleşilen provo-
kasyonların boyutu ile siyasal maliyet üretme po-
tansiyellerine rağmen, hükümetin her defasında 
daha güçlü ifadelerle Süreç’e sahip çıkması, Kürt 
meselesinin barışçıl çözümünü taktiksel gerekçe-
lerle değil stratejik perspektifinin bir parçası ola-
rak istediğini ortaya koymaktadır. 

İkincisi, benzer bir farkındalık ile sorumlu-
luk Kürt tarafında da gözlemlenmektedir. Kürt 
siyaseti tarihsel deneyimlerine dayanarak Kürt 
meselesinin ancak güçlü ve kararlı bir siyaset-
devlet iradesi ile çözülebileceğini görmektedir. 
Vesayet yıkılmadan önce, bu kararlılığı ve gücü 
gösterebilecek yegane yapının MGK ve asker ol-
duğunu düşünmekteydi. Nitekim Öcalan daha 
önceki konuşmalarında siyaseti küçümseyen bir 
tavır sergileyip, bu meseleyi devlet ile çözeceğini 
ifade etmekteydi. Ona göre devleti üst sivil-askeri 
bürokrasi, devlet aklını ise MGK temsil etmek-
teydi. Fakat vesayetin yıkılması, siyasetin mukte-
dir-sahici bir aktöre dönüşmesi Öcalan’a bu yak-
laşımını revize ettirdi. Öcalan, yeni Türkiye’de 
Kürt Meselesi’nin ancak güçlü bir siyasi aktör ve 
iradeyle çözülebileceği sonucuna vardı. Bu nok-
tada, 2002 yılından itibaren girdiği her seçimi 
kazanmış, iktidara geldiği andan itibaren kullan-
dığı söylem, izlediği politika ve aldığı risklerle bu 
meseleyi yeni Türkiye vizyonun bir parçası olarak 
çözmek istediğini ortaya koymuş AK Parti ve Er-
doğan ile eğer bunu çözemezse, bir daha uzun bir 
süre böyle bir fırsatı ele geçiremeyeceğine kanaat 
getirdiği gözlemlendi. Bu çerçevede, Leyla Za-

160. “Erdoğan: Sızdıranı açıklayın yoksa biz açıklarız”, İlke Haber, 
07 Mart 2013, http://www.ilkehaber.com/haber/erdogan-bdp-
aciklamazsa-biz-aciklariz-25529.htm 
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na’nın “bu meseleyi ancak Başbakan Erdoğan çö-
zebilir” ifadesinin Kürt siyasetinin genel algısını 
yansıttığı söylenebilir.161 Bu da Kürt siyasetinin 
Süreç’e daha sorumlu ve hassas yaklaşmasını sağ-
ladı. Nitekim medyaya sızdırılan notlarla alakalı 
konuşan BDP Eşbaşkanı Demirtaş’ın “Baldıran 
zehiri içeceğini söyleyen Başbakan’a karşı komp-
lo içinde olmayız”162 ifadeleri de böyle bir anlayış 
ile hassasiyetin eseridir. 

Üçüncüsü, diyalog ekseninde meseleye çö-
züm arama girişimlerinin 1993 yılında Bingöl’de 
şüpheli bir şekilde pusuya düşürülen 33 asker 
olayıyla kesintiye uğramasından günümüze ka-
dar bir pratik gelişti: Kürt meselesinde siyasal 
iklim ne zaman yumuşamışsa, silah-dışı yöntem-
lerle çözüm yönünde ne zaman bir irade ortaya 
konmuşsa, bu adımlar provokasyonlarla sonlan-
dırılmışlardır. Bu gözlem ve tecrübe toplumda 
provokasyonlara karşı belli bir bağışıklık kazan-
dırdı. Çözüm Süreci bağlamında gerçekleşen 
provokasyonların toplumda karşılık bulmaması, 
anlamlı bir reaksiyon doğurmaması gelişen ba-
ğışıklık eşiğinin ne kadar yüksek olduğunu teyit 
etmiş oldu. 

NEVROZ VEYA SÜRECIN 
IVME KAZANMASI
İlk aylardaki provokasyonlar testinden geçen Sü-
reç, PKK ve Hükümet kanadının attığı karşılıklı 
adımlarla ivme kazandı. Bu dönemde, Öcalan’ın 
yaptığı çağrı üzerine, PKK 13 Mart tarihinde 
daha önce kaçırdığı sekiz asker ve kamu görevli-
sini Türkiye’den giden BDP Milletvekilleri, İHD 
ve Mazlum-Der temsilcilerinin bulunduğu heye-
te teslim etti.163 Çözüm Süreci’nin başladığı ilk 

161. “Leyla Zana: Bu işi Erdoğan çözer”, Radikal, 14 Haziran 
2012, http://www.radikal.com.tr/turkiye/leyla_zana_bu_isi_
erdogan_cozer-1091085

162. “Başbakan’a Komplo Kurmayız”, Vatan, 01 Mart 2013, http://
haber.gazetevatan.com/basbakana-komplo-kurmayiz/518628/1/
Gundem 

163.“PKK 8 Kamu görevlisini serbest bıraktı”, Star, 13 Mart 2013, 
http://haber.stargazete.com/guncel/pkk-rehin-tuttugu-8-kamu-
gorevlisini-serbest-birakti/haber-735523 

günden beri tartışılan “Öcalan PKK’yı silah bı-
rakmaya ikna edebilecek mi” sorusuna bir yanıt 
olmasa da PKK’nın elinde bulundurduğu tutuk-
luları serbest bırakması PKK üzerinde Öcalan’ın 
hala yaptırımının çok güçlü olduğunu teyit etti. 

Öcalan, 21 Mart’ta Diyarbakır’daki Nevroz 
kutlamalarında okunan mektubuyla psikolo-
jik ve toplumsal altyapısı hazırlanan sürecin 
yol haritası ile üzerine oturacağı değerleri Kürt 
tarafı için ortaya koydu. Öcalan, mektubunda 
“artık silahlar sussun, fikirler konuşsun” nokta-
sına gelindiğini vurgularken, “Ben, bu çağrıma 
kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum 
ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, si-
yaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın 
sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.  
Yüreğini bana açan, bu davaya inanan herkesin 
sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceği-
ne inanıyorum” çağrısında bulundu.164 

Yeni yılda başlayan Çözüm Süreci’nin bek-
lenen ilk iki temel adımı olan ateşkes ve silah-
lı güçlerin sınır dışına çekilme çağrıları böylece 
gerçekleşti. Öcalan’ın mektubunda sınırları so-
runsallaştırmaması, ortak medeniyet ve İslam 
Kardeşliği vurgusu yapması hem AK Parti ile 
ortak bir çözüm zemininde buluşmasına hem de 
bu çözümün toplum tarafında kabul edilebilir 
bulunmasına katkı sundu. Öcalan’ın bu çağrı-
sına PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan 
“Öcalan’ın kararı bizim kararımızdır” diyerek 
sahip çıktı.165 Bu çağrının gereği olarak da 21 
Mart’tan itibaren ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.166 
Buna ilaveten, Karayılan, 25 Nisan’da Kandil’de 
yaptığı basın toplantısıyla da 8 Mayıs’tan itibaren 
sınır dışına çekilmeye başlayacaklarını ilan etti. 

164. “Silahlı unsurlar dışarı çıksın”, Habertürk, 21 Mart 2013, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/829399-silahli-
unsurlar-disari-ciksin- 

165. “21 Mart itibariyle ateşkes ilanı”, Milliyet, 24.Mart.2013, 
http://siyaset.milliyet.com.tr/21-mart-itibariyle-ateskes-ilani/
siyaset/siyasetdetay/24.03.2013/1684247/default.htm

166.“21 Mart itibariyle ateşkes ilanı”, Milliyet, 24.Mart.2013, 
http://siyaset.milliyet.com.tr/21-mart-itibariyle-ateskes-ilani/
siyaset/siyasetdetay/24.03.2013/1684247/default.htm 
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Bu geri çekilme, üç aşamalı sürecin ilk aşaması-
nı temsil etmekteydi. İkinci aşama, hükümetin 
gerekli demokratikleşme ve reform adımlarını at-
ması oluştururken, üçüncü aşama ise sınır dışına 
çekilen PKK’lıların yeniden topluma kazandırıl-
ması oluşturmaktaydı. 

PKK ve İmralı cephesinde bu gelişmeler ya-
şanırken, toplumsal ve siyasal desteğin Çözüm 
Süreci’ni güçlendireceği öngörüsüyle Akil İnsan-
lar Heyeti oluşturuldu. Başbakan Erdoğan, 4 Ni-
san’da Dolmabahçe Başbakanlık ofisinde heyetle 
ilk toplantısını yaparak, heyetin çalışma yöntemi 
hakkında bilgiler verdi. Akil insanların görevle-
rinin toplumu Çözüm Süreci konusunda ikna 
etmek değil, halkın görüşünü alıp rapor halinde 
hükümete sunmak olduğu belirtildi.167 Bu ko-
misyonun Türkiye’nin bütün bölgelerinde süreci 
anlatmaları sürecin toplum nezdinde daha iyi an-
laşılmasına katkı sundu. Bunun yanı sıra, komis-
yonda görev alan kişilerin sosyal, siyasal ve eko-
nomik olarak Türkiye’nin özetini temsil etmesi 
de toplum ve karar alıcılar arasında sürecin aktif 
taşıyıcılığını yapmalarına imkân sunarak, sürecin 
toplumsal bir tabana kavuşmasına katkı sundu. 
26 Haziran tarihinde Başbakan’la son kez topla-
nan heyet üyeleri hazırladıkları raporları Başba-
kan’a sundular. Hükümet cephesinden yapılan 
açıklamada verilen raporların incelenerek ileride 
atılacak demokratikleşme paketi gibi adımlarda 
temel teşkil edeceği belirtildi.168

Akil İnsanlar Heyeti’nin yanı sıra Çözüm 
Süreciyle ilişkili olarak bir diğer komisyon da, 
TBMM’de kuruldu. 9 Nisan’da TBMM’de Araş-
tırma Komisyonu kurulmasına dair önerge kabul 
edildi. CHP ve MHP üye vermezken, komisyon 
AK Parti ve BDP’nin üyeleriyle oluşturuldu. 
17 üyeden oluşan ve üç ay süreyle görev yapan 
Komisyon, çalışmalarını içeren raporu 2 Aralık 

167. “Başbakan Akil İnsanlara Seslendi”, Sabah, 04 Nisan 2013, 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/04/04/basbakan-akil-
insanlara-sesleniyor 

168. “Akil İnsankar Final Toplantısı Yapıldı”, Hürriyet, 26 Haziran 
2013, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23591189.asp 

tarihinde Meclis’e sunarak görevini sonlandırdı.169 
Komisyonun kurulması ve işleyişi Çözüm Süre-
ci’nin Meclis zemininde ve partiler-üstü bir yak-
laşımla yürütülmesine imkân sunmaktaydı, fakat 
CHP ve MHP’nin bu sürecin dışında kalma ka-
rarları böyle bir imkânı ortadan kaldırdı. 

Çözüm Süreci çerçevesinde, Anadilde Sa-
vunma değişikliğinden sonra demokratikleşme 
adına önemli bir yasal adım daha atıldı. “4. yargı 
paketi” olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Öz-
gürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Pakette terör 
örgütüne üye olma konusunda uygulanan geniş 
tanım daraltıldı ve yapılan propaganda faaliyet-
leri bu parantezin dışında bırakıldı. Terör örgü-
tüne üye olma tanımı sadece silahlı gruplarla sı-
nırlandırıldı.170 4. Yargı paketinin özellikle KCK 
tutuklularının serbest bırakılması için önemli bir 
işlev göreceği yorumlarına rağmen, yargı KCK 
tutuklularını bu parantezin içine almadı. 

Özetle, Öcalan’ın ateşkes ile sınır dışına 
çıkma çağrıları çatışma potansiyelini azaltma-
sı ve muhtemel bir yol kazasının önünü alması 
açısından önemliydi. Yine, bu çağrı, hem top-
lum hem de siyasal karar alıcılara PKK’nın bu 
süreçte kararlı ve samimi olduğunu göstermek-
teydi. Dolayısıyla, sürecin özünün tartışılabil-
mesi için gerekli olan ön koşul ile metodolojiye 
dair Öcalan’ın yaptığı çağrı yerinde bir çağrıydı. 
Öcalan’ın sürecin üzerine oturacağı zemini “si-
vil” siyaset, değerleri ortak “din”, medeniyet ve 
tarih” şeklinde kurgulaması ve sınırları sorgula-
yan formülleri dışlaması, genelde Kürt siyaseti ve 
Türkiye toplumu, özelde ise Hükümet ile Kürt 
siyasetinin çözüm için gerekli olan kurucu dil ile 
ortak parametrelerde buluşmasını sağladı. Buna 
karşın, AK Parti ise Süreci kalıcı ve sürdürülür 

169. “Ölecek ilk çocuk sizinki olabilir”, Habertürk, 03 Şubat 2013, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/899853-olecek-ilk-
cocuk-sizinki-olabilir 

170. “4. Yargı Paketi Meclis’ten Geçti”, Sabah, 11 Nisan 2013, 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/04/11/4-yargi-paketi-
meclisten-gecti 
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kılmak için onu salt bir parti politikası olmaktan 
çıkarıp toplum ve siyasete mal etmeye çalıştı. 

SÜREÇTE YALPALAMA-
DURAKLAMA
Bu şekilde ilerleyen Çözüm Süreci toplumsal 
alandaki ilk sınavını Gezi eylemleri ile yaşadı. 
Demirtaş daha sonrası yaptığı bir açıklamada, 
Gezi eylemleri süresince “Barış süreci gitti geldi” 
diyerek bu durumu teyit etti.171 Çözüm Süreci 
başladığı günden beri ilk defa gündem dışı kaldı. 
Gezi olaylarıyla eş zamanlı olarak Diyarbakır’ın 
Lice İlçesinde köylülerle Jandarma arasında ya-
şanan gerginlik sonucu bir kişi öldü, dokuz kişi 
de yaralandı. 

Lice’de yaşanan olayın etkisi devam ederken 
KCK’nın 9. Genel Kurul toplantısında KCK Ge-
nel Başkanlık Konseyi oluşturuldu ve PKK’nın 
üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Murat Ka-
rayılan KCK Konsey Başkanlığı’ndan KCK’nın 
silahlı kolu olan HPG’nin başına getirilirken, 
yerine Cemil Bayık geldi.172 Cemil Bayık yeni 
görevine başlar başlamaz süreç bağlamında sert 
bir tutum geliştirdi. Bayık, Çözüm Süreci’nde 
Hükümetin üzerine düşeni yerine getirmediğini 
belirtti. Bayık,“1 Eylül son tarihtir. 1 Eylül’e ka-
dar adım atılmazsa amacın çözüm değil, tasfiye 
ve katliam olduğu anlaşılacaktır. Elbette o zaman 
özgürlük hareketi ve Kürt halkı bu tasfiyeye karşı 
kendini savunacaktır. Bunu herkes böyle bilmeli” 
diyerek görevi devraldığı Karayılan’dan daha sert 
bir duruş göstereceğinin sinyallerini verdi.173 

Aynı dönemde, BDP ve PKK Öcalan’ın 
müzakereleri yürütebilmesi için konumunun el-
verişsiz olduğunu dillendirmeye başladı. Öcalan 

171. “Çözüm süreci kopabilirdi”, Milliyet, 26 Haziran 2013, 
http://siyaset.milliyet.com.tr/cozum-sureci-kopabilirdi/siyaset/
ydetay/1727933/default.htm 

172. “KCK’nın başına Bayık ve Hozat geldi”, Hürriyet, 10 Temmuz 
2013, http://www.firatnews.com/news/guncel/pkk-11-kongresini-
yapti.htm 

173. “Cemil Bayık tehdit etti”, Zaman, 01 Ağustos 2013, http://
www.zaman.com.tr/politika_cemil-bayik-yine-tehdit-etti-son-
tarih-1-eylul_2115986.html

da bu iddialara “Bundan sonra benim konumu-
mun araçsal olmaktan çıkıp stratejik bir konu-
ma evrilmesi gerekmektedir” diyerek arka çıktı.174 
Aynı tarihlerde Suriye’deki Kürtler ile alakalı hızlı 
gelişmeler yaşanmaya başladı. Suriye Kürt Bölge-
si “Rojava” üzerinden yürütülen mücadele Çö-
züm Süreci’ni de doğrudan etkiledi. Kürt cephesi 
hükümetin Suriye’de İslamcı gruplar üzerinden 
Kürt karşıtı bir kampanya yürüttüğünü ifade et-
tiler. Bu suçlamalar, PYD lideri Salih Müslim’in 
Türkiye’ye davet edilip diyaloğa geçilmesiyle bir 
nebze azalsa da Suriye’de yaşanan gelişmeler çö-
züm sürecini doğrudan etkilemeye devam etti. 

Çözüm Süreci’nde yaşanan bu sıkıntılar, kısa 
bir süre sonra, KCK’nın Hükümeti demokratik-
leşme ve Kürt sorununun çözümünde gerekli 
adımları atmamasını gerekçe göstererek PKK’nın 
geri çekilmeyi durdurduğunu açıklamasıyla fark-
lı bir boyuta taşındı.175 KCK Yürütme Konseyi 
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada çekilmenin 
durdurulmasına karşın, ateşkesin sürdürüleceği 
kaydedildi. Hemen akabinde İmralı’ya yapılan 
ziyaretten sonra Öcalan’ın “Karşılıklı ateşkes 
durumunun korunuyor olması anlamlı” demesi 
Öcalan’ın da bu gelişmeyi benimsediği şeklinde 
değerlendirilebilir.176 Hükümet kanadı, PKK’nın 
çekilmeyi ağırdan aldığını ve güçlerinin tama-
mını değil, ancak yüzde 20’sini çektiğini ileri 
sürerken; PKK tarafı, ateşkes ilanını ve çekilme-
nin başlamış olmasını, ikinci aşamanın başlaması 
için yeterli görüp Hükümetin bu konuda adım 
atmadığını iddia etti. 

Bu evrede yaşananlar üç noktayı ön plana çı-
karmaktadır. Birincisi, gel-gitlerine rağmen, Kürt 
siyaseti, Gezi Eylemleri sırasında sokağın peşine 

174. “Konumumun stratejik olması zorunludur”, Milliyet, 18 
Ağustos 2013, http://gundem.milliyet.com.tr/konumumun-
stratejik-olmasi/gundem/detay/1751322/default.htm

175. “PKK geri çekilmeyi durdurdu”, Habertürk, 09 Eylül 2013, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/876156-pkk-geri-
cekilmeyi-durdurdu 

176. “BDP’den İmralı Açıklaması”, Habertürk, 15 Eylül 2013, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/877817-bdpden-
imrali-aciklamasi
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düşmeyerek ve sol-liberal çevrelerin tahriklerine 
kapılmayarak siyasal bir akıl ile stratejik hedefini 
AK Parti karşıtı pozisyonel dürtülerine önceledi. 
İkincisi, bu dönemde, Kürt meselesinin çözümü 
Öcalan’ın pozisyon ile aktörlüğünün arkasına 
kondu. Yaz aylarında, PKK-BDP tarafının talep-
lerini Öcalan’ın pozisyon ile koşullarına yoğun-
laştırması bu noktayı teyit etmektedir. Üçüncü-
sü, Suriye’de yaşananlar, PYD’nin orada de facto 
bir yönetim kurmuş olması, uluslararası alanda 
gelişen İslamcı alerjisinin PYD ve Kürt tarafı-
nın tezlerine yönelik sempati doğuracağı inancı 
PKK-KCK’nın bir kanadında Çözüm Süreci’ne 
karşı olumsuz bir tavrın takınılmasına yol açtı. 
Bu kanat, Suriye’deki kazanımlar konsolide edil-
dikten sonra Türkiye ile daha güçlü bir şekilde 
masaya oturabileceklerini varsayarak Çözüm Sü-
reci için aceleci olunmaması görüşündeydiler. 

SÜRECE REFORM AŞISI
Geri çekilmenin durdurulması kararından sonra 
Çözüm Süreci’nde yaşanan duraksamanın çok-
ça dillendirildiği bir dönemde, 30 Eylül 2013 
tarihinde Başbakan Erdoğan demokratikleşme 
paketini açıkladı. BDP’nin paket daha açıklan-
madan “içinden kabak çıkacak” açıklamasıyla177 
önünü tıkadığı paket, çözüm süreci açısından 
siyaset yapmaya çağrı ve siyasal kimliklerin var-
lığının ve farklılığının kabulü şeklinde okunabi-
lecek önemli maddeleri içerdi. Pakette yer alan 
“mevcut seçim sisteminin yanında, yüzde 5 baraj 
ve daraltılmış bölge ile barajı tamamen kaldırma 
ve dar bölge sistemi seçeneği”; “siyasi partilerin 
devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı 
yüzde 3’e indirmek”; “siyasi partilere örgütlen-
me kolaylığı getirme”; “siyasi partilerde eş ge-
nel başkanlığın önünü açma”; “partilere üyeliği 
kolaylaştırma”; ve “farklı dil ve lehçelerde siyasi 
propagandaya imkan verme” gibi maddeler178, 

177. “Kışanak: Paketten kabak çıkacak”, Hürriyet, 28 Eylül 2013, 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24807491.asp 

178.“İşte demokratikleşme paketi”, ntvmsnbc, 01 Ekim 2013, 
http://www.ntvmsnbc.com/id/25469387/ 

Kürt siyasal partilerin yüzde 6 bandında oy al-
dığı, eş genel başkanlık mekanizmasına sahip 
tek parti olduğu ve farklı dil ve lehçelerde pro-
paganda yapılmasının yasak olmasından en fazla 
mağdur ve mustarip olduğu dikkat alındığında, 
siyasetin alanını genişleten bu maddelerin en faz-
la Kürt siyasetinin önünü açtığı açık bir şekilde 
gözlemlenmektedir.179 Başka bir anlatımla, Hü-
kümet, her ne kadar bu pakette devlet okulların-
da anadilde eğitim ve TMK’nın kaldırılması gibi 
PKK-Kürt tarafının bazı temel taleplerine cevap 
vermediyse de, siyaset kurumunun önünü açarak 
bütün meselelere siyasal zeminde çözüm aranabi-
leceği mesajını sundu. Siyasetin alanının bu ka-
dar açıldığı bir ortamda ise silaha dönüşün hiçbir 
anlamlı gerekçesi olamaz. 

Demokratikleşme paketi Çözüm Süreci’ne 
beklenen ivmeyi kazandıramadı. Bu durum 
PKK’nın, demokratikleşme adımları zamanında 
atılmadığı için değil, Öcalan devletle sürdürdüğü 
görüşmenin diyalog zemininden müzakere zemi-
nine çevrilmesini talep ettiği ve PKK Suriye’de 
Çözüm Süreci’nin başlarında öngörmediği bir 
denkleme yerleştiği için geri çekilmeyi durdurdu-
ğunun bir kanıtı oldu.180 Paketin, Çözüm Süre-
ci’nin akıbeti üzerinde belirleyici nitelikte olmasa 
da Çözüm Süreci’nin psikolojik iklimi üzerinde 
etkili olması beklenirken, PKK-BDP çizgisi bu 
noktada ilkesel bir duruştan çok pozisyonel bir 
tavır takındı. Demokratikleşme paketinin özel-
likle PKK’nın geri çekilmeyi durdurmasından 
sonra açıklanması ise, çatışmaların yeniden baş-
lamasının dillendirildiği bir zamanda hükümetin 
Çözüm Süreci’nin arkasında durduğunun mesajı 
olarak algılandı. 

Çözüm Süreci’ni canlandıracak son geliş-
me ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 21 
yıl sonra Diyarbakır’a gelen Kürdistan Bölgesel 

179. Galip Dalay, “Turkey’s first post-tutelary reform package”, 
Huffington Post, 13 Kasım 2013. http://www.huffingtonpost.com/
galip-dalay/turkeys-first-post-tutela_b_4265843.html

180. Hatem Ete, “Demokratikleşme paketi ve çözüm süreci”, Sabah 
– Perspektif, 05 Ekim 2013, http://www.sabah.com.tr/Perspektif/
Yazarlar/ete/2013/10/05/demokratiklesme-paketi-ve-cozum-sureci 
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Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile buluşma-
sı oldu. 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 
buluşmaya Kürt müziğinin en önemli isimle-
rinden Şivan Perwer’in de katılması, yapılan 
konuşmalarda Kürt ve Türklerin kader, mede-
niyet ve tarih ortaklıklarının güçlü bir şekilde 
vurgulanması, Çözüm Süreci’nin devam ettiği-
nin ve bunu bütün güçleriyle desteklediklerinin 
açıklanması, Çözüm Süreci etrafında geliştirilen 
negatif senaryoların büyük ölçüde dağılması-
na sebebiyet verdi. Konuşmasında “Kürdistan” 
kelimesini kullanan Erdoğan, “Yeni Türkiye’de 
inkâr, ret, asimilasyon olmayacak” görüşünü 
dile getirdi.181 Erdoğan ayrıca, “dağdakilerin 
ineceği, cezaevlerinin boşalacağı” vurgusuyla da 
Türkiye’nin önündeki iki büyük tabunun da yı-
kılmasını sağladı.182

SONUÇ
AK Parti Hükümeti tarafından 2002 yılından 
beri atılan adımların bir sonucu olarak değerlen-
dirilebilecek 2013 Çözüm Süreci Kürt mesele-
sinin çözümü içim hem bir devamlılığı hem de 
derinleşmeyi içermektedir. Meselenin çözümün-
de yaşanan dönüşüm, bazı önemli noktaları da 
ortaya çıkarmaktadır: Askeri ve bürokratik ve-
sayetin geriletilmesi, AK Parti’nin Kürt mesele-
si bağlamında daha cesur adım atabilme ve risk 
alabilmesinin önünü açmıştı. 

Çözüm Süreci, hem yeni süreci işaret etti, 
hem bir önceki girişimin mirası üzerine oturdu 
ve hem de toplumsal-siyasal alanda Kürt mesele-
sinin çözümü önündeki algı ve kabullerin yıkıl-
masını sağladı. Bu noktada, siyasal iradenin Kürt 
meselesinin daha önce içerisine hapsedildiği Ke-
malist-ulusalcı paradigma ile güvenlikçi perspek-
tiften çıkarıp demokrasi ve diyalog eksenine ta-

181. “Başbakan Erdoğan: Dağdakiler inecek, cezaevleri 
boşalacak”, Hurriyet, 16 Kasım 2013, http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/25134624.asp

182. “Başbakan Erdoğan: Dağdakiler inecek, cezaevleri 
boşalacak”, Hurriyet, 16 Kasım 2013, http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/25134624.asp 

şıması, toplumsal algıda da benzer bir dönüşüm 
meydana getirdi. Bu da her yeni girişimi bir ön-
cekine oranla daha cesur ve kapsamlı, muhtemel 
provokasyonlara karşı da daha dayanıklı olmasına 
yol açtı. Bu çerçevede, 2013 yılında sürdürülen 
Çözüm Süreci’ne karşı geliştirilen provokasyon 
denemeleri ile devletin içerisine yerleşmiş güven-
likçi yapının tahrik ve propagandasına rağmen, 
toplumda bugüne kadar anlamlı bir reaksiyo-
nunun gelişmemesi kazanılan bağışıklık ile top-
lumsal algıda yaşanan dönüşümün eseridir. Bu 
durum Çözüm Süreci’ni yalnızca bu yıl taşıyan 
ana dinamiklere işaret etmekle kalmayıp bundan 
sonra taşıyacak olanları da göstermektedir: Siya-
sal irade ve kararlılık ile toplumsal olgunluk. 

Bunun yanında, sürecin sağlıklı bir şekilde 
ana mecrasında ilerleyebilmesi hem tarafların 
birbirlerinin hassasiyetlerini gözeten hem de 
toplumsal-siyasal kısıtları dikkate alan bir siya-
set izlemeleriyle mümkündür. Hükümetin seçim 
atmosferine girdiği, siyasal mühendislik operas-
yonlarına maruz kaldığı bir ortamda, kapsamlı 
bir demokratikleşme paketiyle Çözüm Süreci’ne 
ivme kazandırması zor gözükmektedir.

Fakat Kürt meselesini çözme irade, kararlılık 
ve perspektifinin devam ettiğinin bir nişanesi ola-
rak tutuklu olan BDP’li milletvekillerinin serbest 
bırakılmasını sağlayacak düzenleme yapmak ile 
TMK’de değişiklik yapmak gibi iyi niyet adım-
ları atmalıdır. Buna karşın, Kürt siyaseti ise son 
demokratikleşme paketiyle siyasetin alanının bu 
kadar genişlediği bir dönemde eski tarz siyasette 
ısrar etmemeli; geri çekilmeyi devam ettirmeli-
dir. Bu sadece sürece ivme kazandırmakla kalmaz 
aynı zamanda muhtemel yol kazalarının da önü-
nü almış olur. Kürt meselesinin barışçıl çözümü, 
yeni Türkiye inşasının en önemli dönemecini 
teşkil ediyor. Hem Kürt siyaseti hem de Hükü-
metin bu bilinç ve perspektifle hareket etmesi, 
bu dönemecin kazasız geçilmesini, daha sağlıklı 
toplum-devlet ilişkilerinin üzerine bina edilecek 
yeni Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden 
birinin kalkmasını sağlayacaktır. 
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KRONOLOJI - ÇÖZÜM SÜRECI

28 Aralık 2012 Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan ile görüştüklerini açıkladı.

3 Ocak 2013 BDP heyeti, İmralı’da Öcalan’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

9 Ocak 2013 Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda üç kadına suikast yapıldı infaz edildi. 

24 Ocak 2013 Anadilde savunma hakkı yasalaştı.

28 Şubat 2013 BDP tarafından sızdırılan İmralı tutanakları basında yer aldı. Öcalan’ın tutanaklarda geçen 
ifadeleri ülke kamuoyunda infiale yol açtı.

13 Mart 2013 PKK kaçırdığı kamu görevlilerini serbest bıraktı.

21 Mart 2013 Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasında PKK’ya geri çekilme çağrısının yer aldığı Öcalan’ın mek-
tubu okundu. 

23 Mart 2013 PKK ateşkes ilan etti.

4 Nisan 2013 Başbakan Erdoğan, Akil İnsanlar Heyeti ile İstanbul’daki Başbakanlık Ofisi’nde ilk kez bir ara-
ya geldi.

9 Nisan 2013 TBMM’de CHP ve MHP’nin katılmadığı oylama sonucunda AK Parti ve BDP’nin desteğiyle 
“Çözüm Süreci Komisyonu” kuruldu.

11 Nisan 2013 Kamuoyunda dördüncü yargı paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağla-
mında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edilerek yasalaştı. 

25 Nisan 2013 Kandil’de basın toplantısı düzenleyen Murat Karayılan, Türkiye sınırları içindeki 1.500 örgüt 
mensubunun geri çekilmesinin kademeli gruplar halinde 8 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. 

30 Nisan 2013 Adalet Bakanlığı, son iki ayda KCK davasından tutuklu 200 sanığın tahliye edildiğini açıkladı.

8 Mayıs 2013 PKK/KCK terör örgütü Türkiye sınırları dışına çekileceğini açıkladı.

26 Haziran 2103 İstanbul’da Akil İnsanlar Heyeti’nin son toplantısı yapıldı. Akil İnsanlar süreç hakkında hazır-
ladıkları raporları Başbakan Erdoğan’a sundu. 

28 Haziran 2013 Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yeni karakol yapılmasını protesto eden bir grupla askerler arasın-
da yaşanan gerginlikte bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. 

10 Temmuz 2013 PKK’nın üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Murat Karayılan KCK Konsey Başkanlığı’ndan 
KCK’nın silahlı kolu olan HPG’nin başına getirildi. Karayılan’ın yerine ise Cemil Bayık ve 
PKK’nın kadın liderlerinden Bese Hozat geldi.

9 Eylül 2013 PKK geri çekilmeyi durdurdu.

16 Kasım 2013 Başbakan Erdoğan ve IKBY lideri Mesud Barzani Diyarbakır’da buluştu. 
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27 Mayıs 2013 günü Taksim Meydanı Yaya-
laştırma Projesi kapsamında İstanbul Gezi Par-
kı’nda yapılan çalışmaları protesto eden Taksim 
Dayanışması üyesi yaklaşık 50 kişilik bir grup, 
Mayıs ayının son günlerinden itibaren ülke ge-
neline yayılacak bir gösteri dalgasının fitilini 
ateşledi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 80 ilde 
toplam 3 milyon 545 bin kişinin katıldığı olay-
larda beş eylemci ve bir polis memuru hayatını 
kaybetti; çok sayıda yaralanma meydana geldi.183 
Gezi eylemleri süresince ve olayların sona erme-
sinin ardından kamuoyunda bu sürece dair sert 
tartışmalar yaşandı. Eylemlere sempati duyan ke-
simler, asıl ve artçı olayları metafizik bir “Gezi 
ruhu” referansı ile kavramsallaştırırken gösterile-
rin seçilmiş hükümete yönelik organize bir saldırı 
hâline dönüşmesinden memnuniyetsizlik duyan 
yorumcular, gelişmeleri Cumhuriyet mitingleri 
başta olmak üzere eski ayrıcalıklı sınıfların tepki-
sel bir hamlesi olarak değerlendirdi. Bu çerçevede 
Gezi eylemleri, 2013 yılında siyaset alanında en 
güçlü etkiyi yapan süreçlerden biri olarak gelecek 
yıllarda da dolaylı etkisini sürdürecektir.

EYLEMLERIN GELIŞIMI
Türkiye siyaset gündemini Mayıs ayının so-
nundan itibaren etkisi altına alan Gezi Parkı 

183. “Gezi olaylarında yasadışı örgütler koalisyon yaptı”, Star, 20 
Eylül 2013.
http://haber.stargazete.com/politika/gezi-olaylarinda-yasadisi-
orgutler-koalisyon-yapti/haber-790878

eylemleri, ana hatlarıyla üç aşama hâlinde de-
ğerlendirilebilir. Olayların başlangıcından 31 
Mayıs’a kadar gözlemlenen başlangıç aşaması, 
eylemcilerin İstanbul’un belirli bölgelerinde 
kentsel dönüşüm projelerine yönelik tepkilerini 
barışçıl yöntemlerle ifade ettikleri bir protesto 
tarzını yansıtmaktadır. Bu dönemde siyasi irade 
açısından eylemler, bir asayiş sorunu ve ideolojik 
muhalefetin ötesinde herhangi bir anlam ifade 
etmemiş; eylemde dile getirilen kaygılar, mu-
halefet partilerinin de kısıtlı ilgisine mazhar ol-
muştur. Eylemlerin ikinci safhası, 1 Haziran-15 
Haziran döneminde gözlemlenmiştir. Bu dö-
nemde olaylar ülke geneline yayılarak kitlesini 
genişletirken hedeflerini de revize ederek Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında AK Parti 
hükümetini hedef almaya başlamıştır. Bunun 
bir yansıması olarak şiddet olayları da yaygın-
laşmış; böylece kamu mallarının yanı sıra özel 
mülklere yönelik saldırılarda büyük maddi ha-
sar oluşmuştur. Hükümet açısından eylemlerin 
ikinci aşaması, diyalog yollarının açık tutulması 
ve eşzamanlı olarak ülke genelinde yaşanan şid-
detle tavizsiz şekilde mücadele edilmesi şeklinde 
gerçekleşmiştir. Nihayet eylemcilerin olaylara 
son vermeme kararı ile başlayan üçüncü aşama, 
polisin Gezi Parkı’na müdahale ederek burada-
ki göstericileri parkın dışarısına çıkarması ile 
başlamıştır. Park, Gezi Parkı eylemcilerinin ge-
ride bıraktığı eşyalardan temizlenirken bölgede 

GEZI EYLEMLERI
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yeşillendirme çalışması başlatılmıştır. Gezi Par-
kı’ndaki eylemin sona ermesinin ardından özel-
likle Ankara ve Eskişehir’de gösteriler devam etse 
de olayların 15 Haziran’dan itibaren zayıfladığı; 
30 Haziran’dan sonra ise tamamen gündemden 
düştüğü söylenebilir. Bununla birlikte Gezi olay-
larının harekete geçirdiği toplumsal fay hatları, 
yılın son çeyreğinde ODTÜ yol protestoları ve 
cami-cemevi gösterileri gibi olaylarda faaliyete 
geçerek gündemi meşgul etmiştir.

Eylemler, Taksim Dayanışma üyesi 50 kişi-
lik bir grubun 2011 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen 
Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni protes-
tosuyla başladı.184 İnşaat ekiplerini engelleyen 
göstericiler, Gezi Parkı’nda çadır kurarak nöbet 
tutmaya başladı. Ertesi gün olay yerine gelen 
BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 
iş makinalarının önünde durarak uygulamayı bir 
kez daha erteletti.185 Polisin eylemcilere biber ga-
zıyla müdahalesi, ilk sosyal medya kampanyası-
nın ortaya çıkışına neden olurken katılımcı sayı-
sında gözle görülür artış yaşandı.186 CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de alana gelerek 
göstericilere destek verdi.187 Kemal Kılıçdaroğlu 
da 29 Mayıs akşamı Umut Oran ve Muharrem 
İnce ile parka gelerek her gün bir CHP milletve-
kilinin alanda nöbet tutacağını duyurdu.188

184. “Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi onaylandı”, Zaman, 
19 Eylül 2011 (http://www.zaman.com.tr/sehir_taksim-meydani-
yayalastirma-projesi-onaylandi_1181290.html); “Yeni Taksim 
onaylandı”, NTVMSNBC, 4 Şubat 2012 (http://www.ntvmsnbc.
com/id/25319319).

185. “BDP’li Önder iş makinesinin önüne geçti”, Sabah, 28 Mayıs 
2013,
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/05/28/bdpli-onder-is-
makinesinin-onune-gecti

186. “Polis Gezi’de müdahale etti”, Hürriyet, 28 Mayıs 2013,
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23382403.asp

187. “Gürsel Tekin’e Taksim Gezi Parkı’nda eylemcilere destek”, 
Akşam, 28 Mayıs 2013,
http://www.aksam.com.tr/siyaset/gursel-tekinden-taksim-gezi-
parkinda-eylemcilere-destek/haber-210530

188. “Kılıçdaroğlu’ndan Gezi Parkı eylemine destek”, Radikal, 29 
Mayıs 2013,
http://www.radikal.com.tr/politika/kilicdaroglu_taksim_gezi_
parkina_gidiyor-1135534

Gezi olaylarının alevlenmesine neden olan 
başlıca olay, 30 Mayıs sabahı gerçekleşti. Sabah 
05.00 sularında parka gelen zabıta görevlileri, 
eylemcilere ait çadırları toplayarak ateşe verdi.189 
Müdahale görüntülerinin sosyal medyada ya-
yılması üzerine büyük bir kalabalık alanda top-
lanmaya başladı. Gezi tartışmalarına konu olan 
“Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ 
anlamadın mı?” mesajı da aynı saatlerde atıldı.190 
Böylece güvenlik güçlerinin kitle kontrol etme 
amaçlı müdahaleleri, gösterici sayısını artırarak 
bir şiddet sarmalı oluşturdu. 31 Mayıs günü An-
kara ve İzmir’de de şiddetli eylemler ortaya çıktı. 
Bu aşamada Türk Tabipler Birliği, polisle çatışan 
eylemcilere tıbbi destek amacıyla bir acil müda-
hale birimi kurduğunu açıkladı.191 CHP yöneti-
minin 1 Haziran’da Kadıköy’de yapacağını du-
yurduğu mitingi iptal ederek partilileri Taksim’e 
yönlendirmesi üzerine polis, alandan çekilerek 
protestolara izin verdi.192

Polisin 1 Haziran’da Taksim Meydanı’ndan 
çekilmesi, eylemciler arasında siyasi iradeye diz 
çöktürüldüğü algısını ortaya çıkardı ve sosyal 
medyada tartışmalar hükümetin düşürülmesine 
yöneldi. “48 saat direnilmesi durumunda hükü-
metin düşeceği” başta olmak üzere yanlış bilgiler, 
ülkeye yayılarak şiddeti motive etti. 1 Haziran 
günü AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’na yürümek 
isteyen kalabalık, polis tarafından durdurulurken 
siyasi parti binalarına yönelik bir dizi şiddet ola-
yı meydana geldi. Edirne’de eylemciler AK Parti 
İl Başkanlığı’nı işgal ederken 2 Haziran gecesi 

189. “Taksim Gezi Parkı’na şafak baskını”, Bugün, 30 Mayıs 2013,
ht tp : / /gundem.bugun.com.tr /cadi r la ra- sa fak-bask in i -
haberi/645503

190. https://twitter.com/memetalialabora/
status/340177091599400960

191. “Taksim’de seyyar hastaneler kuruldu”, Radikal, 31 Mayıs 2013,
http://www.radikal.com.tr/turkiye/taksimde_seyyar_hastaneler_
kuruldu-1135823

192. “CHP mitingi iptal etti, Taksim’e yürüyor”, Radikal, 1 
Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/politika/chp_mitingi_
iptal_etti_taksime_yuruyecek-1135863); “Polis Taksim’den 
çekildi”, NTVMSNBC, 2 Haziran 2013, (http://www.ntvmsnbc.
com/id/25446567/).
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AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı ateşe verildi.193 
Şiddet eylemleri 4 Haziran’da AK Parti Çiğli İlçe 
Başkanlığı’nın kundaklanması ve BDP İzmir İl 
Başkanlığı’na saldırı düzenlenmesi ile devam etti.

Şiddetin artışı, parti binalarıyla sınırlı kal-
madı. Polisin Taksim’den çekilmesi ile eylemler 
Beşiktaş bölgesinde kuvvetlendi. Çarşı üyesi ol-
duğu iddia edilen kişiler tarafından bir dozerin 
çalınarak Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ne sal-
dırı düzenlenmesi, Ankara’da ise eylemlerin Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık gibi 
kritik kurumları hedef alması, Gezi olaylarının 
farklı bir aşamaya girdiğini ortaya koymaktaydı.194

Şiddet, Haziran ayının ilk günlerinde can 
kayıplarının ve yaralanmalarının da gündeme 
gelmesine neden oldu. 2 Haziran akşamı Gazi 
Mahallesi’nde başlayan eylem sonucu TEM oto-
yolunun trafiğe kapatıldığı sırada bir otomobi-
lin çarpması sonucu Mehmet Ayvalıtaş hayatını 
kaybetti. Ertesi gün Abdullah Cömert, başına gaz 
fişeği isabet etmesi sonucu can verdi. 5 Haziran 
akşamı Adana’da olaylara müdahale eden komi-
ser Mustafa Sarı hayatını kaybetti. Olaylarla bağ-
lantılı olarak daha sonra hayatını kaybedenler de 
yine bu kısa dönemde yaşadıkları yaralanmalar 
nedeniyle can verdi: 1 Haziran’da başından vuru-
lan Ethem Sarısülük 14 Haziran’da; 2 Haziran’da 
ağır şekilde darp edilen Ali İsmail Korkmaz ise 
10 Temmuz’da hayatını kaybetti. Gezi olayların-
da yaşanan son can kaybı ise Ahmet Atakan’ın 9 
Eylül akşamı Hatay’da düzenlenen eylemde haya-
tını kaybetmesiyle yaşandı. Böylece olaylarda beş 
eylemci, bir polis memuru hayatını kaybetti.

Eylemlerin ikinci safhası, olayların ekono-
mik bilançosu için önemli veriler sunmaktadır. 
22 Mayıs’ta tarihi zirvesine ulaşan Borsa İstanbul, 

193. “AK Parti Edirne İl Başkanlığı işgal edildi”, Haber 7, 1 Haziran 
2013 (http://www.haber7.com/guncel/haber/1033697-ak-parti-
edirne-il-baskanligi-isgal-edildi); “AK Parti binası ateşe verildi”, 
TRT Haber, 3 Haziran 2013, (http://www.trthaber.com/haber/
gundem/ak-parti-binasi-atese-verildi-88159.html).

194. “Başbakanlık ofisi önünde saldırı”, TRT Haber, 2 Haziran 
2013, http://www.trthaber.com/haber/gundem/basbakanlik-ofisi-
onunde-saldiri-88137.html

olaylardan sonra açıldığı 3 Haziran günü yüzde 
10,47 değer kaybetti.195 Hükümetin istifaya zor-
lanması amacıyla sosyal medya üzerinden yapılan 
genel grev çağrıları da karşılık buldu. KESK, 4 
Haziran günü iş bırakırken, DİSK, Türk Tabip-
ler Birliği ve TMMOB de eyleme destek verdi.196 
Eylemler nedeniyle oluşan maddi zararın 4 Hazi-
ran itibariyle 70 milyon Türk Lirası197 ve 20 Ha-
ziran itibariyle 140 milyon Türk Lirası’na ulaştığı 
ifade edilmiştir.198

AK Parti hükümeti açısından 27-31 Mayıs 
döneminde bir asayiş sorunundan bahsetmek 
mümkün iken 1 Haziran itibariyle hükümetin 
meşruiyetini hedef alan organize saldırılar ortaya 
çıkmıştır. Tehdidin doğasında yaşanan değişim, 
mücadele enstrümanlarının da yeniden gözden 
geçirilmesini gerekli kılmış; merkezde yer alan 
Gezi Parkı’na yönelik diyalog adımları atılırken 
ülkenin farklı bölgelerinde sokağa çıkan kitleler 
için kolluk kuvvetlerine dayalı tavizsiz bir yakla-
şım izlenmiştir.

Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afrika’dan dö-
nüşüne dek savunmada olan Hükümetin bu 
noktadan itibaren kademeli olarak kontrolü eline 
geçirdiği söylenebilir. Havalimanında kendisini 
karşılayan kalabalık gruba hitap eden Erdoğan, 
hizmet ve başarılarına dikkat çekerek eylemlerin 
ülkeye zarar verdiğini vurguladı. Başbakan, ko-
nutunda kendisini karşılayan partililere de kısa 

195. “Borsadan 93 bin rekoru”, Akşam, 22 Mayıs 2013 
(http://www.aksam.com.tr/ekonomi/borsadan-93-bin-rekoru/
haber-208514); “Borsa yüzde 10,47 değer kaybetti”, Radikal, 3 
Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/ekonomi/son_on_yilin_
rekor_cokusu__borsa_yuzde_1047_deger_kaybetti-1136120).

196. “KESK’den grev kararı”, NTVMSNBC, 3 Haziran 2013 
(http://www.ntvmsnbc.com/id/25446830/);
“Sendikalardan Gezi grevi”, NTVMSNBC, 5 Haziran 2013 (http://
www.ntvmsnbc.com/id/25447157/).

197. “Arınç eylemlerdeki maddi zararı açıkladı”, Haber 7, 4 Haziran 
2013,
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/1034706-arinc-
eylemlerdeki-maddi-zarari-acikladi

198. “Taksim Gezi Parkı şiddetinin faturası”, Bugün, 20 Haziran 
2013,
http://gundem.bugun.com.tr/gez i - s iddet inin-faturas i -
haberi/685029
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bir konuşma yaptı.199 9 Haziran’da Ankara’ya ge-
len Başbakan, bu kez Esenboğa Havalimanı’nda 
“Anladığınız dilden konuşuruz” mesajı verdi.200 
Öte yandan Hükümet, ulusal ve uluslararası 
kamuoyuna en güçlü mesajı 15 Haziran günü 
Ankara’da ve 16 Haziran tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen “Milli İradeye Saygı” mitingleri ile 
verdiği söylenebilir. Bu eylemlerle hükümetin 
kitle desteğini kaybettiği spekülasyonuna miting 
alanlarına çıkarak cevap verme yolunu seçtiği ve 
gerilen kitlesinin enerjisini boşalttığı söylenebilir. 

Hükümet ve idare yetkilileri ile Gezi eylem-
cilerini temsil eden gruplar arasında en az dört 
resmî görüşme yapıldığı söylenebilir. Buna göre 
ilk görüşme, Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afri-
ka ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın daveti üzerine Ankara’da gerçekleşti. 
Toplantıya Taksim Dayanışması adına çeşitli 
meslek örgütü ve sendikalardan isimler katıldı.201 
Temsilci heyeti Hükümetten Gezi Parkı’nın 
park olarak korunması ve Atatürk Kültür Mer-
kezi’nin yıkılmaması ile Taksim ve Kızılay’da 1 
Mayıs kutlamalarının serbest bırakılması gibi 
taleplerde bulundu.202

İlk görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan 
ile Gezi heyetleri arasında 12 Haziran203 ve 14 
Haziran204 tarihlerinde en az iki görüşme daha 

199. “Başbakan Erdoğan’dan gece 03.00 mitingi”, Hürriyet, 7 
Haziran 2013,
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23450663.asp

200. “Erdoğan: Devam ederseniz anladığınız dilden konuşuruz”, 
BBC Türkçe, 9 Haziran 2013.

201. “Taksim Dayanışması Bülent Arınç ile görüştü”, Sol Gazetesi, 
5 Haziran 2013,
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-
bulent-arinc-ile-gorustu-haberi-74194

202. “İşte Gezi eylemcilerinin talepleri”, CNN Türk, 5 Haziran 
2013,
http://www4.cnnturk.com/2013/turkiye/06/05/iste.gezi.parki.
eylemcilerinin.talepleri/710731.0/

203. “Başbakan Gezi heyetiyle görüştü”, Sabah, 12 Haziran 2013,
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/06/12/kritik-gezi-
gorusmesi-basladi

204. “Başbakan’la görüşen Gezi heyeti umutlu”, TRT Haber, 14 
Haziran 2013,
http://www.trthaber.com/haber/gundem/basbakanla-gorusen-gezi-
heyeti-umutlu-89448.html

yapıldı. Son olarak İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, eylemcilerle görüşerek gösterilerin ba-
rışçıl yollardan sonlandırmasını istedi.205 Ancak 
diyalog sonrasında Taksim Dayanışması’nın 15 
Haziran’da eyleme devam kararı vermesi üzeri-
ne güvenlik güçleri, eylemcileri parktan dışarı 
çıkardı.206 Böylece iki haftadır süren eylemlerin 
merkezinde gösteri sona erdi ve Gezi eylemleri 
kademeli bir zayıflama süreci içerisine girdi.

Gezi Parkı’nda 27 Mayıs tarihinden beri 
devam eden protestoların yaklaşık 20 gün sonra 
sonlandırılması, Hükümet karşıtı hareketin bu ta-
rihten itibaren psikolojik üstünlük ve özgüvenini 
kaybetmesine neden oldu. Olayların merkezinde 
yaşanan kayıp ve Hükümetin diyalog yanlısı gö-
rüntüsü, ülke genelinde gözlemlenen şiddet ey-
lemlerinin meşruiyetini kaybetmesine yol açarak 
hareketi yeni mecralara yönelmeye zorladı.

15 Haziran sonrasında başlıca eylem-
ler, “forum” adı verilen yapılarda gerçekleşti.207 
Aynı dönemde Gezi’nin Meclis başta olmak 
üzere resmi kanallarda bulunması gündeme gel-
di. Ankara’da eylemcilerle görüşen CHP lideri 
Kılıçdaroğlu, eylemcileri seçimlerde değerlendi-
receklerini ifade etti.208 Ancak atılan tek somut 
adım, eylemlerde gözünü kaybeden Erdal Sarı-
kaya’nın Belediye Meclisi için aday adayı göste-
rilmesi oldu.209

205. “Vali Mutlu Gezi Parkı eylemcileriyle görüştü”, Akşam, 14 
Haziran 2013,
http://www.aksam.com.tr/guncel/vali-mutlu-gezi-parki-
eylemcileriyle-gorustu/haber-215721

206. “Taksim Dayanışması’ndan eyleme devam kararı”, BBC 
Türkçe, 15 Haziran 2013,
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/06/130615_taksim_
eytlem.shtml

207. “Abbasağa Forumu moderatörü Necmi Sağlar: Artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak”, Sol Gazetesi, 1 Temmuz 2013,
http://haber.sol.org.tr/spor/abbasaga-forumu-moderatoru-necmi-
saglar-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-haberi-75608

208. “Kılıçdaroğlu: Gezi eylemcisini aday yapacağız”, Sözcü, 10 
Temmuz 2013,
http://sozcu.com.tr/2013/gundem/kilicdaroglu-gezi-eylemcisini-
aday-yapacagiz-332365/

209. “Gezi gazisi CHP’den aday gösterildi”, Radikal, 29 Ekim 
2013,
http://www.radikal.com.tr/politika/gezi_gazisi_chpden_aday_
gosterilecek-1158000
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Gezi Parkı’nda Mayıs ayından beri devam 
eden olayların güvenlik güçleri tarafından sona 
erdirilmesi, 18 Haziran günü Erdem Gündüz 
isimli bir performans sanatçısı tarafından “Du-
ran Adam” eylemiyle protesto edildi. Atatürk 
Kültür Merkezi’nin karşısında sekiz saat süreyle 
kıpırdamadan duran Gündüz, bu dönemde yeni 
bir protesto tarzı ortaya çıkardı.210 Duran Adam 
eylemi, kısa sürede protestolara sempati duyan 
kesimler tarafından tekrarlansa da bu protesto 
pratiği de kısa ömürlü oldu.211

Öte yandan Gezi Parkı’na yapılan müda-
hale, farklı şehirlerde devam eden göstericilerin 
eylemlere yeniden ivme kazandırma çabalarını 
beraberinde getirdi. Bu çerçevede 15 Haziran 
akşamı Ankara Kennedy Caddesi’nde yapılan 
gösterilere katılan CHP milletvekilleri bir otur-
ma eylemi yaptılar.212 KESK ve DİSK başta ol-
mak üzere Sendikal Güç Platformu’na üye sen-
dikalar 25 Haziran günü sokağa çıktı.213 Taksim 
Dayanışması ise 22 Haziran akşamı kaybedenleri 
anmak üzere Taksim’de eylem çağrısı yaptı; gös-
terinin planlanan saatte bitirilmemesi üzerine 
güvenlik güçleri, eylemcilere müdahale etti.214 
Ancak tüm çabalara rağmen hareket, zayıflamaya 
devam ederek tamamen etkisizleşti.

Gezi olayları, Haziran ayı sonundan itibaren 
etkisini hızla kaybetse de eylemlerin harekete ge-
çirdiği toplumsal fay hatları, yılın geri kalanında 
zaman zaman siyasetin gündeminde yer buldu. 

210. “Herkes duran adamı konuşuyor”, Milliyet, 18 Haziran 2013,
http://gundem.milliyet.com.tr/herkes-duran-adam-i-konusuyor-/
gundem/detay/1724339/default.htm

211. “Herkes duran adam oldu”, Hürriyet, 19 Haziran 2013 
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23536914.asp); Ertuğrul 
Özkök, “Duran adam o, durdurulamaz”, Hürriyet, 19 Haziran 
2013 (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23538111.asp).

212. “CHP’lilere Kennedy soruşturması”, Milliyet, 10 Ağustos 
2013, http://gundem.milliyet.com.tr/chp-li-milletvekillerine-
kennedy/gundem/detay/1747938/default.htm

213. “Sendikalardan bir günlük eylem kararı”, Hürriyet, 25 Haziran 
2013, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23577963.asp

214. “Taksim Dayanışması: Ellerimizde karanfiller 22 Haziran’da 
Taksim’deyiz”, Sol Gazetesi, 21 Haziran 2013 (http://haber.sol.
org.tr/sonuncu-kavga/taksim-dayanismasi-ellerimizde-karanfiller-
22-haziranda-taksimdeyiz-haberi-75103); “Taksim’de Gezi 
müdahalesi”, Akşam, 22 Haziran 2013 (http://www.aksam.com.tr/
guncel/taksimde-gezi-mudahalesi/haber-218432).

Sonbahar aylarında Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yol yapım çalışmalarına tepki gösteren 
ODTÜ öğrencileri ile başlayan eylemler, Gezi 
olaylarında da sert çatışmalara sahne olan İstan-
bul Kadıköy ve Hatay gibi merkezlerde yeniden 
protesto eylemleri ortaya çıkmasına neden oldu.215 
Aynı dönemde Ankara Mamak’ta yapılması plan-
lanan cami ve cem evi inşaatına tepki gösteren 
bir grup, güvenlik güçleriyle çatıştı.216 Olaylarda 
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün de 
yer aldığı iddia edildi.217 Öte yandan bu tür artçı 
gösterilerin ülke gündemi üzerinde ancak sınırlı 
etki edebildiği ve kitleselleşme potansiyelinin dü-
şük olduğu görülmektedir.

EYLEMLERI TANIMLAMA 
MÜCADELESI
Eylemlerin ilk günlerinden itibaren eylem(ci)leri 
nasıl tanımlamak gerektiği üzerine yoğun ve ha-
raretli tartışmalar başladı, eylemlerin kamuoyun-
daki algısını etkilemek ve belirlemek üzere birçok 
söylem tedavüle sokuldu. Gezi Parkı olayları, de-
yim yerindeyse iki paralel evren üzerinde seyret-
mekteydi: Birincisi, sokak ve meydanlardaki fiilî 
Gezi Parkı olayları; ikincisi ise söylemsel düzey-
deki Gezi Parkı olayları. Söylemler, bir yandan 
eylemler karşısında takındıkları tutum üzerinden 
aktörlerin kimlik kurma süreçlerini tazelerken 
öte taraftan eylemlerin toplum ve siyasi aktör-
ler tarafından algılanma biçimlerini et kilediler. 
Gezi olaylarının kamuoyundaki algısını etkile-
mek üzere yaşanan siya sal-entelektüel mücadele, 

215. “Hatay’da ODTÜ protestosu”, Akşam, 10 Eylül 2013 
(http://www.aksam.com.tr/guncel/hatayda-odtu-protestosu/
haber-243577); “Kadıköy’de ODTÜ protestosu”, BBC 
Türkçe, 25 Ekim 2013 (http://www.bbc.co.uk/turkce/
haberler/2013/10/131024_kadikoy_eylem.shtml); “ODTÜ’de 
molotoflu yol protestosu”, Türkiye, 6 Kasım 2013, (http://www.
turkiyegazetesi.com.tr/gundem/99255.aspx).

216. “Ankara’da cami-cemevi protestosu”, Sabah, 8 Eylül 2013,
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/09/08/ankarada-
camicemevi-protestosu

217. “Cami-cemevi projesine taşlı saldırı düzenleyen grupta bir 
CHP milletvekili”, Zaman, 8 Eylül 2013,
http://www.zaman.com.tr/gundem_cami-cemevi-projesine-tasli-
saldiri-duzenleyen-grupta-bir-chp-milletvekili_2132012.html
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üç ana başlık üzerinden izlenebilir: Eylemcilerin 
kim olduğu, eylemlerin amacı ve eylemlere yol 
açan dinamikler. Eylem(ci)lere destek veren ke-
simler, eylem(ci)lerin süreç içerisinde katılım 
ve misyon düzeyinde yaşadığı farklılaşmayı ve 
dönüşümü dikkate almadan zaman ve mekan-
dan bağımsız ideal bir tasvirde ısrar ederken; 
eylem(ci)lere mesafeli duran kesimler, eylem(ci)
leri zaman içerisinde geçirdikleri dönüşümü ve 
farklı laşmayı gözeten bir tasnife tabi tutarak so-
mutlaştırmayı tercih ettiler. 

Eylemlere destek verenler, ilk haftanın ardın-
dan, eylemci profilindeki değişimden, eylemlerin 
yöneldiği “anti-demokratik” hedeflerden, şidde-
tin eylemlerin temel dinamiği haline gelişinden 
hoşnut kalmayarak, eylem(ci)lerin ilk günlerdeki 
imajını don durmaya yönelik bir söylem üretti-
ler. Eylemlere karşı çıkanlarsa, eylem(ci)lerin ilk 
günlerdeki “spontane”liğini kabul etmekle bera-
ber, ilk haftadan sonraki dönü şümün altını çizen 
bir söylem ürettiler. Bu çerçevede, eylemcilerin 
siyasal kim liklerine, şiddetle ilişkilerine ve siyasal 
hedeflerine mercek tuttular. 

Bu ayrımın izlerini eylemlere yol açan dina-
miklerde de bulmak mümkün: Eylemlere destek 
veren kesimler, eylemcilerin hükümetin ve Er-
doğan’ın söylem ve politikalarından duydukla-
rı konjonktürel rahatsızlıklar dolayısıyla sokağa 
çıktıklarını savunurken; eylemlere mesafeli duran 
kesimler, eylemcilerin eylem motivasyonunu, ya-
pısal-kalıcı-ideolojik bazı gerekçe lerle açıklamayı 
tercih ettiler. Başka bir deyişle, eylemlere destek 
veren kesimler, eylemlerin dinamiğini çevre du-
yarlılığı, polis şiddeti, yöneticilerin yanlış karar-
ları gibi öfke patlamasına konu olabilecek yakın 
zamanlı gerekçelerde ararken; ey lemlere karşı du-
ran kesimler, öfke patlamasını öfke birikmesinden 
ayrıştırarak eylemlerin boyutu ve süresi üzerinde, 
siyasal merkezin el değiştirmesi, batıcı seç kin azın-
lığın güç kaybı, muhalefet eksikliği gibi öfke biri-
kimine konu olabilecek yapısal dinamiklerin etkili 
olduğunu savundular. 

Eylemcilerin profili, eylemlerin niteliği ve 
eylemcilerin motivasyonu konusunda ilk grupta 

yer alan kesimler eylem(ci)lere demokratik bir iş-
lev yüklerken; ikinci grupta kiler anti-demokratik 
bir anlam atfettiler. Gezi eylemleri boyunca bir-
biriyle kıyasıya mücadele eden bu iki okuma bi-
çimi, eylemler sona erdikten sonra da devam etti.

EYLEMLERIN HEDEFI
Hedeflerin oluşmasında eylemcilerin sürdürdü-
ğü eylemler kadar, eylemler devam ederken ve 
sönümlendikten sonra birçok aktör ve kesimin 
ürettikleri söylemlerle eylemlere yükledikleri an-
lamın da etkili olduğunu akılda tutmakta yarar 
var. Bu çerçevede, eylemleri tek bir motife indir-
gemenin yanlış olduğunu da akılda tutarak, Gezi 
eylemlerinin arkasındaki en belirleyici yaygın di-
namiğin, Yeni Türkiye’nin dindar-muhafazakâr 
kesimlerin arzusu doğrultusunda AK Parti eliyle 
ve Erdoğan önderliğinde inşa edilmesine yöne-
lik bir itiraz olduğu söylenebilir. Bu itirazın yer 
yer zımnen, yer yer de açıkça dillendirildiği ey-
lem paradigmasında kısa ve orta vadeli hedef, 
doğrudan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 
ilişkilen dirilebilirken, uzun vadeli hedef, yeni 
Türkiye’ye ilişkin projeksiyonlarla ilgilidir. Ülke 
çapındaki eylemler bir bütün olarak ele alınırsa 
eylemlerin kısa ve orta vadeli hedeflerinde mu-
hatap Erdoğan iken, uzun vadeli hedefin muha-
tabı Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti’nin kadroları 
ve AK Parti’yi mümkün kılan-destekleyen top-
lumsal-siyasal kesimlerdi. Gezi eylemlerinin kısa 
ve orta vadeli hedefi, Cumhur başkanlığı seçim-
leri öncesinde Erdoğan’ın karar alma salahiyetini 
sınırlandırmak, Erdoğan’ı yalnızlaştırmak, zayıf-
latmak, işbirliğine razı etmek, pazarlık yapmaya 
mecbur bırakmak, kısaca, vesayet altına almaktı. 
Bu hedefler, Gezi eylemleri süresince ve sonrasın-
da yazılıp konuşuldu. Uzlaşmaya kapalı, inatçı, 
irrasyonel, duygusal, hayal dünyasında yaşayan, 
pragmatik yönünü kaybetmiş, istişareye kapa-
lı, hasta, psikolojik sorunları olan, maceracı bir 
Erdoğan imajı oluşturulmaya çalışıldı. Bu çerçe-
vede, Erdoğan, otoriter, diktatör, gibi sıfatlarla 
özdeşleştirildi. Aynı anda, Erdoğan’ın çalışma 
arkadaşlarına ve sevenlerine, Türkiye kamuoyuna 
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ve uluslararası kamuoyu ve aktörlere verilen me-
saj ise, Erdoğan’ın artık işlevsel bir lider olmadı-
ğıydı. Erdoğan, aşamalı olarak, AK Parti, Türkiye 
ve uluslararası çevrelerde yalnızlaştırılacak, karar 
alma iradesi zaafa uğratılacak, ya etkisiz kılına-
cak ya da işbirliğine razı edilecekti. Gezi eylem-
lerinin orta ve uzun vadeli hedefi ise, eski siyasal 
sistemin tasfiyesi sonrasında kurulacak olan yeni 
siyasal sistemin koordinatlarının belirlenmesinde 
Erdoğan ve AK Parti’yi vesayet altına almak, inşa 
projelerini hayata geçirmekten alıkoymaktı.

EYLEMLERIN SIYASI 
YANSIMALARI
Gezi eylemleri askeri vesayet sonrası -yeni- Tür-
kiye’nin ilk ve en etkili eylemidir. Eylemin te-
davüle soktuğu kavramlar ve harekete geçirdiği 
dinamikler de, eylem cilerin itiraz ve talepleri de 
vesayet sonrası -yeni- Türkiye’ye özgüdür. En 
önemli kırılma anını 2010 referandumunun 
teşkil ettiği uzun bir demokratik mücadele süre-
cinin sonunda bürokratik vesayet sistemi gerile-
miş, seçimlerin siyasal sistemi şekillendirme ka-
biliyeti artmış, milli iradenin siyasete nüfuz etme 
kanalları genişlemiştir. Askerin ve yargının siya-
seti terbiye ens trümanlarından mahrum kalması 
ve çıkarlarına ya da taleplerine sözcülük etmesi 
beklenen partilerin etkisizliği, Batıcı seçkin azın-
lığı sokağa yöneltmiştir.218 

Sokak, siyaseti terbiye etmek üzere hareket-
lendirilmiş; siyaseti vesayet altına al manın yeni 
enstrümanı olmuştur. Normal siyasal süreçleri 
devre dışına çıkararak, demokratik süreçleri ge-
çersizleştirmek pahasına, sokağın gücüyle siyaseti 
karar almaya zorlamak, bir vesayet zihniyetidir. 
Eskiden askeri ve sivil bürokrasinin imtiyazları 
üzerinden hayata geçirilen vesayet, şimdi sokak 
üzerinden veya demokratik süreçleri sokak hare-
ketliliğine feda eden cazip siyasal kavram ve söy-
lemler üzerinden hayata geçirilmektedir. Sandık-

218. Hatem Ete, “Gezi’nin siyasal mirası”, Sabah Perspektif, 21 
Eylül 2013,
http://www.sabah.com.tr/Perspektif/Yazarlar/ete/2013/09/21/
gezinin-siyasal-mirasi

demokrasi ilişkisi, çoğunlukçuluk-katılımcılık 
ikiliği gibi birçok kavram bu çerçevede tedavüle 
sokulmuştur. Bu postmodern bir vesayet teşeb-
büsüdür.219 Eskiden vesayetçi aktörler marifetiyle 
talepleri görmezden gelinen toplumsal çoğunluk, 
şimdi de aktör ve talepleri meşruiyetten arındırı-
larak, karikatürize edilerek iradesiz kılınmaya ça-
lışılmaktadır. Eskiden vesayetçi aktör ve kurumlar 
eliyle etkisizleştirilen milli irade, şimdi söylemsel 
enstrümanlarla etkisizleştirilmeye çalışılmakta-
dır. Taksim Dayanışma Platformu’nun Belediye 
Meclisi kararına, seçmenler tarafından Meclis’te 
alınan kararları hayata geçirmek üzere yetkilendi-
rilen idari birimin iradesine, yargı kararına ve son 
olarak da muhtemel bir referanduma karşı, kendi 
görüşünü ‘bilimsel gerçekliğin’ oylamaya sunula-
mayacağıyla ilişkilendirmesi böylesi bir vesayet 
teşebbüsünün ürünüdür.220 Azınlığın çoğunluğa 
karşı iktidarını garanti altına almak üzere yarım 
yüzyıllık periyotlar la hayata geçirilen siyasal ve 
kurumsal vesayetin geriletilmesi bu postmodern 
vesayet arayışına yol açmış görünmektedir. 

Gezi eylemleri, referandum sonrasında 
ipuçları gözüken siyasetin dinamiğinde ki dönü-
şüme mercek tutmuştur. Cumhuriyet dönemi 
boyunca vesayet sistemini ortadan kaldırmak 
üzere tedavülde olan siyasetin temel dinamiği 
siyasal sistemi demokratikleştirmek, demokra-
siyi inşa etmekti. Gezi eylemleri, yeni dönemin 
siyaset dinamiğini yaşam tarzı mücadelesi olarak 
kodlamıştır. Vesayet sistemi, siyasal haritanın de-
mokrasi mücadelesi üzerinden şekillendiği bir 
süreçle geri letilmiş, demokratik mücadele dina-
miği siyasal sistemi vesayetten kurtarmıştır. An-
cak, AK Parti’nin yeni siyasal sistemi inşa etme 
teşebbüsü, -vesayet sistemini geriletme sürecinde 
AK Parti’ye destek veren- birçok siyasal kesimi 

219. Markar Esayan, “Postmodern vesayet ve yeni ahlak”, Yeni 
Şafak, 13 Kasım 2013,
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/MarkarEsayan/postmodern-
vesayet-ve-yeni-ahlak/40968

220. Etyen Mahçupyan, “Demokrasi ve sandık”, Zaman, 17 Ekim 
2013,
http://www.zaman.com.tr/etyen-mahcupyan/demokrasi-ve-
sandik_2153193.html
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ürkütmüş; bireysel yaşam kaygılarını siyasal sis-
tem kaygılarının önüne geçirmiştir. AK Parti’nin 
muhafazakâr-dindar kimliği, bu değerlerden 
korkan birçok kesimi ürküterek birleştirmiştir. 
Demokrasi siyasetin kurucu dinamiği olmaktan 
çıkınca, liberal ve sol çevrelerin büyük çoğunluğu 
demokratik cepheden koparak kimlik siyasetine 
tutunmuştur. Bu anlamda, Gezi eylemleri, hem 
siyasetin kurucu dinamiğinin değiştiğini teyit et-
miş hem de bu değişimi tahkim etmiştir. Gezi 
eylemleri, demokrasi talebinin yaşam tarzı kay-
gılarına feda edilmesini sembolize etmiştir. Gezi 
eylemleriyle güçlenen siyasal dinamik varlığını 
sürdürürse, bundan sonra siyasal harita, demok-
rasi yanlılığı-karşıtlığı üzerinden değil yaşam tar-
zı benzerliği-fark lılığı üzerinden şekillenecektir. 

Yaşam tarzı kaygılarının demokrasiyi derin-
leştirmeye yönelik bir mücadeleden öte kimlik 
siyaseti üzerinden iktidar mücadelesi formunda 
yaşanması, yeni bir riske de kapı aralamış gö-
rünmektedir: Toplumsal barışın zedelenmesi, 
toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesi. Siyasal 
sistemin demokratikleşmesi, doğal olarak, bastı-
rılmış siyasal kimliklerin görünürlük kazanma-
sını, farklı siyasal kimliklerin gündelik yaşamın 
birçok evresinde yoğun temas yaşamasını sağla-
mıştır. Gezi ey lemleri, henüz, farklılıkların geri-
lime yol açmaması için siyasetin kurucu bir rol 
üstlenerek kuşatıcı çözüm formülleri geliştirme-
diği bir evrede siyasal kesimlerin tırmanan kim-

lik siyaseti üzerinden karşı karşıya gelmelerine 
yol açmıştır. Yıllarca vesayet sistemi tarafından 
üretilen ve türlü türlü enstrümanlarla toplumsal 
daya naklara da kavuşturulan korku ve kaygılar, 
Gezi eylemleri sonrasında tekrar can lanmıştır. 
İdeolojik, siyasal, dinsel ve mezhepsel fay hatları 
tetiklenmiş, bu faylara yeni enerji yüklenmiştir. 
Bu çerçevede, Gezi eylemlerinin, yeni döneme 
ciddi bir toplumsal gerilim riskini miras bırak-
tığı söylenebilir. 

Gezi eylemleri, geniş bir koalisyon tarafın-
dan hayata geçirildi. Bu geniş koalisyonu, şu 
şekilde tasnif etmek mümkün: Eski Türkiye’nin 
tasfiye edilmesine ve yeni Türkiye’nin inşasına 
karşı çıkan kesimlerle (eylemlere aktif katılım 
gösteren grup), -eski Türkiye’nin tasfiyesine ve 
yeni Türkiye’nin inşasına taraftar olmakla bera-
ber- inşa sürecinin dindar-muhafazakâr kesim-
lerin eliyle ve vizyonuyla inşa ediliyor olmasına 
karşı çıkan kesimler (ey lemlere söylemsel ve lo-
jistik destek veren gruplar). Gezi eylemlerinde, 
bu kesimlerin ittifakına tanık olundu. Başka bir 
deyişle eylemler, tasfiye sürecinde yenilen vesa-
yetçi kesimler ile inşa sürecinde dışlandıklarını 
hisseden kesimlerin ittifakıyla gerçekleşti. Siya-
sal vizyonu bir birine zıt bu kesimleri birleştiren, 
-demokrasi talebi değil- geleceğin dindar-muha-
fazakâr kesimler eliyle inşa edileceğine ve dolayı-
sıyla kendilerinin bu yeni dönemde etkili olama-
yacaklarına dair kaygılarıydı.

KRONOLOJI - GEZI EYLEMLERI

27 Mayıs  Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni protesto eden Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi Parkı’nda ça-
dırlar kurarak eyleme başladı.

30 Mayıs  Zabıta ekiplerinin göstericilere ait çadırları ateşe vermesi üzerine sosyal medyada örgütlenen kitle-
ler Taksim Meydanı’na geldi. Çatışmalar ülke geneline yayıldı.

3 Haziran  Eylemciler Beşiktaş’ta bir dozer çalarak Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ne saldırı girişiminde bulun-
du. Aynı sıralarda TBMM ve Başbakanlık binalarına saldırıldı.

8 Haziran  Twitter üzerinden şiddet olaylarını kışkırttığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

15 Haziran  Hükümet ve Taksim Dayanışması arasında sürdürülen görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine polis, 
eylemi sonlandırdı. Olaylar zayıflama sürecine girdi.

15 Haziran  AK Parti, daha sonra İstanbul, Samsun, Kayseri ve Erzurum gibi şehirlerde de düzenleyeceği ‘Milli 
İrade’ye Saygı’ mitinglerinin ilkini Ankara’da gerçekleştirdi. 

16 Aralık  Ankara Terör Savcılığı, Gezi eylemleriyle ilgili görevsizlik kararı verdi.
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Türkiye siyasetinin 2013 yılı bilançosunu 
daha doğru değerlendirebilmek için 2010–2015 
yıllarını kapsayan geniş bir perspektife ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu tarih aralığını, vesayeti tas-
fiyeden demokrasiyi inşaya geçiş evresi olarak 
adlandırmak mümkündür. 2013 yılı bu aralığın 
tam ortasında ve üç seçimlik bir maratonun ha-
zırlık evresinde yer aldığı için, bu yıl içinde hem 
vesayet kalıntıları beka kaygısıyla direnç göster-
meye devam ettiler, hem de inşa süreci etrafında 
yaşanan tartışma ve mücadeleler keskinleşerek 
hız kazandı. Vesayet ihtimalinden uzaklaşıp inşa 
sürecine yaklaştıkça, inşa süreci üzerinde belirle-
yici bir etki sağlayacak seçimlere yaklaştıkça bu 
mücadelenin daha da şiddetleneceği açıktır. Bu 
çerçevede, şimdiden, 2014 yılının 2013 yılından 
daha da gerilimli geçeceği varsayılabilir. 

İnşa sürecine yönelik mücadele, kabaca, 
iki kamp arasında, AK Parti ile Türkiye’nin AK 
Parti ve/ya Erdoğan öncülüğünde inşa edilme-
sine karşı çıkan çevreler arasında yaşanacaktır. 
AK Parti karşıtı ittifak kendi içerisinde farklı 
ideolojik ve sosyo-ekonomik arka planlardan 
gelen birçok çevreyi içerse de mücadelenin si-
yasal bayraktarlığını CHP yapacaktır. Nitekim 
CHP’nin Ortadoğu’da alternatif bir dış politika 
aktivizmine girişmesi, Washington’da Batılı ka-
rar alıcıların duymak istediği mesajları verme-
si, iç politikada farklı ittifak girişimlerine açık 
olduğunu ortaya koyması da kendisine biçilen 

rolü üstlenmeye gönüllü olduğunu göstermekte-
dir. Buna ilaveten, CHP’nin İstanbul sermayesi 
ile medyasının desteklediği Mustafa Sarıgül’ü 
İstanbul’da, milliyetçi-sağcı kesimin oylarına da 
talip olabilecek Mansur Yavaş’ı ise Ankara’da Be-
lediye Başkanı Adayı olarak göstermiş olması da 
AK Parti karşıtı siyasal yatırımın adresi olmaya 
yönelik tercihini yansıtmaktadır. 

İdeolojik farklılıkların silikleştiği, pozis-
yonların ilkelere öncelendiği, sonuç odaklı si-
yasetin değer odaklı siyasete tercih edildiği bu 
atmosferde AK Parti karşıtı cephenin esas hedefi 
yeni Türkiye’nin AK Parti öncülüğünde ve Er-
doğan’ın liderliğinde inşasını engellemektir. Bu 
uğurda, 2013 yılının ikinci yarısında başlayarak 
yılsonuna doğru sürpriz ittifaklarla genişleyerek 
ivme kazanan AK Parti karşıtı muhalefetin te-
davüle soktuğu eleştiri ve argümanlarla yöneldi-
ği hedef öğreticidir. Bu dönemde, AK Parti’nin 
İslamcı kimlik kodları, çoğunlukçu demokrasi 
anlayışı ve Erdoğan’ın otoriter kişilik ile irras-
yonel, hayalperest zihin dünyasına sahip olduğu 
teması sıklıkla işlendi. Bununla verilmek istenen 
mesaj ise AK Parti’nin yeni Türkiye’yi yönetme-
ye ehil olmadığıydı. Fakat yapılan anketler, AK 
Parti’nin oylarında bir düşüşün yaşanmadığını 
ortaya koyarak bu algı mühendisliğinin başarısız 
olduğunu gösterdi. 

Bunun üzerine, Kasım – Aralık aylarında 
AK Parti’yi operasyonel bir kurgu ile yıpratma, 

SONUÇ
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iktidarını sarsma senaryosu tedavüle sokuldu. 
Hükümetin dershanelere yönelik düzenleme ta-
sarrufunu gerekçe kılan, bugün artık varlığı her-
kese aşikâr olan devletin içerisinde Gülen cemaati 
bağlantılı otonom bir yapı önce MGK belgeleri, 
fişleme iddiaları üzerinden iktidara karşı medya 
yoluyla yıpratma ve boyun eğdirme operasyonu 
başlattı. Hükümetin siyaset ısmarlamalarına di-
renmesi üzerine 17 Aralık operasyonu gerçekleş-
tirildi. 17 Aralık operasyonunda, yolsuzluk iddi-
aları siyasal mühendisliğe kılıf kılındı ve Kema-
list vesayetten aşina olduğumuz bir bürokratik 
vesayet teşebbüsü tedavüle sokuldu. 

17 Aralık operasyonunun adli boyutu de-
vam etmektedir. Ancak, siyasal mühendislik 
boyutu ve hükümetin-devletin bu operasyona 
karşılık verme kararlılığı, 2014’e de ciddi bir si-
yasal miras devredecek 17 Aralık Süreci’ni baş-
latmış durumdadır. 17 Aralık operasyonunun 
cereyan ettiği bağlam, öncesinde girişilen algı 
mühendisliği, hem yurt içi hem de yurt dışına 
yönelik hazırlanmış mesajlar, bu operasyonun 
medya ayağının profesyonel bir şekilde önceden 
tasarlanması, operasyonun devletteki stratejik 
kurumlarda yuvalanmış, kolektif kimlik bilin-
ciyle hareket eden otonom bir yapının küresel 
akılla da uyumlu olan bir siyasal mühendislik 
çalışması olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
operasyonun hedefi yaklaşan yerel seçimlerde 
AK Parti’nin darbe alması ve hemen sonrasın-
da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve ge-
nel seçimlere de yolsuzluk dosyaları gölgesinde, 
demoralize bir şekilde girmesini sağlamaktır. 
Dolayısıyla, 2013’ün başları ile ortalarında algı 
mühendisliğiyle başlayan iktidarın iradesini kır-
ma, iktidarını paylaşmaya zorlama planları so-
nuç vermeyince, yılın sonuna doğru operasyonel 
mühendislik devreye sokulmuş görünmektedir. 

2014 yılında Türkiye’nin üç seçimlik mara-
tona girecek olması, Cumhurbaşkanının ilk defa 
halk tarafından seçiliyor olması, bu iki seçimin 
ortaya çıkaracağı tablonun büyük oranda genel 
seçimlere de yansıyacağı beklentisi dolayısıyla 

2014’ün sert mücadelelere, operasyonel-siyasal 
mühendislik girişimlerine tanıklık etmesi kuv-
vetle muhtemeldir. Bu seçimlerin galibinin yeni 
Türkiye’yi inşa etme ehliyetine sahip olacağı 
inancı ise bütün tarafları keskin pozisyon-pers-
pektif mücadelesi vermeye sevk edecektir. Bunun 
yanında, üç dönem kuralı nedeniyle, Başbakan 
başta olmak üzere AK Parti’den 70’in üzerinde 
milletvekilinin parlamenter siyasete veda edecek 
olması 2014 yılının AK Parti açısından da hare-
ketli geçmesini sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, keskin mücadeleler ile ope-
rasyonel mühendisliklere gebe 2014-2015 yılla-
rında hem AK Parti hem de Türkiye siyaseti ye-
niden kurgulanacak, bu kurgunun niteliği yeni 
Türkiye’nin ve AK Parti’nin istikbalini doğrudan 
belirleyecektir. 
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Bu Bölümde, 2013 yıl ında Türkiye’de hukuk ve 
insan hakları alanında yaşanan gelişmelerin bir 
kısmı, özet bir biçimde ve genel hatlarıyla ele 
alınmıştır. Yılın gelişmeleri, yasama faaliyetleri, 
yargı kararları ve idari uygulamalar arasından en 
fazla önem taşıyanlardan hareketle değerlendiril-
miştir. Bu çerçevede, önce 2013’te yapılan ve hu-
kuk devleti ve insan hakları açısından önem taşıyan 
anayasal ve yasal düzenlemeler; daha sonra, yargıyla 
ilgili gelişmeler ele alınmış ve son olarak da, insan 
hakları alanındaki gelişmeler incelenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2013 yılı ya-
sama faaliyetlerinin, önceki yıllara benzer biçim-
de seyrettiğini söylemek mümkündür. 10 Aralık 
2013 tarihi itibariyle bu yasama yılında bir Ana-
yasa değişikliği yapılmadığı gibi, Bakanlar Ku-
ruluna herhangi bir konuda kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi de verilmemiştir. Bu 
dönemde kabul edilen 147 kanunun ağırlıklı bir 
kısmı, daha önceden imzalanmış olan milletlera-
rası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulun-
masına ilişkindir. İnsan hakları, demokratikleşme 
ve yargı konularına ilişkin önemli bazı kanunlar 
hakkında da aşağıda kısa bilgiler verilmiştir.

KANUNLAR
a) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapıl-
mış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek 

Suretiyle Çözümüne Dair Kanun: 9 Ocak 
2013 tarihinde kabul edilen “Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların 
Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair 
Kanun” ile yargılamaların makul sürede sonuç-
landırılamaması ve mahkeme kararlarının geç 
ya da eksik icra edilmesi veya hiç icra edilme-
mesi sebebiyle meydana gelen hak ihlallerinin, 
bir komisyon marifetiyle iç hukukta önlenmesi 
amaçlanmıştır. Adalet Bakanlığı bünyesinde ku-
rulan bu Komisyon, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) kararlarını gözetmek suretiyle, 
bu tür ihlaller karşısında tazminata hükmetme 
yetkisiyle donatılmıştır. Böylece AİHM önünde 
Türkiye aleyhine açılmış davaların önemli bir 
kısmının bu Komisyona havale edilmesi beklen-
mektedir. Kanun’a göre, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) ve Türkiye’nin taraf olduğu 
ek protokoller kapsamında korunan haklara 
ilişkin AİHM’nin yerleşik içtihatları doğrultu-
sunda Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının 
yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, Adalet 
Bakanlığınca teklif edilecek diğer ihlal alanları 
bakımından da Bakanlar Kurulu kararıyla Ko-
misyon’un görev alanı genişletilebilecektir. 
b) Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun: 24 Ocak 
2013 tarihinde kabul edilen “Ceza Muhakemeleri 
Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

YASAMA FAALIYETLERI
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Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun” ile sanıklara sözlü savunmalarını, kendileri-
ni daha iyi ifade edebileceklerini beyan ettikleri 
başka bir dilde yapma imkânı tanınmıştır. Kamu-
oyunda “anadilde savunma hakkı” olarak ifade 
edilen bu düzenleme ile ayrıca cezaların infazının 
gebelik ve hastalık gibi sebeplerle ertelenmesin-
de kolaylıklar getirilmiş ve ceza infaz sisteminde 
ödüller, ziyaretler ve izin gibi konularda mah-
kûmlar lehine çeşitli iyileştirmeler sağlanmıştır. 
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu: 
30 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen “Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu” ile AİHM’de 
Türkiye aleyhine askeri disiplin hukuku uygu-
lamaları sebebiyle verilen mahkûmiyet kararları 
göz önünde tutularak yeni bir disiplin hukuku 
sistemi oluşturulmuştur. Dağınık haldeki disiplin 
hukukunu tek bir kanunda toplayan, TSK bün-
yesindeki sivil memurları askeri disiplin mevzu-
atı dışına çıkararak 657 sayılı Kanun çerçevesine 
alan bu düzenlemeyle, askeri ceza ve disiplin hu-
kuku birbirinden ayrılmış; AİHM kararları doğ-
rultusunda savaş ve seferberlik halleri dışında oda 
hapsi cezası kaldırılmıştır. Ayrıca barış zamanları 
için Disiplin Mahkemeleri kaldırılmış, yerine 
Disiplin Kurulları kurulmuş ve disiplin cezaları-
na karşı yargı yolu açılmıştır. 
d) Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun: 07 Şubat 2013 tarihinde ka-
bul edilen “Terörizmin Finansmanının Önlen-
mesi Hakkında Kanun” ile Birleşmiş Milletler 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
Uluslararası Sözleşmenin uygulanması ve Sözleş-
me hükümlerine uyumun sağlanması amacıyla, 
terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi 
ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ya-
bancı devletler ve Türkiye tarafından terörizmin 
finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlıkları-
nın dondurulması yönünde alınan kararların ve 
bu yöndeki taleplerin yerine getirilmesine ilişkin 
esaslar belirlenmiştir. 
e) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu: 
04 Nisan 2013 tarihinde kabul edilen “Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile yabancıların 
Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türki-
ye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden 
yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile İçişleri 
Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü-
nün kuruluşu düzenlenmiştir. Gerek Türkiye’ye 
gelen yabancı (mülteci ve sığınmacı) sayıların-
da görülen artış, gerekse mevcut mevzuatın eski 
olması ve güncel ihtiyaçları karşılamaktan uzak 
kalması, böyle bir yeni kanunu zorunlu kılmıştır. 
Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü 
müzakereler sırasında hazırladığı “İltica ve Göç 
Ulusal Eylem Planı” ve çeşitli uluslararası yüküm-
lülükler de bu Kanun’a esas teşkil etmiştir. 
f ) Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbare-
lerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun: 25 Nisan 2013 ta-
rihinde kabul edilen bu kanunla kanunlarda yer 
alan “özürlü” ve “sakat” ibareleri “engelli”; “özür-
lülük” ve “sakatlık” ibareleri ise “engellilik” şek-
linde değiştirilmiştir. Hem mevzuatta kullanılan 
tabirlerdeki farklılık ve dağınıklık hem de taraf 
olunan uluslararası sözleşmeler gereğince, özürlü 
ve sakat kelimelerinden türetilen diğer kelime-
lerin hepsi, engelli ibaresi esas alınarak yeniden 
yazılmıştır. Ayrıca Askerlik Kanunu’nda yer alan 
“çürüklük” ve “çürükler” kelimeleri de sırasıyla 
“askerliğe elverişli olmama” ve “askerliğe elverişli 
olmayanlar” olarak değiştirilmiştir. 
g) Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun: 24 Mayıs 2013 tarihinde 
kabul edilen bu kanunla çok sayıda farklı ka-
nunda değişiklik yapılmakla beraber, alkollü 
içki satışına ilişkin getirilen düzenlemeler dik-
kat çekmiş ve tartışılmıştır. Bu kanunla, alkollü 
içkilere getirilen düzenlemelerin en önemlileri 
şunlardır: Alkollü içkilerin hiçbir şekilde rekla-
mı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz; 
bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendi-
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ren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve 
etkinlik yürütülemez ve 18 yaşından küçükle-
re satışı ve sunumu yasaktır. Alkollü içki satışı 
22:00-06:00 saatleri arasında yapılamayacaktır. 
Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç ol-
mak üzere, otoyollardaki ve devlet karayolların-
daki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tü-
ketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık 
hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan 
stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eği-
tim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraatha-
ne, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt 
istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü 
içkilerin satışı yapılamaz. 
h) Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının De-
ğiştirilmesi Hakkında Kanun: 30 Ekim 2013 
tarihinde kabul edilen bu kanun ile Başbakan 
Erdoğan’ın açıklamış olduğu “Demokratikleşme 
Paketi” kapsamında, “Nevşehir Üniversitesi”nin 
adı “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” ve 
Siirt’in Aydınlar ilçesinin adı da, eski ismi olan 
“Tillo” olarak değiştirilmiştir.
ı) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: 
07 Kasım 2013 tarihinde kabul edilen bu kanun-
la tüketicinin korunması hakkındaki mevzuatın 
Avrupa Birliğinin son dönem mevzuatı ile tam 
uyumunun sağlanması amacıyla gözden geçiril-
miş, karşılaştırmalı hukukta benzer düzenlemeler 
incelenmek suretiyle yeni düzenlemeler getiril-
miş, ayrıca tüketicinin korunması hakkındaki 
mevzuat, yeni Türk Borçlar Kanunu ve yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle 
uyumlu hâle getirilmiştir.

YENI ANAYASA SÜRECI
19 Ekim 2011 tarihinde yeni bir anayasa yap-
mak amacıyla TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 
başkanlığında kurulan TBMM Anayasa Uzlaş-
ma Komisyonu, 18 Kasım 2013 tarihli toplan-
tısının ardından, çalışmalarına fiilen son verdi. 
Meclis Başkanı Çiçek, 25 aylık sürecin sonunda, 
yeni bir anayasanın tümünde bir uzlaşma olma-

yacağını ve kısmi bir uzlaşmanın çıkacağını be-
lirten bir mektupla bu durumu siyasi liderlere 
bildirdi. Aynı mektupta, siyasi partilerin kırmızı 
çizgilerinden vazgeçmemeleri ve Anayasa Uzlaş-
ma Komisyonu masasında kalmanın, siyasi par-
tilerce “yeni anayasa”dan daha önemli görülmesi 
yüzünden, “Komisyon Başkanlığını yürütmenin 
sağlayacağı bir fayda” kalmadığını ifade etti ve 
Komisyon Başkanlığından çekildi. Her ne kadar, 
“Komisyonun Çalışma Esasları” göz önünde bu-
lundurulduğunda, Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nunun çalışmalarına bu usulle son verebilmesi 
hukuken pek mümkün görülmese de, Komisyon 
bu tarih itibariyle çalışmalarını fiilen sonlandır-
mış oldu.

Anayasa Uzlaşma Komisyonunun 25 aylık 
çalışmaları kısaca şöyle özetlenebilir:

Veriler Bakımından Durum:
· Yeni anayasaya ilişkin 70 bine yakın birey-

sel görüş, 104’ü üniversiteler olmak üzere 
500’e yakın da kurumsal görüş TBMM’de 
toplandı ve tasnif edilerek Anayasa Uzlaşma 
Komisyonunun havuzuna aktarıldı.

· AK Parti, CHP, MHP ve BDP bu görüş-
lerden de faydalanarak oluşturdukları yeni 
anayasa taslaklarını TBMM’ye sundular.
1982 Anayasasının yürürlüğe girdiği ilk 

günden beri, yeni anayasa tartışmaları ve siyasi 
partilerin bu konudaki vaatleri devam edegel-
miştir. 2011 seçimlerinde de siyasi partiler yeni 
anayasa taahhüdüyle seçmenin karşısına çıkmış-
lardır. Fakat siyasi partilerin “yeni anayasa” ile 
nasıl bir anayasayı kastettikleri, ancak Anayasa 
Uzlaşma Komisyonuna sunulan taslak metin-
ler sayesinde açıklığa kavuşabilmiştir. Daha da 
önemlisi, bu katılım süreci Türkiye’nin anayasa 
hafızasını canlandırmış, yeni anayasaya dair her 
kesimin talep ve beklentileri ilk defa bu kadar 
netlik kazanmıştır.

Çalışmalar bakımından durum:
· 2012 yılının Mayıs ayında taslak metni yaz-

maya başlayan Komisyon, 18 ay bu çalışma-
ya devam etmiştir.
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· Toplam 172 madde kaleme alınmış, bunlar-
dan 40’tan fazlası temel hak ve hürriyetler ol-
mak üzere 60 tanesinde uzlaşıya varılmıştır.221 
Sonuç olarak, Komisyon üç ayda tamamla-

mayı hedeflediği taslak yazım aşamasını, 18 ayda 
tamamlayamamış ve bu yöntemle tamamlayama-
yacağını da anlamıştır. 

Genel anlamda Anayasa Uzlaşma Komis-
yonu tecrübesinin muhasebesi yapılacak olursa, 
şunlar söylenebilir: Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nunun çalışmalarına devam ettiği süre boyunca 
Türkiye hem iç hem dış politikada çok zorlu 
süreçlerden geçmiştir. Başta “Çözüm Süreci”, 
“Gezi Parkı eylemleri”, “tutuklu vekiller” ve “Su-
riye’de devam eden iç savaş” olmak üzere siyase-
ti, Meclis gündemini ve toplumu kutuplaştıran 
olaylara tanık olunmuştur. Tüm bunlara rağmen, 
Komisyon’daki siyasi partiler masada kalmaya ve 
uzlaşı aramaya devam etmişlerdir. Güncel siya-
setin gerilimine kapılmadan, dört siyasi partinin 
bu çalışmaları devam ettirme gayretinin kendisi 
takdire şayandır.

Komisyon, üzerinde tam mutabakata var-
dığı yeni bir taslak hazırlayamamıştır; fakat 172 
maddenin 60’ında uzlaşıya varılması, yukarıda 
açıklanan etkenler de düşünüldüğünde, azım-
sanacak bir başarı değildir. Dört siyasi partinin 
uzlaşarak kabul ettiği bir yasal düzenleme veya 
iç/dış politikada sergilenen müşterek bir tavır 
bulunmadığı da göz önüne alındığında, 60 mad-
dede sağlanmış olan bu mutabakatın değeri daha 
iyi anlaşılacaktır. 

Bu anlamda şöyle düşünmek de pekâlâ 
mümkündür: Başka bir kompozisyonla “yeni 
anayasa” yapılmaya çalışılması durumunda, en 
azından sil baştan yeniden değil, üzerinde mu-
tabakata varılmış bu 60 maddeden başlanabile-
cektir. Bir başka ifadeyle, yeni bir taslak hazırla-
mak yerine, varılan bu noktadan devam edilerek 
vakit kazanmak ve bu deneyimden faydalanmak 

221. Ayrıntılı bilgi için bkz. Taylan Barın, Uzlaşma Yolunda: Ko-
misyon’un Uzlaştığı Maddeler ve Anayasa, SETA Analiz, no. 71 
(Ağustos 2013).

mümkün olabilecektir. Gelen anayasa önerile-
rinden ve siyasi parti tekliflerinden oluşturulan 
havuz da tekrar anayasa yazılmaya çalışıldığında 
rehberlik edebilecektir.

Sonuç olarak, Türkiye, tarihinde ilk defa 
sivil anayasa yapmak üzere bu denli ciddi bir 
çalışmaya girmiş, istenen neticeye ulaşamasa da 
önemli işler başarmıştır. Varılan bu noktayı Prof. 
Dr. Ergun Özbudun’un ifadeleriyle şu şekilde 
özetlemek mümkündür: “Komisyon çalışmala-
rını boşa harcanmış bir zaman ve emek olarak 
görmek de doğru değildir. Çoğu zaman, nelerin 
olabileceğini kararlaştırmak için, ilkin nelerin 
olamayacağını görmek gerekir.”222 

25 aylık süreç boyunca, Anayasa Uzlaşma 
Komisyonuna, “kapalı kapılar” ardında çalışma-
sı ve tutanakları yayınlamaması yüzünden haklı 
olarak çok fazla eleştiri yöneltilmiştir. Komisyon 
çalışmalarına son verirken, bu eksikliği de gide-
recek bir karar almış ve “yeni anayasa” sitesinde 
tüm Anayasa Uzlaşma Komisyonu tutanaklarını 
yayınlamıştır.223 Bu tutanaklar, yeni anayasa süre-
cinin değerlendirilmesi ve seçmenlerin yeni ana-
yasaya dair siyasi partilerin tutumlarını denetle-
yebilmesi açısından önem arz etmektedir.

TBMM INSAN HAKLARINI 
INCELEME KOMISYONU
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 1 
Ekim 2012 - 13 Temmuz 2013 arasını kapsa-
yan dönemde 121 Komisyon toplantısı yaptı.224 
Komisyon bu dönemde, “Engelli Haklarını ve 
Engelli Bireylerin Karşılaştıkları Hak İhlallerini 
Araştırmak Amacıyla Kurulan Alt Komisyon”, 
“Tunceli İli Hozat İlçesindeki Fişleme İddiala-
rının Araştırılmasına İlişkin Kurulan Alt Ko-

222. Ergun Özbudun, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Sonu”, 
Zaman, 29 Kasım 2013.

223. Komisyon tutanaklarının tamamına şu adresten ulaşılabilmek-
tedir: https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/tutanak.aspx.

224. TBMM 24. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu, s.38-41; 
http://www.tbmm.gov.tr/docs/faaliyet_raporu_24_Donem_3_
yy.pdf 
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misyon” ve “Mağdur Hakları Alt Komisyonu” 
olmak üzere üç alt komisyon kurdu. Komisyon’a 
bu dönemde toplam 4876 başvuru yapılırken, 
28 Şubat ve 12 Eylül uygulamaları, cezaevle-
rindeki hukuk dışı uygulamalar, eğitim sorun-
ları, işçi hakları ile memur talep ve şikâyetleri 
gibi hususlarda yaklaşık 1700 şikâyet başvurusu 
iletildi. 51 kanun tasarı ve teklifi halen Komis-
yon’da görüşülmektedir.

Komisyon’un Uludere katliamına ilişkin 
olarak hazırladığı Rapor, 27 Mart 2013’te ka-
muoyuna açıklandı.225 Bu dönemde kabul edilen 
raporlar arasında yer alan Engelli Hakları İncele-
me Raporu226, engellilerin fiziksel erişilebilirlik, 
mevzuat, yargı, eğitim, istihdam, sosyal yardım 
gibi alanlardaki sorunlarını tespit edip önerilerde 
bulunurken, bu alandaki eksikliklerin çoğunluk-
la uygulama yönünden olduğunu belirtmektedir. 
Rapor’a muhalefet tarafından ise “sorunlara en-
gellilerin değil, idarenin gözünden bakıldığı” ve 
“gerekli hassasiyet gösterilmeden hazırlandığı” 
gibi gerekçelerle şerh konuldu. 

“Türkiye’de Bulunan Mülteciler, Sığınma-
cılar ve Yasadışı Göçmenlerin Sorunlarını İnce-
lemek Üzere Kurulan Alt Komisyon” tarafından 
Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları bazı kamplar 
ziyaret edildi ve gözlemler rapor haline getirildi. 
Komisyon yine bu dönemde “Ceza İnfaz Kuru-
mu ve Tutukevleri Alt Komisyonu” kapsamında 
yedi cezaevinin yanı sıra, bazı karakolları ve neza-
rethaneleri inceledi ve konuyla ilgili raporlar ya-
yınladı.227 Ancak raporlara ilişkin olarak, medya-
da da sıkça yer alan, çocuklara yönelik işkence ve 
cinsel istismar vakalarının önüne geçilmesi açı-
sından oldukça önem taşıyan incelemelerin “ger-
çekleri yansıtmadığı” ve incelemede kullanılan 

225. TBMM Uludere İnceleme Raporu’nun değerlendirmesini 
Kürt Sorunu bölümünde bulabilirsiniz. 

226. Komisyon’un 4 Nisan 2013 tarihli toplantısında kabul edilen 
Rapor’un tam metni için bkz. TBMM Engelli Hakları İnceleme Ra-
poru, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/
raporlar/engelli_haklari_inceleme_raporu.pdf.

227. Komisyon tarafından hazırlanan raporlar için bkz. www.
tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/rapor_donem24.htm.

yöntemlerin “hatalı ve eksik olduğu” yönünde 
muhalefet tarafından eleştiriler getirildi.228 Ko-
misyon, diğer ülkelerdeki ceza infaz kurumları ile 
kolluk uygulamalarını incelemek üzere Hollanda 
ve Belçika’ya ziyaretlerde bulundu ve gözlemle-
rini raporladı. Son olarak, “Almanya, Hollanda 
ve Belçika Gençlik Dairelerinin Türkiye Kökenli 
Çocuklara Yönelik Uygulamalarına İlişkin İnce-
leme Raporu” da bu yasama yılında Komisyon 
tarafından kabul edildi. 

228. Bkz. 4 Temmuz tarihinde Komisyon tarafından kabul edilen 
TBMM İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Ra-
poru, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/
raporlar/izmir_cocuk_ve_genclik_ceza_infaz_kurumu_raporu.pdf.
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YARGI REFORMU SÜRECI
1987’de AİHM’e bireysel başvuru yolunun açıl-
masından itibaren, Türkiye’de insan haklarının 
korunması amaçlı reform ihtiyacı sıklıkla dile 
getirilmiştir. Ancak demokrasi ve hukukun üs-
tünlüğü ilkelerinin güçlendirilmesi, birey hak 
ve özgürlüklerinin geliştirilip korunması amaçlı 
düzenlemeler, ağırlıklı olarak AB uyum süreci 
kapsamında yapılmıştır. Özellikle son yıllarda bir 
dizi reform paketi çıkarılmış olmasına rağmen, 
yargıda reform ihtiyacı hala sürmektedir. 

Yargı reformuna yönelik çalışmalar 2009 
yılında bir strateji çerçevesinde yürütülmeye baş-
lanmıştır. Bu bağlamda, “Yargı Reformu Strateji-
si ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. 2012’nin Eylül 
ayında, bu planın yüzde 70’inin gerçekleştiril-
diği belirtilerek güncellenmiş ve yeni bir taslak 
oluşturulmuştur. Bu taslaktaki amaçlar arasında 
“yargısal uygulamalardan ve mevzuattan kay-
naklanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve 
insan hakları standartlarının güçlendirilmesi” de 
yer almaktadır.229

2011’den bu yana dört yargı paketi yasalaş-
mıştır. İnsan haklarına dair iyileştirmeler içerse 
de, daha çok yargı organlarının hızlı, etkin ve 
işlevsel çalışabilmesi için çıkarılan bu paketler, 
kısa sürede sonuç vermeye başlamış; yüksek yar-

229. Yılmaz Ensaroğlu, “Yargıda bitmeyen reform ihtiyacı”, Star, 
02 Aralık 2013. 

gıda incelenmeyi bekleyen dosya sayısı hızla azal-
mıştır. Değişikliklerin içeriğinden ayrı olarak, 
paketlerin demokratik değişiklikleri öngördüğü 
kabulünün kendisi de olumlu bir hava yaratmış-
tır. Bu atmosfer bile kamuoyundaki beklentilerle 
birlikte bazı mağduriyetleri giderici hukuksal so-
nuçlar doğurmuştur. Fakat günü kurtarmaya ve 
imaj düzeltmeye yönelik olmayan köklü ve sahici 
yargısal reform ihtiyacı devam etmektedir.

Yargı reformuna 2013 yılında da devam 
edilmiştir. “4. Yargı Paketi” olarak bilinen, ‘İn-
san Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edile-
rek yasalaşmış ve 30 Nisan’da Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Başta TMK olmak üzere TCK ve 
CMK gibi kanunlarda değişiklik yapan düzenle-
me, mevzuatın AİHM standartları ile uyumunu 
sağlamak ve Türkiye’nin AİHM’de aldığı cezala-
rın önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Değişiklik yapılan 22 maddeden 15’inin gerek-
çesinde AİHM’nin kararlarına referans verilmesi 
de bunun işaretidir. 

2013 yılındaki reform çalışmaları, kuşkusuz 
4. Yargı Paketi ile sınırlı kalmamıştır. “Yasama 
Faaliyetleri” bölümünde yer alan kanunların yanı 
sıra, altyapı çalışmaları da sürdürülmüştür. Cum-
huriyet savcılıkları, icra daireleri ve ceza infaz ku-
rumları gibi birimlerde, yargısal ya da idari tüm iş 
ve işlemlerin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan 

YARGI
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UYAP sisteminin geliştirilmesi sürdürülürken, 
yargı kurumlarının video konferans yoluyla bir-
birine bağlanmasını amaçlayan ve tüm ilk derece 
yargı birimlerinde kullanılan Sesli ve Görüntü-
lü Bilişim Sistemi (SEGBİS) devreye alınmıştır. 
Yine 2013 yılında Adalet Bakanlığı tarafından 
“Adli Zaman Yönetimi” adlı bir çalışma başla-
tılmıştır. Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu 
(CEPEJ) tarafından başlatılan ve “SATURN” adı 
verilen bir çalışma ile pilot adliyelerde mahkeme-
ler ideal yargılama sürelerini belirleyip vatandaş-
lara taahhüt eder hâle gelmiştir. 

2012 yılında çıkarılan Hukuk Uyuşmazlık-
larında Arabuluculuk Kanunu’na ilişkin kurum-
sal yapılanma ve eğitim çalışmaları da 2013 yılın-
da tamamlanmış ve arabuluculuktaki ilk grubun 
sınavları Ekim 2013’te sonuçlanmıştır. Tüm bun-
larla birlikte, hâkim ve savcı sayısı Avrupa ülke-
lerinin halen gerisindedir. CEPEJ verilerine göre, 
Avrupa Konseyine üye ülkelerde 100 bin kişiye 
düşen hâkim sayısı ortalama 21,3; savcı sayısı ise 
11,1’dir. Türkiye’de genel olarak hâkim ve savcı 
sayısı son yıllarda artış gösterse de, bin kişiye dü-
şen hâkim sayısı 11,1; savcı sayısı ise 6,2’dir.230

DARBELERE VE  
DARBE GIRIŞIMLERINE 
ILIŞKIN DAVALAR 
2013 yılında darbelere ve darbe girişimlerine ilişkin 
davalarda yaşanan gelişmeler şöyle özetlenebilir:
a) 12 Eylül Davası: 12 Eylül 1980’de dönemin 
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderli-
ğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 
emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen 
askeri darbe nedeniyle, darbe yönetiminin en 
üst karar organı olan Milli Güvenlik Konseyini 
oluşturan beş generalden hayatta olan Kenan 
Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında, TCK’nın 
“Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e iliş-

230. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 
Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı Plan Ve Bütçe 
Komisyonu Görüşme Tutanakları, 19 Kasım 2013, s.59.

kin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan 
dava, 2013 yılında devam etti. İlk duruşması 4 
Nisan 2012’de gerçekleşen davada sanıklardan 
Kenan Evren, savunmasında kendilerinin kuru-
cu iktidar olduğunu, bu nedenle Mahkeme’nin 
kendilerini yargılayamayacağını, ihtilale teşebbüs 
etmediklerini, ihtilal yaptıklarını, ihtilal yapmayı 
suç sayan bir kanun olmadığını ve pişman olma-
dığını ifade etmişti. 

Davanın 10 Ocak 2013’te görülen duruşma-
sında, Şahinkaya’nın GATA’da ayakta tedavi gör-
düğünün belgelenmesi üzerine, müdahil avukatlar 
sanığın tutuklanmasını ve duruşmalara getirilme-
sini istedi. Ancak Mahkeme bu talebi reddettiği 
gibi, sanıkların duruşmalardan vareste tutulması-
na karar verdi. Dava dosyasında darbenin temel 
belgesi sayılabilecek Bayrak Harekât Direktifi 
yaklaşık bir yıl sonra Mahkeme’ye ulaştırılırken, 
27 Eylül 2013’te görülen 16. duruşmada, Bayrak 
Harekât Planı’ndaki “Sivil İşler Koordinasyon 
Grubu”nda yer alan kişilerin belirlenip haklarında 
soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bu-
lunulmasına, aynı grupla 12 Eylül’e giden süreçte 
görev alan diğer sivil unsurlar hakkında MİT Müs-
teşarlığından bilgi ve belgelerin istenmesine karar 
verildi. 25 Ekim 2013’te görülen 17. duruşmada 
ise Savcılık, mütalaasını vererek Kenan Evren ile 
Tahsin Şahinkaya’nın TCK’nın “Devlet Kuvvet-
leri Aleyhinde Cürümler”e ilişkin 146. maddesi 
uyarınca “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına” 
çarptırılmalarını talep etti. 

12 Eylül Davası, 12 Eylül mağdurlarıyla mü-
dahil avukatlarının talepleri ve sivil toplum örgüt-
lerinin tüm çaba ve çağrılarına rağmen genişletil-
memiştir. Bu davanın kapsamına alınmayan 12 
Eylül darbesinin hazırlanması için yapılan kitlesel 
katliam ve provokasyonların ve darbe sırasında ve 
sonrasında gerçekleşen sistematik işkence ve kötü 
muamele suçlarının soruşturulması, Evren ve Şa-
hinkaya’nın yanı sıra, dönemin bürokratları ile 
işkence, yargısız infaz gibi suçlara karışan kamu 
görevlilerinin de sanık sandalyesine oturtulacağı 
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yeni davaların açılması, 12 Eylül Darbesi ile ger-
çek bir yüzleşme yapabilmek için zorunludur.
b) Balyoz Davası: Kamuoyunda “Balyoz Dava-
sı” olarak bilinen Balyoz Güvenlik Harekât Pla-
nı davası, 21 ay süren yargılamanın ardından 21 
Eylül 2012’de sonuçlandı. Başta “Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti’ni cebir ve şiddet kullanarak 
ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri” gerekçe-
si olmak üzere çeşitli sebeplerle aralarında üst 
düzey komutanların da bulunduğu 330 sanığa 
değişen sürelerle hapis cezaları verildi. Davanın 
temyiz süreci, 9 Ekim 2013 tarihinde sonuç-
landı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 237 sanık hak-
kında verilen mahkûmiyet kararlarını onarken, 
88 sanığın tahliyesine karar verdi. Cezalandırıl-
masına yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin 
ve inandırıcı delil bulunmadığına hükmedilen 
25 kişi hakkındaki mahkûmiyet hükümleri ise 
bozuldu. Dava kapsamında hüküm giyen MHP 
İstanbul Milletvekili Engin Alan’ın milletvekil-
liği, kararın TBMM Genel Kurulunda okunma-
sının ardından düştü.
c) 28 Şubat Davası: 28 Şubat post-modern darbe-
siyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, TSK 
bünyesinde oluşturulan Batı Çalışma Grubu’nda 
(BÇG) yer alan ve aralarında dönemin YÖK Baş-
kanı Kemal Gürüz, Genelkurmay 2. Başkanı Çe-
vik Bir, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkas-
nak, Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman 
ve emekli Orgeneral Fevzi Türkeri’nin de bulun-
duğu 75’i tutuklu 103 sanık hakkında TCK’nın 
147. maddesinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak” 
suçundan cezalandırılması istemiyle açılan davanın 
ilk duruşması, 2 Eylül 2013’te görüldü. 199’u as-
ker toplam 438 kişi davada mağdur olarak yer alır-
ken, sanıklardan 37’si hakkında duruşmalar başla-
madan önce tahliye kararı verildi. Duruşmaların 
başlamasından 19 Aralık 2013’e kadar geçen süre-
de ise tutuklu bulunan tüm sanıklar tahliye edildi. 
Duruşmaların seyri, 28 Şubat’ın gerçek ve tüzel ki-
şilere karşı işlediği suçların soruşturulmaması ve 28 
Şubat’ın sivil unsurlarına yönelik soruşturma süre-
cinin çok yavaş ilerliyor olması, kamuoyunda 28 

Şubat davasından ve soruşturmasından yana ciddi 
kaygılar oluşmasına yol açtı.
d) Ergenekon Davası: Devletin içerisinde ör-
gütlendiği ve bünyesinde asker, polis, gazeteci, 
akademisyen üyeleri olduğu iddia edilen “Erge-
nekon” terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar 
sonrasında 2008 yılında açılan Ergenekon Da-
vası231, 5 Ağustos 2013’te sonuçlandı. 67’si tu-
tuklu 275 sanığın yargılandığı davada, beş yıllık 
süre içerisinde 21 ayrı iddianame birleştirildi. 31’i 
gizli tanık olmak üzere, 159 tanığın dinlenildiği 
yargılama boyunca, toplam 650 duruşma yapıldı. 
Duruşmalar sırasında bazı savunma avukatları de-
lillerin incelenmesinin eksik kaldığını ve savunma 
hakkının ihlal edildiğini iddia ettiler. Dava sonu-
cunda 100 sanık “terör örgütü üyeliğinden” mah-
kûm oldu. Aralarında Genelkurmay eski Başkanı 
İlker Başbuğ’un da bulunduğu 19 sanık müebbet 
hapis cezasına çarptırılırken, Mahkeme, Ergene-
kon’un “silahlı terör örgütü” olduğunu tescil etti. 
Davanın temyiz süreci devam etmektedir. 

CEZASIZLIK POLITIKASI 
KAPSAMINDA TARTIŞILAN 
YARGILAMALAR 
2013 yılında kamuoyunun yakından takip etiği 
“cezasızlık politikası kapsamı”nda tartışılan yar-
gılamalarda yaşanan gelişmeler şöyle sıralanabilir:
a) Hrant Dink Cinayeti Davası: Agos Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 
2007’de öldürülmesine ilişkin, ikisi tutuklu 20 
sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahke-
mesinde açılan ve 17 Ocak 2012’de sonuçlanan 
davada, suikastın örgütlü bir iş olmadığına kana-
at getiren Mahkeme, Yasin Hayal’e, “tasarlayarak 
insan öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaş-
tırılmış müebbet, “yazar Orhan Pamuk’u tehdit 
etmek” suçundan 3 ay ve “ruhsatsız silah bulun-

231. 12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir 
gecekonduda 27 el bombası, TNT kalıpları ve fünyelerin bulunmasıyla 
başlayıp zamanla genişleyen soruşturma neticesinde hazırlanan iddia-
namelerin 25 Temmuz 2008’de kabulüyle başlayan Ergenekon davası, 
Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması ve Vatanse-
ver Kuvvetler Birliği Davası başta olmak üzere 7 dava ile birleştirildi.
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durmak” suçundan da 1 yıl hapis cezası vermiş; 
tutuklu diğer sanık Erhan Tuncel ise, toplam 10 
yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Hrant Dink cinaye-
ti sanığı Ogün Samast ise, diğer sanıklardan ayrı 
olarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkeme-
sinde yargılanmış, 25 Temmuz 2011’de “tasarla-
yarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulun-
durmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis 
cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 
15 Mayıs 2013 tarihinde ele aldığı temyiz dosya-
sında sanıklar hakkında örgüt yönünden verilen 
beraat kararını bozdu ve sanıkların “silahlı terör 
örgütü” değil “suç işlemek amacıyla oluşturulan 
örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle yargılanmala-
rı talebinde bulundu. Dava, Yargıtay tarafından 
kısmen bozulmasının ardından, 17 Eylül 2013 
tarihinde yeniden başladı. Bu arada Dink aile-
si, Şubat 2013’te “cinayetin işlenmesinde ihmali 
bulunan kamu görevlileri hakkındaki soruştur-
manın bitirilmediği, dosyayla ilgili verilen gizlilik 
ve kısıtlılık kararı nedeniyle kendilerine bilgi ve 
belge verilmediği, muhtemel şüphelilerin bu yolla 
cezasız bırakıldığı” gerekçesiyle ve 500 bin TL taz-
minat istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 
b) Faili Meçhul Cinayetler ve JİTEM Davaları: 
90’lı yıllarda özellikle Güneydoğu’da işlenen faili 
meçhul cinayetler ve kayıplara ilişkin açılan da-
valar, 2013 yılında da devam etti. Şırnak’ın Cizre 
ilçesinde 1993–1995 yıllarında, Cizre Jandarma 
İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün görev yaptığı 
dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgi-
li olarak açılan, yedi sanıklı Jandarma İstihbarat 
ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası ile Diyar-
bakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1989–1994 
yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetler, 
kundaklama ve bombalama eylemleriyle ilgili ve 
aralarında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve 
itirafçı Abdülkadir Aygan’ın da bulunduğu 16 
sanıklı JİTEM Davası, 2013 yılında sürmekte 
olan davalar içerisinde en fazla öne çıkanlar oldu. 
Bu arada, Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü belde-
sinde 1993 yılında altı köylüye işkence yaparak 
öldürdükleri iddiası ile emekli Tuğgeneral Mete 
Sayar ve beş eski askeri personel hakkında açılan 

davanın ilk duruşması da, 5 Kasım 2013’te ya-
pıldı. Dönemin Şırnak 23. Jandarma Sınır Tugay 
Komutanı olan Sayar, bu bölgede doğrudan si-
villerin öldürülmesini emretmek suçuyla yargıla-
nan en üst rütbeli askeri komutan olma özelliğini 
taşırken, dava, “güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya 
nakledildi. Mağdur avukatları sanıkların Şırnak’a 
gelmeden SEGBİS sistemiyle telekonferansla du-
ruşmalara katılacağına dikkat çekerken, 20 yıldır 
babasını aradığını ifade eden mağdurlardan Mu-
rat Demirhan, “20 yıl önce babam uykudan alı-
nıp götürüldü. Ben 20 yıldır babamı arıyorum. 
Adalet Bakanlığı burada olmayan bir kişinin gü-
venliğini sağlayamıyorsa kapatsın adliyeyi gitsin” 
şeklinde karara tepki gösterdi. 1993 yılında dö-
nemin Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Bas-
kın’ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla, 
aralarında Emniyet eski Genel Müdürü Mehmet 
Ağar’ın da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan 
dava da, 27 Kasım 2013’te Ankara’da başladı. 
c) Uludere Katliamı: 28 Aralık 2011’de Şır-
nak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) 
köyü yakınlarında Irak sınırından Türkiye’ye 
kaçak olarak geçen köylülerden 34’ünün savaş 
uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesi 
sonrası açılan soruşturma halen devam etmekte-
dir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyo-
nunun konuyla ilgili hazırladığı Rapor, 27 Mart 
2013’te kamuoyuna açıklandı. Rapor’da “İHA 
tarafından görüntülenen grubun tanımlamasının 
yapılabilmesi için yeterli sürenin bulunduğu hal-
de bu imkânın iyi değerlendirilmediği”, “grubun 
hal ve hareketlerinden mevzilenme veya herhan-
gi bir saldırıya karşı tedbir almadıkları, aksine 
oldukça rahat tavır sergiledikleri görüldüğü” 
şeklinde birtakım ifadelere yer verildiği halde, 
grubun arasında PKK yöneticilerinden Fehman 
Hüseyin’in olabileceği yönündeki kuşkuların 
bombardımana zemin hazırladığı belirtilerek 
“yapılan araştırma ve incelemelerde olayın kas-
ten yapıldığına yönelik olarak herhangi bir delil 
elde edilemediği” değerlendirmesine yer verildi. 
Rapor’a ilişkin olarak CHP ve MHP’li üyeler 
ise “katliam sorumlularını adıyla anmaması ve 
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sorumlulara ilişkin olarak hiçbir yaptırım öngör-
memesi nedeniyle” muhalefet şerhi koydular.232 

Öte yandan, saldırıyla ilgili olarak, yakla-
şık 1.5 yıldır soruşturmayı yürüten Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2013’te “tak-
sirle ölüme sebebiyet vermekten” dolayı görev-
sizlik kararı vererek, dosyayı Genelkurmay Baş-
kanlığı Askeri Savcılığına gönderdi. Ölen 34 
kişinin ailelerinin avukatları, soruşturma dosya-
sının Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına 
gönderilmesine tepki göstererek, “Savcılık bu bir 
kazadır diyor. Uçaktan bomba düşmüş, 34 kişi 
ölmüş. Bu nedenle dosyayı askeri mahkemeye 
göndermeye karar verdi” dedi. 

Uludere katliamına ilişkin soruşturmanın 
üzerinden iki yıl geçtiği halde tamamlanmaması 
ve iddianamenin hazırlanmaması, kamuoyunda 
büyük bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Yaşanan 
gelişmeler, özellikle ölenlerin yakınları tarafın-
dan, suçluların korunarak olayın örtbas edilmek 
istendiği şeklinde değerlendirilmekte, Savcılığın 
dosyayı 1.5 yıl boyunca elinde tuttuktan sonra 
askeri savcılığa devretmesi, suçluların korunduğu 
yolundaki kuşku ve kaygıların güçlenmesine ne-
den olmaktadır.
d) Kuşkonar ve Koçağılı Katliamı: 90’lı yıllarda 
işlenen ağır insan hakları ihlallerine ilişkin olarak 
son yıllarda açılan davalar sürerken, AİHM’de 
de bu döneme ilişkin davalar, Türkiye aleyhine 
sonuçlanmaya devam etmektedir. Bu davalardan 
en önemlisi, Kasım 2013’te sonuçlandı. AİHM, 
Türkiye’nin “Türk Hava Kuvvetleri’nin Şırnak’ın 
Kuşkonar (Gever) ve Koçağılı (Beysuke) köyleri-
ni bombalayarak 38 köylüyü öldürdüğü olayda, 
yetkililerin olayı örtbas ettiği ve tamamıyla yeter-
siz soruşturma yürüttüğü, bombardımandan sağ 
kurtulanların, onur kırıcı ve insani olmayan mu-
amelenin eşiğine ulaşmasından sorumlu olduğu” 
gerekçesiyle 38 kişiye 2,3 milyon Euro tazminat 
ödemesine karar verdi. AİHM’in tazminat kararı 
mağdur köylülerin acısını bir nebze olsun hafif-

232. Rapor’un tam metni için bkz. TBMM Uludere İnceleme Ra-
poru, www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/rapor-
lar/uludere_inceleme_raporu.pdf.

letse de, bu olayı 2007 yılında tekrar incelemeye 
alan Diyarbakır Cumhuriyet Savcısının, “güven-
liğinin sağlanamayacağı” gerekçesiyle asker tara-
fından olayın gerçekleştiği bölgeye sokulmaması, 
sorumluların teşhisi ve cezalandırılması için ha-
yati delil niteliğindeki uçuş kayıtları hakkında 
hiçbir soruşturma başlatılmamış olması ve Hü-
kümet adına yapılan savunmada başvurucuların 
hava bombardımanı iddiasını tazminat alabil-
mek için uydurduklarının ifade edilmesi, kamu 
otoritelerinin bu dönemde işlenen insan hakları 
ihlallerini soruşturma ve bu konudaki cezasızlık 
politikasına son verme hususunda yeterince çaba 
göstermediği iddialarına neden olmaktadır.233

Temizöz, Görümlü, JİTEM gibi davalar Tür-
kiye’nin geçmişiyle yüzleşebilmesi ve cezasızlıkla 
mücadele açısından büyük önem arz etmekte, 
90’lı yıllarda özellikle ülkenin güney doğusunda 
meydana gelen birçok vakanın aydınlatılması hu-
susunda birer umut ışığı olmaktadırlar. Bununla 
birlikte, soruşturmaların genişletilmesi ve davala-
rın birleştirilmesi gibi müdahil avukatlar tarafın-
dan dile getirilen taleplerin büyük oranda olum-
suz yanıtlanması, davaların “güvenlik” gerekçesiyle 
başka kentlere aktarılması ve yargılama süreçleri-
nin uzunluğu, adaletin tecellisi noktasında umut 
kırıklığına yol açmaktadır. Faili meçhul saldırı 
ve kayıp vakalarına ilişkin yeni davalar açılması, 
bulunan toplu mezarlara ilişkin derinlemesine so-
ruşturmalar yapılması, Ergenekon davası gibi da-
vaların sadece “darbe davası” olarak görülmemesi, 
bu davaların iddianamelerinde yer alan faili meç-
hul vakalarının etkili bir şekilde soruşturulması 
gerekmektedir.234 Türkiye’nin insan hakları sicili-
ni temize çıkarması için atması gereken zorunlu 
adımlardan birisi, yakın tarihinde yaşanan bu ağır 
insan hakları ihlalleriyle yüzleşmek ve bu alandaki 
cezasızlık politikasına son vermektir.

233. Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin bombalanmasına ilişkin 
AİHM kararı için bkz. Case of Benzer and Others v. Turkey, http://
hudoc.echr.coe.int/sites/tur/pages/search.aspx?i=001-128036. 

234. Ergenekon iddianame ve klasörlerinde geçen ağır hak ihlal-
lerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Gülçin Avşar, Ergenekon’un 
Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar, (TESEV Yayınları, İstan-
bul:2013).



93s e t a v . o r g

2013’TE HUKUK VE İNSAN HAKLARI

DEMOKRATIKLEŞME PAKETI
İnsan hakları açısından 2013’e damgasını vuran en 
önemli gelişmelerden birisi, 30 Eylül 2014 günü 
Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan ve birçok 
özgürlük alanına ilişkin düzenlemeler öngören 
Demokratikleşme Paketi oldu. Aynı zamanda, 
bir “insan hakları paketi” olarak da tanımlanabi-
lecek olan Demokratikleşme Paketi, bir yandan 
Türkiye’nin kadim demokrasi problemlerinden 
bazılarını çözmeyi amaçlamakta, bir yandan da 
kişi özgürlüğü ve güvenliği, azınlık hakları, fark-
lı dilde eğitim ve siyasi propaganda gibi pek çok 
alanla ilgili insan hak ve özgürlüklerinden yana 
kayda değer iyileştirmeler öngörmektedir. Paket, 
bir kısmı yasal düzenleme veya değişiklik gerekti-
ren, ama bir kısmı da idari düzenlemelerle hayata 
geçirilebilecek değişiklikler içermektedir.

Paket’in önemli bir kısmı, siyasal sistemi 
iyileştirmeye ve siyasal özgürlüklerin ya da yö-
netime katılma hakkının sınırlarını genişletmeye 
yöneliktir. Hatta bu paketin önemli hedeflerin-
den biri, siyaseti güçlendirme, teşvik etme ve ce-
saretlendirme olarak belirlenmiş gibi gözükmek-
tedir. Seçim sisteminin tartışmaya açılması, siyasi 
partilerin Hazine yardımından yararlanmalarıyla 
ilgili oy sınırının yüzde 7’den yüzde 3’e indiril-
mesi, siyasi partilerin örgütlenmelerinin ve siyasi 
partilere üyeliğin kolaylaştırılması, seçimlerde 
ve ön seçimlerde Türkçe dışındaki dillerde pro-
pagandanın önünün açılması, fiilen var olan eş 

başkanlığın yasal dayanağa kavuşturulması gibi 
düzenlemeler, siyasal özgürlüklere ilişkin olarak 
öne çıkan hususlar olarak not edilebilir.

Demokratikleşme Paketi, aynı zamanda bir 
insan hakları sorunu olan Kürt sorununun çözü-
mü açısından da önemli maddeler içermektedir. 
Örneğin, seçimlerde ve ön seçimlerde Türkçeden 
başka dillerde propaganda yasağının kalkması; 
şimdilik özel okullarla sınırlı olsa da, farklı dil 
ve lehçelerde eğitimin önünün açılması; öğrenci 
andının kaldırılması, devletin yerleşik paradig-
masının artık iflas ettiğini ve yeni paradigmalara 
ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yasak harf 
gibi esasen pratikte anlamı kalmamış bir ayıba 
son verilmesi ile değiştirilmiş yer-yöre isimlerinin 
iadesinin kolaylaştırılması da önemli ve anlam-
lı düzenlemeler olarak kaydedilmelidir. Ancak 
en azından bazı önemli merkezlerin isimlerinin 
iadesi konusunda Hükümetin aynen Siirt’in 
Aydınlar ilçesine tarihi Tillo isminin iadesinde 
olduğu gibi, halkın başvurusunu beklemeden 
doğrudan karar vermeyi sürdürmesi daha şık 
olacaktır. Elbette tüm bunlarla, Kürt meselesinin 
kökten çözüleceğini ileri sürmek mümkün değil-
dir ancak bu maddelerin, çözüm yolunda önemli 
adımlar olduğu da inkâr edilemez. 

Bununla birlikte, Paket’te Türk Ceza Ka-
nunu ve Terörle Mücadele Kanunu başta olmak 
üzere, ceza mevzuatından yana ve yerel demok-
rasinin güçlendirilmesine yönelik birtakım dü-

INSAN HAKLARI 
AÇISINDAN 2013
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zenlemelere de yer verilmiş olsaydı, Paket’in 
Çözüm Süreci açısından daha fazla olumlu etki 
yaratması beklenebilirdi. Tüm bu eksikliklere 
rağmen, Demokratikleşme Paketi’nin, en azın-
dan Hükümetin çözüm iradesini koruduğunu 
göstermesi bakımından sürece olumlu katkı 
sağladığı söylenebilir. 

Demokratikleşme Paketi’nin ele aldığı bir 
diğer insan hakları alanı, din özgürlüğüdür. Özel-
likle kamuda başörtüsü yasağı, insan haklarına 
aykırı ve hukuk dışı bir uygulama olarak yıllar 
boyu sürdürüldü ve bu yasak yüzünden on binler-
ce insan büyük mağduriyetler yaşadı. Bu zulmün 
son bulması, elbette oldukça sevindirici ve olumlu 
bir adımdır ancak bazı meslek mensupları için bu 
yasağın sürdürülecek olmasını anlamak ve kabul 
etmek mümkün değildir. Bu yüzden, güvenlik ve 
yargı görevlileri hakkında getirilen istisna fikrin-
den hemen vaz geçilmelidir. Bu mesleklerin icra 
edilmesine başörtüsünün nasıl bir engel oluştur-
duğunun herhangi bir hukuki açıklaması bulun-
mamaktadır. Özetle, insan hakları, kimi çevrele-
rin ideolojik bağnazlıklarına ve vehimlerine feda 
edilmemeli; bu mesleklerde çalışmayı isteyen 
kadınlar, meslekleriyle inançları arasında bir ter-
cihe zorlanmamalıdırlar, ayrımcılığa daha fazla 
uğramamalıdırlar. Bunun yanı sıra, Süryanilerin 
Deyru’l-Umur (Mor Gabriel) Manastırına ait 
gayrimenkullerin iade edilmesi ve Roman Dili ve 
Kültürü Enstitüsünün kurulması da, aynı şekilde, 
son derece önemli ve olumlu adımlardır. 

Ayrımcılık ve nefret suçlarının önlenmesine 
yönelik düzenlemelerle, Ayrımcılıkla Mücadele 
ve Eşitlik Kurulunun kurulması, yaşam tarzına 
saygının hukuki koruma altına alınması, kişisel 
verilerin korunması ve yardım toplama ile ilgili 
sorunlar, Paket’in aslında en önemli maddelerini 
oluşturmaktadırlar. Yine 2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yapılacak iyileş-
tirmelerle, örgütlenme özgürlüğünün biraz daha 
güvenceye kavuşturulması beklenmektedir.

30 Eylül’de Başbakan Erdoğan tarafından 
açıklanan Demokratikleşme Paketi’ne yönelik 

idari ve yasal düzenlemeler Ekim ayı başından 
itibaren gerçekleştirilmeye başlandı. Mardin’de-
ki Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakfına ait 
12 adet parsel, 7 Ekim 2013’te toplanan Vakıf-
lar Meclisinin kararıyla Vakıf ’a iade edilirken, 
kamu çalışanlarının başörtüsü takabilmesini sağ-
layan düzenleme, 8 Ekim 2013’te Resmi Gazete 
yayımlandı. Aynı tarihte İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, «öğrenci 
andı» başlıklı 12. madde yürürlükten kaldırıldı. 
5 Kasım 2013’te toplanan YÖK Genel Kurulu 
ise Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Ensti-
tüsünün Trakya Üniversitesi bünyesinde açılma-
sına karar verdi. Siirt’in Aydınlar ilçesinin adını 
“Tillo” olarak, Nevşehir Üniversitesinin adını ise 
“Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak 
değiştiren Kanun da, 7 Kasım 2013’te Resmi Ga-
zete’de yayımlandı. 

Paket’te yer alan bazı düzenlemeleri içeren 
“Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Ama-
cıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” 5 Kasım 2013’te TBMM 
Başkanlığına sunuldu.235 On sekiz maddeden olu-
şan Tasarı’ya göre, seçim propagandalarında Türk-
çeden başka dil ve yazı kullanılmasına ilişkin yasak 
ve bu yasağa ilişkin yaptırımlar kaldırılırken, parti 
yönetimlerinin daha katılımcı ve çok sesli bir ya-
pılanmaya gidebilmeleri amacıyla, siyasi partilere, 
tüzüklerinde yer almak kaydıyla, eş genel başkan-
lık sistemi uygulaması getirilmektedir. Ayrıca si-
yasi partilerin bir ilçede teşkilatlanmaları için ilçe 
sınırları içerisindeki beldelerde teşkilat kurma zo-
runluluğu kaldırılarak siyasi partilerin teşkilatlan-
maları kolaylaştırılmaktadır. Siyasi partilere devlet 
yardımı için yüzde 7 olan mevcut oy oranı şartı, 
yüzde 3’e çekilirken, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkının kullanımı da genişletilmektedir. Buna 
göre, kapalı yerlerde saat 24.00’e kadar toplantı 
yapılabilirken, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-

235. Tasarı’nın tam metni için bkz. “Temel Hak ve Hürriyetlerin 
Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”, www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_tek-
lif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=144816.
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nın kullanılacağı yer ve güzergâhın belirlenmesin-
de siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikaların 
görüşü alınacak. Toplantı ve gösterilerde Hükü-
met Komiserine verilen görev ve yetki de, Düzen-
leme Kuruluna devredilmektedir.

Tasarı ile farklı dil ve lehçelerle eğitim ve 
öğretim yapmak amacıyla, özel kurslar dışında, 
özel öğretim kurumları da açılabilecek. Dini 
inancın gereğinin yerine getirilmesini veya dini 
ibadet, ayinlerin bireysel ve toplu olarak yapılma-
sını engelleyen kişiye ise bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilecek. Tasarı’yla, “dini inancın 
gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesi” de 
suç kapsamına alınmaktadır. “Ayrımcılığın” yanı 
sıra “nefret suçu” da kanun kapsamına alınırken, 
Türkçe olmayan pek çok köyün adının değiştiril-
mesine imkân tanıyan Kanun’un ilgili maddesi 
yürürlükten kaldırılmaktadır. Son olarak, Şapka 
İktisası Hakkında Kanun ile Türk Harflerinin 
Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un koyduğu 
yasaklara aykırı hareket etmek de suç olmaktan 
çıkarılırken, her nevi fitre, zekat, kurban derisi 
ve bağırsak yardımlarının Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının geliri sayılmasına ilişkin 
düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır.

ULUSLARARASI INSAN 
HAKLARI HUKUKUNA UYUM
31 Ekim 2013 itibariyle AİHM’de Türkiye aley-
hine açılmış 12.450 dosya bulunmaktadır ve bu 
rakam AİHM’de bekleyen dosya sayısının yüzde 
11,6’sını oluşturmaktadır.236 2012’de ikinci sı-
rada bulunan Türkiye, 2013 yılında dördüncü 
sıraya gerilemiştir. Adalet Bakanlığı bünyesinde 
kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun 
bu gerilemede önemli bir etkisi vardır. Bu sayede 
“uzun yargılama süresi” nedeniyle açılan davalar 
AİHM’e gitmeden bu komisyonda çözüme bağ-
lanmakta ve ilgililere tazminat ödenmektedir. 

236. ECHR - Pending Applications Allocated To A Judicial Forma-
tion, www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_month_2013_
BIL.pdf.

AİHM’nin, bu komisyonu, tüketilmesi gereken 
bir iç hukuk yolu olarak tanımasıyla dava sayısın-
da dikkate değer bir azalma yaşanmıştır. Ayrıca 
Komisyon başkanlığına 26 Eylül 2013 itibariy-
le 3.900 başvuruda bulunulmuş ve bunlardan 
900’e yakını sonuçlandırılmış olup ilgililere taz-
minatları ödenmiştir.237 

Yayınlanan son veriler, 2013’ün ilk 6 ayında 
AİHM’e Türkiye aleyhine 2700 başvuru yapıl-
dığını ortaya koymaktadır.238 AB 2013 İlerleme 
Raporuna göre, AİHM’e yapılan başvuru sayı-
sı altı yıldan sonra ilk kez azalmıştır.239 Ancak 
AİHM’e yapılan başvuruların azalmasında Tür-
kiye’nin insan hakları ihlalleri açısından önemli 
bir aşama kaydetmesinden çok, Anayasa Mahke-
mesine bireysel başvuru yolunun açılmış olması 
etkili olmuştur. 

AİHM’nin 2012’de verdiği toplam tazminat 
kararlarının (176.798.888 Euro) yaklaşık yüzde 
13’ünü (23.424.794 Euro) Türkiye’den giden da-
valar oluşturdu.240 Bu oran, bir önceki yıl yüzde 
43 idi. AİHM Yargıcı Işıl Karakaş, yeni bir genel-
geyle hâkimlere AİHM kararı uygulamaları ya da 
bu kararlara atıfta bulunmaları durumunda puan 
verilmesinin ve yeni bir siyasi parti başkanı hak-
kında ölüm çağrısı yapan bir yazı için “suç unsu-
ru yoktur” şeklinde yapılan savunmanın geri çe-
kilmesinin olumlu gelişmeler olduğunu belirtti. 
1990’lara nazaran AİHM’e Türkiye’den daha az 
başvuru geldiğini belirten Karakaş, yaşam hakkı 
ihlalinin daha az olduğunu, ancak polisin oran-
tısız güç kullanımının ön plana çıktığını belirtti. 
Terörle Mücadele Kanunu’ndaki propaganda dü-
zenlemesine “şiddet çağrısı” ibaresinin eklenerek 
açıklık getirilmesini de olumlu bir gelişme olarak 
gösteren Karakaş, ifade özgürlüğü ve gösteri hak-

237. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı açıklaması için bkz. http://
www.ihtk.adalet.gov.tr/4.pdf.

238. “Country Profile: Turkey”, www.echr.coe.int/Documents/
CP_Turkey_ENG.pdf.

239. Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, s. 50.

240. “Supervision of the execution of judgments and decisions of 
the European Court of Human Rights / Annual Report, 2012”, 
Council of Europe, April 2013, s.59.
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kına ilişkin ihlallerde ise bir değişme olmadığını, 
Mahkeme’nin şu anda 2003’te yapılan başvuru-
lara baktığını, o dönemdeki polisin davranışı ile 
bugünkü uygulamalar arasında fark olmadığını 
ifade etti.241 Yargıç Karakaş’ın da vurguladığı po-
lisin gösterilere müdahalede orantısız güç kulla-
nımı ile ilgili 2013 yılında AİHM tarafından 3 
mahkûmiyet kararı verildi. AİHM, Gezi Parkı 
eylemleri sırasında da sıkça eleştirilen biber gazı 
kullanımına ilişkin “İzci v. Türkiye”, “Subaşı ve 
Çoban v. Türkiye”, “Yaşa ve diğerleri v. Türkiye” 
davalarında, Türkiye’nin iddia edilen hakları ih-
lal ettiği sonucuna varıp davacılara tazminat öde-
mesine karar verdi. Bunun yanı sıra, BM İnsan 
Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan ve ül-
kelerdeki yargılamalarda insan hakları ihlallerini 
araştıran Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar 
Çalışma Grubu, Türkiye’nin Balyoz yargılama-
sında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
keyfi tutuklama, âdil yargılama ve savunma hak-
kına dair üç maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Türkiye, AİHS’nin “mülkiyetin korunma-
sı”, “eğitim hakkı” ve “serbest seçimler” konuları-
nı içeren ve 18 Mayıs 1954 tarihinde onaylanan 
1 Nolu Protokol’ün, eğitim ile ilgili 2. madde-
sine “430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu kural-
larının saklı tutulduğunu” belirterek koyduğu 
çekinceyi 2013’te de kaldırmamıştır.242 19 Ekim 
1992’de imzalanıp 23 Şubat 1994 tarihinde 
onaylanan Ek 4 Nolu Protokol ise, onay belgesi 
henüz tevdi (depo) edilmediği için, Türkiye ha-
len Protokol’e taraf değildir. Türkiye tarafından 
14 Mart 1985 tarihinde imzalanan AİHS’nin 
7 Nolu Protokol’ünün onay işlemi de halen ta-
mamlanmamıştır. Türkiye, AİHS’nin ayrımcılık 
yasağını düzenleyen 12 Nolu Protokol’ünü 18 
Nisan 2001 tarihinde imzalamış, ancak bugüne 
kadar onaylamamıştır. 24 Haziran 2013 tarihin-

241. “İmajımız polisin orantısız gücü”, Milliyet, 10 Aralık 2013.

242. AİHS’ne ek protokollerin hangi ülkeler tarafından im-
zalandığına ve konulan çekincelere ilişkin tüm bilgiler için 
bkz. “Simplified Chart of signatures and ratifications”, http://
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTableauCourt.
asp?MA=3&CM=16&CL=ENG.

de imzaya açılan 15 Nolu Protokol243 de, Tür-
kiye tarafından 13 Eylül 2013 tarihinde imza-
lanmıştır. 2 Ekim 2013 tarihinde imzaya açılan 
16 Nolu Protokol ise, Sözleşme ve Protokol’de 
tanımlanan hak ve özgürlüklerin yorumlanma 
ve uygulamasına ilişkin olarak taraf devletlerin 
yüksek mahkemelerine AİHM’e tavsiye görüşü 
sorabilme imkânı tanımaktadır. Türkiye Proto-
kol’ü halen imzalamamıştır. AİHS’nin yukarıda 
yer alan protokollerinin yanı sıra, Avrupa Kon-
seyi tarafından 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya 
açılan ve 1988 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa 
Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Tür-
kiye tarafından konulan çekinceler, 2013 yılında 
da kaldırılmamıştır.244 

BM Çocuk Hakları Komitesine bireysel baş-
vuruları inceleme yetkisi tanıyan Çocuk Hakları-
na Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İh-
tiyari Protokol’ün245 TBMM’de onay süreci 2013 
yılında başlamış bulunmaktadır. Protokolün Uy-
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 23 Ağus-
tos 2013 tarihinde TBMM’ye sunulurken, halen 
Komisyonlarda bekleyen tasarının kabulü ile söz 
konusu Protokol’ün onay süreci tamamlanacak-
tır. Bununla birlikte, BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin 17, 29 ve 30. maddelerine konulan 
çekinceler 2013 yılında da devam etmiştir. BM 
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek 

243. Protokol ile Sözleşme’nin Başlangıç kısmının sonuna, Taraf 
Devletlerin “takdir marjına” ve Sözleşme’nin “ikincillik ilkesine” 
vurgu yapan yeni bir fıkra eklenirken, Sözleşme’nin 21. maddesi-
ne yeni bir fıkra ilave edilerek yargıçlığa seçilmek için 65 yaş sınırı 
getirildi. Bireysel başvuruların “kabuledilebilirlik” koşullarını dü-
zenleyen 35. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen “altı aylık süre” 
kuralı da değiştirilerek bu süre “dört ay” ile sınırlandırıldı. Yine 35. 
maddenin 3. fıkrasının (b) bendinde belirtilen “ulusal bir mahkeme 
tarafından gereği gibi incelenmemiş hiçbir dava, bu gerekçe ile red-
dedilemez” cümlesinin de 15 Nolu Protokolün 5. maddesi ile silin-
mesi öngörülmektedir. “15 Nolu Protokol İmzaya Açıldı”, http://
aihmgunlugu.blogspot.com/2013_06_01_archive.html.

244. Çekincelere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. “Avrupa Konseyi 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartına İlişkin Bilgi Notu” www.abgs.
gov.tr/files/haberler/2011/yerel_yonetimler_ozerklik_sarti.pdf, 
(10.12.2013) 

245. 19 Kasım 2011’de kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşmeye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPCP) 28 
Şubat 2012’de BM üye ülkelerinin imzasına açıldı. Türkiye 24 Eylül 
2012’de İhtiyari Protokolü imzaladı.
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Protokol’ü Türkiye 28 Eylül 2009 imzalanmış 
ancak Protokol halen onaylanmamıştır.

Türkiye ile AB arasındaki uzun süredir mü-
zakereleri devam eden Vize Serbestisi Diyaloğu 
Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 
Aralık 2013 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, 
tarafların üçüncü ülke vatandaşlarını Anlaş-
ma’nın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıllık 
bir geçiş süresi sonunda kabul etmeye başlama-
larını öngörmektedir. Sürecin olumlu devam 
etmesi halinde, Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği 
tarihten 3,5 yıl sonra, Türkiye vatandaşları için 
Schengen üyesi Avrupa ülkelerine vize muafiye-
ti kararı alınacak. Tüm bu süreçte Türkiye’nin, 
sınırlarından giriş ve çıkışları kontrol etmek ve 
Türkiye’ye gelenleri ana ülkelerine geri göndere-

ne kadar uygun, dünyada kabul edilebilir şartla-
rı taşıyan kamplarda barındırma yükümlülüğü 
var. Hükümet, mevcut geri kabul anlaşmalarının 
uygulamalarını kâğıt üzerinde olduğundan çok 
daha gayri insani yürütüldüğünü ileri süren in-
san hakları örgütlerinin eleştirileri ve önerileri246 
ışığında, önümüzdeki üç yıl içinde geri kabul 
edilen sığınmacı ve göçmenler için hazırlıklarını 
eksiksiz olarak yapmalıdır. Öte yandan, Türkiye, 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Söz-
leşmesini 1961 yılında; bu Sözleşme’ye ek 1967 
Protokolü’nü de 1968 yılında onaylamasına rağ-

246. Anlaşma imzalanmadan hazırlanan EMHRN Raporu için 
bkz. “AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması: Göçmenlerin, Mültecile-
rin ve Sığınmacıların Hakları Güvende mi?”, www.euromedrights.
org/eng/wp-content/uploads/2013/06/Tr_TurkeyReadmis_Pb_
Web-2-7.pdf, (12.12.2013)

KRONOLOJI - ULUSLARARASI MEKANIZMALARDA TÜRKIYE

•	 BM Insan Hakları Komitesi: Türkiye’nin geç teslim ettiği rapora ilişkin değerlendirme 17-18 Ekim 2012 tari-
hindeki toplantılarda değerlendirildi. Türkiye’nin bundan sonraki periyodik raporunu 31 Ekim 2016’da sunması 
istendi.

•	 BM Insan Hakları Komisyonu: Türkiye’nin Evrensel Periyodik Raporunu 27 Ekim 2014’te sunması gerekiyor. Bu 
raporun değerlendirmesi ise, 2015 Ocak ve Şubat aylarında yapılacaktır. 

•	 BM Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Mekanizması: 2013’te Türkiye’ye ilişkin bir değerlendirme  
yapılmamıştır.

•	 BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi: Türkiye 2011’de sunması gereken raporu halen  
sunmamıştır.

•	 BM Çocuk Hakları Komitesi: Türkiye’ye ilişkin 2012’den sonra yeni değerlendirme yapılmamıştır. Türkiye’nin 
gelecek raporunu 3 Mayıs 2017’de sunması gerekiyor.

•	 BM Işkenceyi Önleme Komitesi: Türkiye 4. periyodik raporunu 19 Kasım 2014’e kadar sunmakla yükümlü.

•	 Avrupa Konseyi Işkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi: Komite Türkiye’ye ilişkin raporunu 10 Ekim 
2013’te yayınladı.

•	 BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Komitesi: Türkiye’nin 2. Periyodik Raporunu 30 Haziran 
2016 tarihine kadar sunması isteniyor. 

•	 BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Komitesi: Türkiye’nin 2. Periyodik Raporunu 31 Ekim 
2016 tarihine kadar sunması isteniyor.

•	 BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW): Türkiye’nin periyodik raporunu 31 
Temmuz 2014’e kadar sunması isteniyor.

•	 BM Engelli Hakları Komitesi: Türkiye’nin ilk raporunu 28 Ekim 2011’e kadar sunması gerekiyordu ancak rapor 
halen sunulmamıştır. Türkiye Sözleşme’ye ek İhtiyari Protokolü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamış ancak halen 
onaylamamıştır. Ayrıca Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile ilgili Başbakanlık Genelgesi, Resmi 
Gazete’de 19 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanmış ancak bu kurul henüz oluşturulmamıştır.

•	 BM Göçmen Işçiler Komitesi: Türkiye, Sözleşme’yi 2001’de onaylamış ancak Komite’nin yetkisini tanımayı ileri 
bir tarihe bırakmıştır ve bu tanıma henüz gerçekleşmemiştir.
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men, Sözleşme’ye koyduğu coğrafi çekinceyi ha-
len kaldırmamıştır. Buna göre, Türkiye yalnızca 
Avrupa’dan gelenleri mülteci prosedürüne tabi 
tutarken, Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler 
için ise geçici ikamet izni tanımaktadır. Yıllardır 
eleştirilen coğrafi çekincenin kaldırılmasına iliş-
kin ilk adım, 2013 yılının sonuna doğru atılmış-
tır. Türkiye, 16 Aralık 2013 Vize Serbestisi Diya-
loğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 
çerçevesinde coğrafi çekinceyi kaldırmayı kabul 
etmiş ancak çekinceyi AB’ye tam üye olma aşa-
masında kaldıracağını beyan etmiştir. 

ULUSAL KORUMA 
MEKANIZMALARI
Türkiye’de insan hakları alanında ulusal koruma 
mekanizmaları olarak aşağıda yer verilen üç ku-
rum da son bir yıl içerisinde faaliyetlerine baş-
lamış bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu 
kurumların performanslarını değerlendirmek 
için yeterli verilere sahip olunmadığını belirtmek 
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu yeni ku-
rumların, insan hakları alanında yeni yaklaşımlar 
getirip getiremeyecekleri hususunda birtakım ke-
sin yargılara varmak, henüz mümkün gözükme-
mektedir. Bu kurumların etkili birer iç mekaniz-
ma olup olamayacaklarını, bu kurumlara yapılan 
başvuruların sayısı, niteliği, aldıkları kararlar ve 
bu kararlara ilişkin uygulamalar gösterecektir. Bu 
bağlamda, söz konusu kurumların, yapılan baş-
vurulara ilişkin değerlendirmelerle sınırlı kalma-
yıp, kamuoyunda insan hakları alanında yaşanan 
tartışmalara da katılmaları ve karar alıcılar ile sivil 
topluma yön göstermeleri, kendi etkilerini de ar-
tıran olumlu adımlar olarak değerlendirilecektir.
a) Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Yolu: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Yolu, 2010 yılı Anayasa değişikliği ile hukuk 
sistemimize girmiş, yapılan yasal düzenlemeler 
ve Anayasa Mahkemesinin yoğun hazırlıkla-
rı sonrasında ilk defa 24 Eylül 2012 tarihinden 
itibaren başvurular kabul edilmeye başlanmıştır. 

Bu yolla yapılan başvurular, Anayasa Mahke-
mesinde üç aşamadan geçmektedir. Öncelikle 
dosyalar “Bireysel Başvuru Bürosu”na gitmekte 
ve gerekli incelemeler yapılmakta; eğer eksiklik 
yoksa, iki Anayasa Mahkemesi üyesinden oluşan 
“Komisyon”a gönderilmektedir. Burada yapılan 
kabul edilebilirlik incelemesinden sonra, eğer 
başvuru kabul edilebilir bulunursa, dosya, işin 
esasına girerek hak ihlali olup olmadığına ilişkin 
karar verecek “Bölüm”lere iletilmektedir. 

Bireysel başvuruların kabul edilmeye baş-
landığı 24 Eylül 2012 tarihinden 9 Aralık 2013 
tarihine kadar geçen yaklaşık 14 aylık süre içeri-
sinde, Anayasa Mahkemesine bu yolla yapılan 
toplam başvuru sayısı 10.156’yı bulmuştur. Ana-
yasa Mahkemesi bu başvurulardan 3428 tanesini, 
yani toplam başvuruların yaklaşık yüzde 34’ünü 
sonuçlandırmıştır. Bu başvuruların 903’ü Bireysel 
Başvuru Bürosu tarafından idari ret, birleştirme ve 
kapatma kararı ile sonuçlanmış; 2334’ü ise, kabul 
edilemezlik (2271) ve birleştirme (63) kararı ile 
sonuçlanmıştır. Sonuçta Bölümlerin önüne gelen 
ve işin esasına girilen toplam dosya sayısı sadece 
191 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı toplam başvu-
ruların ancak yüzde 2’si oranındadır. Bölümlerin 
baktığı bu 191 dosyanın da 116’sı hakkında kabul 
edilemezlik ve 49’u hakkında birleştirme kararı 
verilmiştir. Nihayet Bölümlerin işin esasına gire-
rek hak ihlali olup olmadığına ilişkin değerlendir-
me yaptığı toplam dosya sayısı 23 olup, bunların 
hepsinde de ihlal kararı verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 24 Eylül 2012 – 23 
Eylül 2013 tarihleri arasındaki döneme ilişkin is-
tatistiklerine247 göre, başvuruların ağırlıklı olarak 
adli yargıdan geldiği ve bunlarda da ceza yargı-
sının hukuk yargısından fazla olduğu görülmek-
tedir. Yapılan başvurular haklara göre incelendi-
ğinde, adil yargılanma hakkı, 6679 başvuru ile 
ilk sırayı almaktadır. Bu hakkı sırasıyla, mülkiyet 

247. “24 Eylül 2012-23 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Baş-
vurulara Göre Hazırlanan Bireysel Başvuru İstatistikleri”, http://
www.anayasa.gov.tr/files/bireysel_basvuru/2013_istatistik/istatis-
tik1.pdf.
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hakkı (2345), kanun önünde eşitlik (2106), in-
san haklarına saygılı devlet (998), temel hak ve 
hürriyetlerin korunması (745), özel hayatın gizli-
liği ve korunması (591), kişi hürriyeti ve güven-
liği (500), yaşam hakkı (404), seçme ve seçilme 
hakkı (266) ve diğer haklar izlemektedir.248

Anayasa Mahkemesinin kararlarında, ağır-
lıklı olarak AİHM kararlarından yararlandığı, 
hem açıkça yapılan atıflar ve alıntılarda hem de 
satır aralarında görülmektedir. Temel hak ve öz-
gürlüklerin içerikleri, kapsamları ve sınırları ko-
nusunda AİHM içtihatlarının bireysel başvuru 
kararlarında bu denli yoğun kullanılması, Ana-
yasa Mahkemesinin gücü ve prestiji sayesinde bu 
içtihatların tüm yargı tarafından benimsenmesi-
ni ve içselleştirilmesini de sağlayacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru 
yolu ile yargı sistemimiz üzerinde yapacağı etki-
ye ilişkin çarpıcı ve güncel bir örnek, Ergenekon 
Davası sanığı ve CHP Milletvekili Mustafa Bal-
bay hakkında verilen karardır. Anayasa Mahke-
mesi, 4 Aralık 2013 tarihinde verdiği kararında, 
Mustafa Balbay’ın başvurusu hakkında iki yön-
den kabul edilemezlik kararı ve iki yönden de 
ihlal kararı vermiştir. Tutuklanmayı haklı göste-
recek somut olay, olgu ve bilgi mevcut olmadığı 
halde tutuklandığı iddiası yönünden “açıkça da-
yanaktan yoksun olması” sebebiyle ve adil yargı-
lanma hakkı ile ifade hürriyetinin ihlal edildiği 
iddiaları yönünden “başvuru yollarının tüketil-
memiş olması” sebebiyle kabul edilemezlik kara-
rı vermiştir. Buna karşılık, tutukluluğun makul 
süreyi aşmış olması ve seçilme hakkının ihlal 
edilmiş olması gerekçeleriyle Anayasa’nın 19. 
maddesinde düzenlenen “kişi özgürlüğü ve gü-
venliği hakkının” ve 67. maddesinde düzenlenen 
“seçilme hakkının” ihlal edildiğine hükmetmiştir. 
Nitekim bu karar üzerine ilk derece mahkemesi 
de Mustafa Balbay’ın tahliyesine karar vermiştir. 
Bu kararın oluşturduğu olumlu algıya karşılık, 

248. Bir davada birden fazla hak ihlali iddiasıyla başvuru yapılabi-
leceğinden, haklara göre yapılan sınıflandırmada çıkan sayı, toplam 
başvuru sayısını geçebilmektedir.

KCK davalarından tutuklu BDP milletvekilleri 
için yapılan başvuruların Diyarbakır 5 ve 6. Ağır 
Ceza Mahkemeleri tarafından reddedilmesi hayal 
kırıklığına sebep olmuştur. Mahkemenin ret ka-
rarında Mustafa Balbay hakkında verilen kararın, 
kişiye ve davaya özgü olduğu söylenerek, kendi 
mahkemelerinde yargılanan sanıklar hakkında 
doğrudan veya dolaylı bir etkisinin olmadığı be-
lirtilmiştir. Bu karar, temel hak ve özgürlüklerin 
içeriği, kapsamı, güvenceleri ve sınırları hakkında 
bireysel başvurular üzerine karar veren Anayasa 
Mahkemesinin bu kararlarının objektif etkisinin 
yok sayılması anlamına gelecektir. Bu yaklaşım 
ise, bu başvuru yolunun amacının ve özünün 
hala tam anlaşılamadığını göstermektedir.
b) Kamu Denetçiliği Kurumu: Kamu Denet-
çiliği Kurumunun kurulmasına ilişkin ilk yasal 
düzenleme, 2006 yılında yapılmış ancak Ka-
nun, dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edilmişti. Daha sonra, TBMM’de herhangi bir 
değişiklik yapılmadan aynı şekilde tekrar kabul 
edilmesi üzerine yasa, Anayasa Mahkemesine 
yapılan başvuru sonrası iptal edilmişti. 12 Eylül 
2010’da yapılan referandum ile Kamu Denetçi-
liği Kurumu Anayasal statüye kavuşturulurken, 
Haziran 2012’de kabul edilen 6328 sayılı Kamu 
Denetçiliği Kanunu sonrası Kurum’un kuruluş 
çalışmaları başlamış ve ilk Kamu Başdenetçisi M. 
Nihat Ömeroğlu ile beş Kamu Denetçisi Aralık 
2012’de yemin ederek görevlerine başlamışlardı. 

Kurum, 29 Mart 2013 tarihine kadar ku-
rumsal mevzuat çalışmalarını tamamlamış ve bu 
tarihten itibaren başvuru almaya başlamıştır. Ku-
rum, sadece 2 Aralık 2012 ve 27 Haziran 2013 
arası döneme dair bir faaliyet raporu hazırlamış-
tır. Bu faaliyet raporuna göre, söz konusu tarih 
itibariyle Kurum’a 2964 başvuru yapılmış, bun-
ların 1432’si hakkında karar verilmiştir. Bu 1432 
kararın dağılımı ise şu şekildedir: 428 (yüzde 
29,9) gönderme kararı; 647 (yüzde 45,2) ince-
lenmezlik kararı; 129 (yüzde 9) başvurunun ge-
çersiz sayılması kararı; 148 (yüzde 10,3) şikâyet 
kaydının kapatılması kararı; 17 (yüzde 1,2) karar 
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verilmesine yer olmadığı kararı ve 83 (yüzde 4,4) 
birleştirme kararı. 11 Ekim 2013 tarihi itibariyle 
Kurum’a yapılan başvuru sayısı 5993 olup, bun-
lar hakkında verilen kararlara dair istatistikî veri-
ler henüz yayımlanmamıştır. 

1 Mayıs gösterileri ile ilgili aldığı Tavsiye 
Kararı ve Gezi Parkı eylemleri sırasında meydana 
gelen ihlalleri re’sen incelemeye alması, Kurum 
açısından olumlu adımlar olarak değerlendiril-
miştir. Bunun yanı sıra, Kurum’un kendisine 
yapılan başvuruları altı aylık bir sürede nihayete 
erdirmesi gerekliliği, tavsiye kararlarının yayın-
lanması, faaliyet raporu düzenlenmesi, kurumla-
rın faaliyetlerinin medyada ifşa edilebilirliği gibi 
hususlar, etkili bir başvuru yolu haline gelmesini 
güçlendiren etkenlerdir. 

Kurum’un re’sen hareket etme yetkisinin ol-
maması eksiklik olarak nitelendirilmekte ve bu 
konuda bir değişiklik önerisi bulunmaktadır. Bir 
diğer eleştiri de, Başdenetçi ve diğer denetçilerin 
dört yıllık görev süresinin, Venedik Komisyonu-
nun bu konudaki görüşlerine göre çok kısa oldu-
ğu yönündedir. 
c) Türkiye İnsan Hakları Kurumu: 24 Ocak 
2013 tarihinde ilk toplantısını yapan Türkiye 
İnsan Hakları Kurumu (TİHK) 2013 yılı sonu-
na kadar iç düzenlemelerine yönelik çalışmala-
rını sürdürmüştür. Kurum, Gezi Parkı olayları, 
bazı cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlalle-
ri, Şanlıurfa/Siverek’te bir kazı sırasında bulunan 
toplu kemikler ve benzeri birtakım konularda 
incelemeler yapmıştır. Kurum’a, bireysel başvu-
ru almaya başladığını açıklamamış olsa da, kimi 
gerçek ve tüzel kişilerden başvurular yapılmıştır. 
Bunun yanı sıra, il ve ilçe insan hakları kurulları-
na yapılan başvurular da, düzenli olarak TİHK’e 
intikal etmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Komiseri Nils 
Muižnieks de, yeni oluşturulan Türkiye İnsan 
Hakları Kurumunun olumlu yönde atılmış bir 
adım olduğunu düşünmekle beraber, bu kuru-
mun Paris İlkeleriyle uyumunun sağlanabilmesi 
için kurumun yasal dayanağının daha kapsamlı 

bir biçimde gözden geçirilmesinin gerekli oldu-
ğunu belirtmiştir.249 Kurul’un dokuz üyesinin 
yürütme erki tarafından seçilmesi, mali ve ida-
ri bağımsızlığının güvence altında olmaması, 
Kurul Başkanı ve İkinci Başkanına geniş yetki-
ler verilmiş olması, en çok öne çıkan eleştiriler 
arasındadır. Bu ve benzeri eleştiriler de dikkate 
alınarak, TİHK’in mevzuatında bağımsızlığı pe-
kiştirecek ve etkili bir koruma mekanizması ha-
line gelmesini sağlayacak kapsamlı bir değişiklik 
yapılması zorunludur.

Öte yandan, Türkiye’nin 2011 yılında 
onayladığı BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesine 
Ek İhtiyari Protokol uyarınca kurulacak Ulusal 
Önleme Mekanizmasının TİHK bünyesinde 
oluşturulması yönünde görüşler bulunmakta-
dır. Ancak mevcut yasa ve kadrosu göz önün-
de bulundurulduğunda, işkenceyle ilgili ulusal 
önleme mekanizmasının ayrı kurulması daha 
yararlı olacaktır. Söz konusu mekanizmanın 
TİHK bünyesinde kurulabilmesi için TİHK Ka-
nununun kısa sürede köklü bir değişikliğe tabi 
tutulması ve ulusal önleme mekanizmasının bu 
Kurum içinde yine uluslararası ilkeleri karşılaya-
bilecek güç ve yetkilerle donatılmış olarak kurul-
ması gerekmektedir.

KURULACAK  
YENI KURUMLAR
a) Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu: İçiş-
leri Bakanlığı tarafından 2011 yılında hazırlanan 
“Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanunu 
Tasarısı Taslağı” 2013 yılında da tasarıya dönüştü-
rülerek Meclis’e sevk edilmemiştir. Başbakan Erdo-
ğan tarafından 30 Eylül 2013 tarihinde açıklanan 
“Demokratikleşme Paketi” çerçevesinde “Ayrımcı-
lıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu” kurulacağı belir-

249. Raporun tam metni için bkz. “Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri Nils Muižnieks’in 1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasındaki 
Türkiye ziyaretini müteakiben hazırladığı Rapor”, https://wcd.coe.
int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlo
bGet&InstranetImage=2395762&SecMode=1&DocId=2079702
&Usage=2, (26.11.2013)
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tilmiştir. İlgili yasanın kabulü ve Kurul’un oluştu-
rulması, Türkiye’de bu alandaki eksikliği gidermek 
yolunda atılan önemli bir adım olacaktır.
b) Kolluk Gözetim Komisyonu: Kolluk Gö-
zetim Komisyonunun kurulmasına ilişkin yasa 
tasarısı, 2013 yılında TBMM gündeminde yer 
almıştır. Söz konusu Tasarı’nın AİHM tarafından 
etkili bir iç mekanizma için gerekli olan (bağım-
sızlık, yeterlilik, süratlilik, kamunun denetimine 
açıklık ve mağdurun katılımı gibi) şartları taşı-
ması halinde, Türkiye’de uzun bir süredir eksik-
liği vurgulanan kolluk birimlerine ilişkin etkili 
bir iç şikâyet mekanizması sağlanmış olacaktır. 
Ancak Tasarı’ya göre, Komisyon’un İçişleri Ba-
kanlığı bünyesinde kurulması, tüzel bir kişili-
ğinin olmaması, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında toplanması AİHM’in belirttiği 
şartlara uymamaktadır.

Bu kurumların dışında, insan haklarının ko-
runmasına yönelik olarak, AİHM’in içtihat veri ta-
banı olan ve hâlihazırda Mahkeme’nin resmi dilleri 
olan İngilizce ve Fransızca dillerinde hizmet veren 
HUDOC, Adalet Bakanlığı ve AİHM işbirliği ile 
14 Kasım 2013’ten itibaren Türkçe hizmet verme-
ye de başlamıştır. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı gibi kurumların yargı mensupları, 
kolluk kuvvetleri, bürokratlar ve cezaevi personeli-
ne yönelik insan haklarına ilişkin eğitim, seminer 
gibi faaliyetleri 2013 yılında da devam etmiştir. 

GÜVENLIK SEKTÖRÜ 
REFORMU 
Pek çok iyileştirme yapılmasına rağmen, güvenlik 
kurumlarının demokratik denetimi ve gözetimi 
alanında ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Gerek 
kolluk kuvvetlerinin, gerek istihbarat birimleri-
nin ve gerekse de TSK’nın doğrudan veya dolaylı 
olarak aktörü olduğu olaylarda sivil denetim tam 
anlamıyla sağlanamamıştır. Bu bölümde, güven-
lik sektörü reformu, güvenlik kurumlarının sivil 
denetimi ve cezasızlık gibi birden fazla alanla il-

gili sorunlar, birkaç örnek vaka üzerinden özetle 
ele alınmıştır.

28 Aralık 2011 günü yaşanan ve kamuoyun-
da infial uyandıran vakalardan biri olan Uludere 
(Roboski) katliamında TSK’nın sorumluluğuna 
ilişkin soruşturma, üzerinden iki yıl geçmesine 
rağmen halen bir sonuca ulaştırılamadı. Hazi-
ran ayında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 
görevsizlik kararı vererek dosyayı askeri savcılığa 
gönderdi. TSK’nın davada bir taraf hükmünde 
olması hasebiyle, askeri savcı ve hâkimlerin yar-
gılamayı sürdürecek olması, hem hayatını kaybe-
denlerin yakınları hem de davanın takipçisi olan 
sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları tara-
fından endişe ile karşılandı. 

Bu arada, 1994’te Şırnak’ın Kuşkonar ve 
Koçağılı köylerinin TSK tarafından bomba-
lanması üzerine açılan davada AİHM, Kasım 
2013’te Türkiye’yi 2 milyon 305 bin Euro tazmi-
nat ödemeye mahkûm etti. Sadece bu karar tek 
başına, güvenlik kurumlarının sivil denetiminin 
ne kadar önemli ve acil olduğunu ortaya koyma-
ya yetmektedir.250 

Bunların yanı sıra, 6 Eylül 2012 tarihinde 
Afyonkarahisar’da bulunan 500. İstihkâm Ana 
Depo Komutanlığındaki askeri cephanelikte 
meydana gelen ve 25 askerin yaşamını yitirdiği 
patlama da, güvenlik güçleri etrafında ciddi tar-
tışmalara yol açmaktadır. Patlamaya ilişkin dava 
halen devam etmektedir. Olaya ilişkin inceleme 
yapan bilirkişi kurulunun hazırladıkları raporda 
ihmale dikkat çekmeyip yaşananları kaza olarak 
nitelemesi eleştirilere neden olmuştur.

Öte yandan, toplumsal gösterilerde kolluk 
kuvvetlerinin işkence ve kötü muamelede bu-
lunduğu yönündeki ihlallerin etkin bir şekilde 
soruşturulabilmesi için bağımsız komisyonlar 
oluşturulması gerekmektedir. TBMM günde-
minde yer alan Kolluk Gözetim Komisyonunun 
kurulmasına ilişkin tasarının, yapılan eleştiriler 

250. Davayla ilgili ayrıntılı bilgi “Cezasızlık Politikası Kapsamında 
Tartışılan Yargılamalar” bölümünde yer almaktadır.
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de gözetilerek kanunlaştırılması, kolluğun sivil 
denetimi açısından önemli bir adım olacaktır. 
Güvenlik personelinin suç işlediği ya da ihmal-
kârlıklarının bulunduğu birçok olayda etkin ve 
şeffaf soruşturmaların yürütülmemesi, hukuk 
devletinin ve demokrasinin gelişiminin önünde-
ki en önemli engellerden birisidir.

2013 yılında güvenlik sektörünün denet-
lenmesine yönelik en yoğun eleştiriler ise, Milli 
İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından talep edilen 
dinleme faaliyetleri nedeniyle gündeme geldi. 
2008-2009 yıllarında bazı gazeteci ve köşe ya-
zarlarının telefonlarının sahte isimlerle çıkarılan 
mahkeme kararları ile dinlendiğinin ortaya çık-
ması üzerine açılan davada, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı, sorumluluğu görülen MİT eleman-
ları hakkında soruşturma izni talep etti. Savcılık, 
“casusluk faaliyeti” takibi yapılıyormuş gibi ga-
zeteciler için sahte isimlerle yapılan başvurularla 
“yargıyı zan altında bıraktıkları, resmi evrakta sah-
tecilik yaptıkları, görevlerini kötüye kullandıkla-
rı” iddiasıyla MİT görevlileri hakkında soruştur-
ma izni isterken, MİT tarafından verilen yanıtta, 
“MİT’in, sahte isimlerle mahkemeleri kandırarak 
değil, hâkimleri koordine ederek dinleme karar-
ları aldırdığı” belirtildi.251 Öte yandan, sahte isim 
ve kod adlarla MİT tarafından dinlenmesi kara-
rına imza atan yargıçlar hakkında HSYK’ya suç 
duyurusunda bulunuldu. İstemi görüşen HSYK 
3. Dairesi, “belirtilen hususun (kod adla dinleme) 
ilgili hâkimlerin değil, yanlış bilgi ile talepte bu-
lunan personelin (MİT) sorumluluğunu gerek-
tireceği” kararına vardı ve kod isimlerle dinleme 
kararlarında imzası olan yargıçları suçsuz bulur-
ken, dinlemeyi yapan istihbaratçılar hakkında suç 
duyurusunda bulundu.252

Aralık 2010’da kabul edilen 6085 sayılı yeni 
Sayıştay yasasında, 29 Haziran 2012 tarihinde 

251. “MİT: Sahte isimle gazeteci dinlemeyi hâkimlerle koordineli 
yaptık!”, http://t24.com.tr.

252. “HSYK’dan gazetecileri sahte isimle dinleyen MİT’çilere suç 
duyurusu”, http://t24.com.tr.

yapılan değişiklikler253 de güvenlik sektörünün 
sivil denetimi açısından önemli bir geri adım ol-
muştur. Yapılan değişiklikler, askerî harcamalarla 
ilgili Sayıştay’ın ve dolayısıyla TBMM’nin dene-
tim kapsamını, “gizlilik ve güvenlik” gerekçele-
riyle daraltmıştır.

INSAN HAKLARI 
SORUNLARI
a) Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği: Ulusal ve ulus-
lararası hukuk tarafından güvence altına alınmış 
olan “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı”, bireyle-
ri devlete karşı koruyan temel haklar arasında yer 
almaktadır. Hukuk normlarında sınırları çizil-
miş durumlar dışında hiç kimse özgürlüğünden 
mahrum bırakılamaz. Belli amaçlara ulaşmak 
için uygulanan yakalama ve tutuklama tedbirleri 
alınırken, hem ulusal hem de uluslararası hukuk 
normlarının dikkate alınması ve temel insan hak-
larına saygı duyulması gerekmektedir. 

2012’de çıkarılan 3. ve 2013’te çıkarılan 4. 
Yargı Paketleri ile kişi özgürlüğü ve güvenliği ko-
nusunda olumlu adımlar atıldı ve hem mevzuatın 
hem de uygulamaların AB standartlarına uygun 
hale getirilmesi açısından önemli düzenlemeler 
yapıldı. 3. Yargı Reformu Paketi ile tutukluluk 
koşullarının iyileştirilmesi ve sürelerin kısaltılması, 
tutuklama yerine diğer koruma tedbirlerinin daha 
sıklıkla uygulanmaya başlaması ve cezaevi şartla-
rının düzeltilmesine ilişkin atılan adımlar ulusla-
rarası çevrelerce de takdirle karşılandı.254 Temmuz 
2012’de kabul edilen Paket’ten sonra, Nisan 2013 
itibariyle adli kontrol mekanizmalarının uygulan-
masında yüzde 50’den fazla bir artış gözlemlendi. 

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yo-
luyla gelen uzun yargılama ve tutukluluk sürele-
rine ilişkin şikâyetleri ele alması, yargı sistemin-
de kronikleşen bu sorunların çözümü açısından 

253. “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, no. 28351 ( 12 Tem-
muz 2012).

254. Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, s. 13.
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önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 
Anayasa Mahkemesinin TMK çerçevesinde tu-
tukluluk sürelerinin iki kat olarak uygulanabil-
mesini öngören hükümleri kaldırması da, kişi öz-
gürlüğü ve güvenliği açısından kritik ve olumlu 
bir gelişmedir. 

Yukarıda zikredilen gelişmelere ve reform-
lara rağmen, tutukluluk sürelerinin uzunluğu 
halen eleştirilmektedir. Bir koruma tedbiri olan 
tutuklama, sürelerin uzun olduğu hallerde cezaya 
dönüşmektedir. Oysa tutukluluk halinin istisnai 
olarak uygulanması ve diğer koruma tedbirlerine 
ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

2013 yılında kamuoyunda yoğun olarak 
tartışılan bir diğer konu da, istihbarat ve kolluk 
birimleri tarafından yapılan fişlemeler olmuştur. 
Bireylere ilişkin fişleme yapılarak bunların devlet 
tarafından arşivlenmesi, aslında yeni bir durum 
değildir. Ancak özellikle darbe dönemlerinde sık-
ça uygulanan ve bireyler açısından ciddi bir hak 
ihlali olan bu tarz uygulamaların demokratik hu-
kuk devletlerinde sürdürülmesi kabul edilemez. 
İçişleri Bakanlığı tarafından tutulan Genel Bilgi 
Toplama (GBT) adı verilen uygulama çerçevesin-
de, kolluk birimlerinin şahısları durdurup kimlik 
sorma yetkisinin sistematik uygulandığı yönün-
de şikâyetler bulunmaktadır. GBT uygulaması 
Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama 
(KİHBİ) Yönergesi’ne dayandırılmaktadır ancak 
“gizli” olduğu gerekçesiyle, söz konusu yönerge-
nin içeriğine ulaşılamamaktadır. Anayasa gereği 
gizli bir kanun ve mevzuat olamayacağı ve adli 
bilgilerin Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 
sadece adli kurumlarca tutulabileceği açıkken, 
UYAP sistemine paralel, gizli tutulan bir yöner-
geye dayanarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir 
diğer veri tabanı oluşturulması ve bu veri tabanı-
na dayanarak kolluk birimlerinin kişileri alıkoya-
bilmesi Anayasa’ya aykırıdır. Bunu yanı sıra, adli 
sicil kaydının 15 yıl geçtikten sonra silinmesine 
rağmen, aynı kayıtların GBT veri tabanında tu-
tulması da sorun teşkil etmektedir. Kolluk bi-
rimlerinin GBT uygulaması, hakkında herhangi 

bir soruşturma dahi açılmamış vatandaşlara iliş-
kin “kişisel bilgi toplama kaydı” tutması ve bu 
bilgileri saklaması insan hakları açısından kabul 
edilemez. Bu sorunların, kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerinin korunması esas alınarak bir an 
önce çözülmesi ve GBT uygulamasının acilen 
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Bir diğer fişleme iddiası, azınlıklara ilişkin 
olarak Ağustos 2013’te gündeme gelmiştir. Bir 
Ermeni yurttaşın çocuğunu azınlık okuluna kay-
dettirebilmek için başvuruda bulunduğu İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı yazışmadan, 
azınlıkların 1923 tarihli Lozan Antlaşması’ndan 
beri “soy kodu” uygulamasıyla fişlendiği, nüfus 
kaydında Rumlara 1, Ermenilere 2 ve Yahudilere 
de 3 kodunun verildiği ortaya çıktı.255 Milli Eği-
tim, bu okullara kayıt için nüfus kâğıdındaki din 
hanesinin yetmediğini, bunun için “anâsır kodu” 
altında bir tanımın olduğunu açıkladı. 

Yasadışı fişlemeyi engellemek için hazırlanan 
bir yasa tasarısı, bu konudaki eleştirileri 
sonlandırmayı amaçlamaktadır. Bakanlar Kuru-
lunda bulunan Kişisel Verilerin Korunması Yasa 
Tasarısı’na göre, “İsim, telefon numarası, pasa-
port numarası, resim, görüntü ve ses kayıtları, 
parmak izleri” gibi bilgiler devlet veri bankasında 
olacak. Bankaya verilen kişisel bilgiler, hastane 
kayıtlarındaki AIDS testi, THY’deki “domuz 
eti yemem” bilgisi de sır olacak. Bu bilgileri 
şirketler, üçüncü kişilere veremeyecekler. Hem 
şirketlerdeki, hem de devletteki bu bilgileri yas-
ada belirtilen şartlar dışında açıklayanlara üç yıl 
hapis cezası verilecek.256

b) İfade Özgürlüğü: Türkiye’de ifade özgürlüğü 
alanında yapılan düzenlemeler 2013 yılında 
da sürdü. 4. Yargı Paketi ile terör örgütünün 
propagandasını yapan kişilere ilişkin düzenlemel-
erde, suçun işlenmiş sayılması için “cebir, şiddet 
veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterecek 
veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı 

255. “90 yıldır ‘soy kodu’ ile fişlemişler”, Agos, 01 Ağustos 2013.

256. “Yasal sırlar”, Hürriyet, 17 Şubat 2013.
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teşvik edecek şekilde olması” şartı getirildi. Söz 
konusu değişiklikle birlikte, bu hususta AİHM 
ile uyumlu bir düzenlemeye ulaşılmış oldu. 
Terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basıp 
yayınlayanlar, propagandasını yapanlar ve yasa 
dışı toplantı ve gösterilere katılanlar, yapılan 
değişiklikle beraber, ayrıca “terör örgütüne üye 
olmak” suçundan artık cezalandırılmayacak. 
İfade özgürlüğü açısından bir diğer gelişme de, 
anadilde savunma konusunda yapıldı. Yapılan 
değişiklikle, sanıklara sözlü savunmalarını, ken-
dilerini daha iyi ifade edebileceklerini beyan et-
tikleri başka bir dilde yapma imkânı tanındı.

Her ne kadar, daha önceki paketlerle ve 
son olarak 4. Yargı Paketi ile bazı iyileştirmeler 
yapıldıysa da, ifade özgürlüğü önemli bir sorun 
olarak halen varlığını ve güncelliğini korumak-
tadır. Nitekim Türkiye’de ifade özgürlüğüne 
ilişkin endişeler birçok uluslararası rapora da 
yansıdı. AB İlerleme Raporunda, 4. Yargı Pake-
ti ile yapılan değişiklikler olumlu karşılansa da, 
medyada yaygın olan oto sansür, gazetecilerin 
işten çıkarılmaları, ifade ve basın özgürlüğünün 
hem yargı hem de düzenleyici makamlar tara-
fından sınırlanması ve internet sitelerinin sık sık 
yasaklanması gibi uygulamaların kaygı uyandır-
dığı dile getirildi. Mevcut sorunlara da dikkat 
çekilen Rapor’da tutuklu gazetecilere değini-
lirken, Kürt meselesi ile ilgili çalışan gazeteci, 
yazar, akademisyen, avukat ve öğrencilere açılan 
davaların devam ettiği ifade edildi.257

Konuyla ilgili Uluslararası Af Örgütünün 
raporunda ise, Türkiye’de ifade özgürlüğü ala-
nında ciddi bir ilerleme kaydedilmediği, deği-
şikliklerin yetersiz olduğu ve ihlallerin devam 
ettiği258 eleştirileri yer aldı ve yıllardır tartışılan 
basın ve ifade özgürlüğü alanında politikacıların 
kendilerine yönelik eleştirileri kişisel olarak al-
gılayıp dava açmalarına son verme çağrısı yapıl-

257. Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu,, s.13 ve 
53.

258. “Türkiye: İfade Özgürlüğünün tam zamanı” Raporu, Ulusla-
rarası Af Örgütü, (Mart 2013).

dı.259 Ayrıca medyanın büyük bir bölümünün, 
büyük şirketlere ait olması ve oto sansürün gi-
derek yaygınlaşması endişeleri nedeniyle ifade 
özgürlüğünü ve bağımsız medyayı güçlendire-
cek hukuk ve insan hakları reformları gerektiği 
vurgulandı.260 Gazetecileri Koruma Komitesi 
(CPJ) ise, Gezi Parkı eylemlerinden sonra Tür-
kiye’de basın özgürlüğü atmosferinin daha da 
kötüleştiğini vurgulayarak Hükümet’i krizi çöz-
mek üzere adım atmaya çağırdı.261

c) İşkence ve Kötü Muamele: AB İlerleme Ra-
poru da dahil olmak üzere, Türkiye hakkındaki 
insan hakları raporları, Türkiye’nin işkence ve 
kötü muameleyle mücadeledeki gayretlerini ve 
bunun sonucunda da kolluk görevlilerinin uy-
guladığı kötü muamelenin sıklığında ve ağırlı-
ğındaki azalma eğilimini teyit ederken, özellikle 
toplanma özgürlüğü ve toplumsal gösteriler sı-
rasında emniyet kuvvetlerinin şiddet kullanarak 
göstericileri dağıtmasını eleştirmiştir. Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks 
de, Türkiye’nin işkence ile mücadele konusunda 
gerçekleştirdiği ilerlemeyi devam ettirdiğini be-
lirtmiştir. Bununla birlikte Komiser, 1982 tarihli 
Çevik Kuvvet Yönetmeliği’nde göstericilere kar-
şı müdahale sırasında kullanılacak güce ilişkin 
muğlak ibareler bulunmasının262 ve Yönetme-
lik’te kolluk birimlerinin kullanacağı gücün sı-
nırlarının açık bir şekilde belirtilmemesinin de 
eleştirilere neden olduğunu vurgulamıştır.263 

259. “Freedom of the Press and Expression in Turkey” Report, Cen-
ter for American Progress, (14 Mayıs 2013). 

260. “AP’den ifade özgürlüğü ve hukukta reform çağrısı”, Dünya, 
13 Aralık 2013.

261. “CPJ: Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Krizi Gezi Sonrasında 
Kötüleşti”, www.cpj.org/tr/2013/09/cpj-turkiyenin-basin-ozgurlu-
gu-krizi-gezi-sonrasin.php. 

262. Yönetmeliğin “Olayların izlenmesi, kontrolü ve müdahale 
esasları” başlıklı 25. maddesinde yer alan “yeteri kadar zor kullanı-
larak”, “zor kullanmanın derecesi yükseltilerek” şeklinde ifadeler yer 
almaktadır ancak zor kullanmanın nasıl ve hangi araçlarla uygula-
nacağı açık bir şekilde yer almamaktadır. Bkz. “Polis Çevik Kuvvet 
Yönetmeliği”, Resmi Gazete, no. 17914 (30 Aralık 1982). 

263. “Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks’in 
1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasındaki Türkiye ziyaretini müteaki-
ben hazırladığı Rapor”, s.9,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2131463.
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Toplantı ve gösterilerde polisin müdahalesi-
ne yönelik bir diğer eleştiriye de, Kamu Denet-
çiliği Kurumu tarafından hazırlanan bir Karar’da 
yer verildi. 1 Mayıs 2013 günü yapılan gösteride 
kafasına isabet eden biber gazı kapsülü ile yarala-
nan D.A. (17) ile ilgili şikâyeti inceleyen Kamu 
Denetçiliği Kurumu, İstanbul Valisi ve polis teş-
kilatının kusurlu olduğuna hükmetti. Karar’da, 
bilirkişinin, D.A.’nın yaralandığı noktada görev 
yapan polisin sekiz adet biber gazını kullanırken, 
45 derece yerine 15 derecelik açı ile atış yaptığı-
nın tespit edildiği, D.A.’nın toplanma özgürlü-
ğünün ve yaralanması nedeniyle Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin ihlal edildiği belirtilirken, İstan-
bul Valisinin D.A.’nın “marjinal grup üyesi ol-
duğu” yönündeki açıklamalarının, 18 yaşından 
küçük ve sabıkasız bir kişinin şeref ve itibarını 
zedeler nitelikte olduğu ve ulusal ve uluslarara-
sı mevzuat uyarınca hukuka aykırı olduğu ifa-
de edildi. Karar’da ayrıca 1 Mayıs kutlamasının 
AİHM kararlarına uygun ancak iç hukuka göre 
yasadışı olduğu ifade edilerek, “Gerek kolluğun 
hoşgörü sınırları dışında, insanların vücut ve ruh 
bütünlüğüne zarar verici orantısız müdahaleleri 
gerekse de bireylerin haklarını kısıtlayıcı yönde 
alınan emniyet tedbirleri, kişilerin vicdanlarında 
acı ve üzüntü yaratmış, idare yasalardan aldığı 
yetkiyi bireylerin mağduriyetine neden olmaya-
cak şekilde kullanmayarak hakkaniyete uygun 
beklentiyi karşılayamamıştır” şeklinde değerlen-
dirmeler yer aldı.264

Aynı şekilde, işkence ve kötü muamele id-
dialarının etkin bir şekilde soruşturulmadığı ve 
kolluk kuvvetlerine ilişkin cezasızlık politikaları-
nın sürdüğü iddiaları da bulunmaktadır. Bunun-
la birlikte, 4. Yargı Paketi ile işkence suçlarında 
zamanaşımının kaldırılması, hem işkenceyle 
hem de cezasızlıkla mücadelede atılmış son de-
rece önemli bir adımdır. Ne var ki, işkence ve 
kötü muamele iddialarıyla açılan ve sonuçlanan 

264. Karar’ın tam metni için bkz: Kamu Denetçiliği Kurumu 
Karar No: 2013/69, www.kamudenetciligi.gov.tr/contents/files/
pdf/2013-%2069%204.pdf, (05.11.2013) 

davalar ile işkence ve kötü muamele suçlamasın-
da bulunan kişiler hakkında “polise mukavemet 
ettikleri” gerekçesiyle açılan davalar arasında 
büyük çapta oransızlık vardır. Bunun yanı sıra, 
mahkemeler, polis memurlarının “kamu görevli-
sine direnme” ile ilgili olarak yaptıkları karşı suç-
lamaları, davacılar tarafından polis memurlarına 
karşı başlangıçta yapılan insan hakları ihlali iddi-
alarından daha çabuk sonuca ulaştırmaktadırlar.

İşkence ve kötü muamele iddialarının ba-
ğımsız birimlerce soruşturulmasının yanı sıra, 
kolluk görevlilerinin işlediği suçların tavizsiz bir 
biçimde cezalandırılacağına ilişkin açık ve net 
mesajlar verilmesi, bu alandaki cezasızlık politi-
kasının sona ermesi açısından elzemdir. 

KÜRT SORUNU
2013 yılında Kürt sorununun çözümü açısından 
tarihi bir dönemeç yaşandı. “Çözüm Süreci” veya 
“Barış Süreci” olarak adlandırılan süreç, İmralı 
Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan ile MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan arasında gerçekleşen 
görüşmelerin ardından başladı. Çözüm süreciy-
le, Kürt sorununda silahlı çatışma ortamının ve 
şiddetin ortadan kaldırılması ve Türkiye’nin en 
önemli sorununun diyalog ve siyasetle çözülmesi 
hedefleniyordu. 3 Ocak 2013’te BDP milletve-
killerinden oluşan bir heyetin İmralı’da Abdullah 
Öcalan’ı ziyaret etmesiyle kamuoyuna açıklanan 
sürecin ilk aylarında PKK, uzun süredir alıkoy-
duğu sekiz asker ve kamu görevlisini serbest bı-
raktı. Ardından, 21 Mart 2013 tarihinde, Diyar-
bakır’da Nevruz kutlamaları sırasında Öcalan’ın 
çözüm sürecine yönelik kaleme aldığı mektup 
okundu. Öcalan, mektubunda PKK militan-
larına sınır dışına çekilme çağrısında bulundu. 
İki gün sonra ateşkes ilan eden PKK, 8 Mayıs 
2013’te sınır dışına çekilmeye başlayacağını açık-
ladı ve 8 Mayıs’ta çekilmeye başladı.265 Temmuz 

265. Çözüm Süreci boyunca yaşanan tüm gelişmeler SETA tarafın-
dan hazırlanan bir zaman çizelgesinde yer almaktadır. Bkz. “Adım 
Adım Çözüm Süreci”, http://setav.org/tr/kurt-meselesi/zaman-ci-
zelgesi/5631.
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ayında yönetim kademesinde değişikliğe giden 
PKK, Hükümet’in gerekli adımları atmadığını 
ileri sürerek 9 Eylül 2013 tarihinde çekilmeyi 
durdurduğunu açıkladı. 

Çözüm Süreci bu şekilde ilerlerken, sürece 
katkı sağlamak ve toplumun şikâyet, beklenti 
ve önerilerini almak üzere “Âkil İnsanlar Heye-
ti” oluşturuldu. 51’i erkek, 12’si kadın olmak 
üzere toplam 63 kişiden oluşan Heyet, Türki-
ye’nin yedi coğrafi bölgesinde, dokuzar kişilik 
gruplar halinde görev yaptı. Başbakan Erdoğan 
ile 4 Nisan 2013’te ilk toplantısını yapan Heyet 
üyeleri, iki aylık çalışmanın ardından, 26 Hazi-
ran 2013’te tekrar bir araya geldikleri Başbakana 
hazırladıkları bölge raporlarını sundular.266 

Kürt sorununun çözümüne dair başlayan 
süreçle ilgili bir diğer çalışma da TBMM’de ger-
çekleştirildi. Kamuoyunda “Çözüm Sürecini De-
ğerlendirme Komisyonu” olarak bilinen Komis-
yon, 8 Mayıs 2013’te göreve başladı ve iki aylık 
görev süresinin ardından hazırladığı raporu Ka-
sım 2013’te yayınladı.267 Komisyon Raporu’nda, 
orta ve uzun vadede çözüme kavuşturulabilecek 
hususları ön şart olarak ortaya koymanın çözüm-
süzlüğe hizmet edeceği, çözümün kısa sürede 
gelmesinin beklenmemesi ve “diyalog ya da barış 
için adaleti ertelememek” yaklaşımının esas alın-
ması gerektiği belirtildi. Rapor’da ayrıca süreç 
içerisinde çatışma öncesi ve çatışma sonrası dö-
nem diye keskin bir ayrıma gitmeden “çatışmaya 
son verme çabasındakileri, çatışma ve barış hali 
arasında gidip geldikleri bir düzlemde düşünme-
nin daha gerçekçi ve anlamlı bir yaklaşım olacağı 
ve barış yapmanın, kalıcı barışın tesisi için aşıl-
ması gereken evrelerden sadece bir tanesi oldu-
ğu”, yapılan değerlendirmeler arasında yer aldı.

266. Akil İnsanlar Heyetlerinin Güneydoğu, Doğu Anadolu, Ak-
deniz ve Karadeniz bölgesi raporlarına ulaşmak için bkz. http://
yeniturkiye.org/akil-insanlar-heyeti-karadeniz-grubu-raporu/yeni-
turkiye/3759.

267. Komisyon’un tam adı “Toplumsal Barış Yollarının Araştırılma-
sı ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu”dur. Komisyon’un Raporu ve diğer bilgiler 
için bkz. http://tbmm.gov.tr/komisyon/cozum_sureci/index.htm.

Başbakan Erdoğan 16 Kasım 2013’te Diyar-
bakır’da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı 
Mesud Barzani’yi ağırladı ve burada yaptığı ko-
nuşmada Çözüm Süreci’ne destek mesajları verdi. 

2013 yılında, kamuoyunda ‘’ana dilde sa-
vunma’’ olarak bilinen ve mahkemelerde iddia-
namenin okunması ve esas hakkında mütalaanın 
verilmesi sırasında sanığın kendisini daha iyi ifa-
de edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde ifa-
de edebilmesine imkân tanıyan tasarı TBMM’de 
kabul edildi. Bunun yanı sıra, kamuoyunda “4. 
Yargı Paketi” olarak bilinen Kanun da çözüm 
sürecine katkı sunan önemli demokratikleşme 
adımlarından biri oldu.268 

Kürt sorununun çözümündeki en önem-
li engellerden birisini oluşturan, özellikle 90’lı 
yıllarda başta Güneydoğu olmak üzere ülke ge-
nelinde işlenen faili meçhul cinayetler ve zorla 
kaybedilmelere ilişkin soruşturma ve davaların 
zamanaşımına uğramadan sonuçlandırılması 
gerekmektedir. Son dönemlerde, zamanaşımına 
uğramalarına çok az bir süre kala açılan birçok 
dava bulunmasına rağmen, söz konusu davaların 
soruşturulması sürecinde savcıların yaşadığı zor-
luklar ve engellemeler, Temizöz davasında oldu-
ğu gibi tanıklara yönelik baskılar, başta mağdur 
yakınları olmak üzere konuyla ilgilenen insan 
hakları savunucularında ve toplumda büyük bir 
hayal kırıklığı yaratmaktadır.269 

CEZAEVLERI
Ekim 2013 itibariyle Türkiye’de bulunan toplam 
361 ceza infaz kurumunda (305 kapalı cezaevi, 46 
müstakil açık cezaevi, 1 çocuk eğitimevi, 5 kadın 
kapalı cezaevi, 1 kadın açık cezaevi ve 3 çocuk ka-
palı cezaevi) 112.145 hükümlü ve 28.571 tutuklu 
olmak üzere toplam 140.716 kişi bulunmakta-

268. Kanunla ilgili genel değerlendirme için bkz. “Yargı Reformu 
Süreci.” 

269. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgiyi “Cezasızlık Politikası Kapsa-
mında Tartışılan Yargılamalar” bölümünde bulabilirsiniz. 
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dır.270 2013 yılında 21 ilçe cezaevi kapatılırken, 
6 yeni cezaevi ek bina olarak inşa edildi. Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne göre, Kasım 
2013 itibariyle cezaevlerinin toplam kapasitesi 
153.340 kişiliktir. Adalet Bakanlığına göre, kapa-
sitenin mevcut mahkûm sayısından fazla olduğu 
gözükmesine rağmen, bazı cezaevlerinde kapasi-
tenin üzerinde mahkûm bulunduğu, STK’ların 
yanı sıra, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komi-
tesinin (CPT) raporunda da dile getirilmekte-
dir.271 Bu eleştiriler, sürmekte olan reformların 
artarak devam etmesi gerektiğini göstermektedir. 
Cezaevlerindeki hükümlü/tutuklu oranı olumlu 
doğrultuda düzelmekle birlikte, uzun tutukluluk 
sürelerine ilişkin eleştiriler halen sonlanmamıştır. 
Uluslararası standartlara göre cezaevlerinin yöneti-
mi hususunda infaz koruma memurlarına yönelik 
eğitimler devam etmektedir. 2013 Ekim ayı sonu 
itibariyle cezaevi personeli sayısı 48.928’dir.

CPT’nin Haziran 2012’de Türkiye’de yap-
tığı incelemeler sonrasında hazırladığı 10 Ekim 
2013 tarihli Rapor’da,272 2012 yılında Pozantı 
ve Sincan cezaevlerinde çocuklara yönelik kötü 
muamele iddiaları örnek gösterilerek daha etkili 
soruşturma gerçekleştirilmesi; mahkûmların her-
hangi bir engel olmaksızın şikâyetlerini savcılığa 
iletebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılma-
sı; ortak etkinliklerin arttırılması için daha fazla 
çalışma yürütülmesi; Adalet Bakanlığı ile UNI-

270. Hükümlülerin 3.756’sı kadın ve 417›si çocuktur. Tutukluların 
ise 1.276’sı kadın, 1.462’si çocuktur. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Ceza 
İnfaz Kurumlarının Yıllara Göre Mevcutları”, www.cte.adalet.gov.
tr/menudekiler/istatistikler/yillar5.asp.

271. 26 Kasım 1987 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye’nin 1988 
yılında taraf olduğu Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi 
(AİÖS), taraf ülkelerde kamu otoritesince özgürlüklerinden yok-
sun bırakılan kişilerin içinde bulundukları koşulların uluslararası 
nitelikte bağımsız bir komite tarafından denetlenmesini hükme 
bağlanmıştır. Bu amaçla oluşturulan Avrupa İşkencenin Önlenmesi 
Komitesi (AİÖK), taraf ülkelere dönemsel veya ad hoc ziyaretler 
düzenleyerek AİÖS’nin uygulanmasını denetlemekte, ziyaretlerde 
belirlediği bulguları gizli bir raporla ilgili hükümetin dikkatine 
getirerek tavsiyelerde bulunmakta ve raporun yanıtlanmasını talep 
etmektedir. İlgili hükümet, gerek AİÖK raporlarının, gerek rapor-
lara verdiği yanıtların gizliliğinin kaldırılarak yayımlanmasına izin 
verebilmektedir.

272. Rapor’un tam metni için bkz. http://www.cpt.coe.int/docu-
ments/tur/2013-27-inf-eng.htm.

CEF işbirliğinde geliştirilen ve Avrupa Birliği 
desteği ile 2012-2014 yılları arasında uygulana-
cak olan “Çocuklar İçin Adalet Projesi” kapsa-
mında uygulanan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme 
Sistemi’nin (BİSİS) pilot bölge dışındaki diğer 
cezaevlerinde de uygulanması, tavsiyeler arasında 
yer almaktadır.273 CPT tarafından da eleştirilen 
çocuk ceza ve ıslah evlerinin bağımsız olmasına 
yönelik eleştirileri gidermek amacıyla Adalet Ba-
kanlığı tarafından 2012-2017 mali yatırım prog-
ramına 10 yeni çocuk cezaevi yapımı alınmıştır. 

UNICEF Mayıs 2013’te Antalya ve İzmir 
Çocuk cezaevlerinde yaşanan tecavüz ve işkence 
iddialarına ilişkin bir açıklamaya yaparak, Türki-
ye’nin çocuk adaleti sisteminde önemli ve övgü-
ye değer reformlar gerçekleştirdiğini, çocuklara 
ilişkin bu yeni kötü muamele iddialarının ise 
Türkiye için bir sınav niteliğinde olduğunu be-
lirterek, konuyla ilgili hızlı ve etkin soruşturma 
talep etmiştir.274

Türkiye’de cezaevleri uluslararası düzeyde 
CPT’nin dışında, BM Keyfi Tutuklama ile İş-
kenceyi ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ko-
mitesi tarafından da denetlenmektedir. Ulusal 
denetim mekanizmaları arasında ise, çeşitli resmi 
mekanizmaların yanı sıra, bağımsız olduğu ifade 
edilen “İzleme Kurulları” bulunmaktadır. Ancak 
bu kurulların faaliyet ve raporları, kamuoyuyla 
şeffaf bir şekilde paylaşılmamaktadır. Kurulların 
tavsiyelerinin ne derece yerine getirildiği de bi-
linmemektedir. Ulusal izleme mekanizmalarının 
cezaevlerine ilişkin şikâyetler göz önüne alındı-
ğında cezaevlerinin denetimine ilişkin olarak bu 
alanda çalışan insan hakları örgütlerinin temsilci-
lerinin de yer aldığı, şeffaf, denetime açık, haberli 
ve habersiz ziyaretler düzenleyebilecek bir meka-
nizmaya dönüştürülmesi gerekmektedir.

273. Proje hakkında detaylı bilgi için bkz. http://www.cocuklari-
cinadalet.org.

274. Açıklamanın tam metni için bkz. “Ceza İnfaz Kurumların-
da Bulunan Çocuklara Yönelik Kötü Muamele İddialarına İlişkin 
Basın Açıklaması”, www.unicef.org.tr/tr/content/article/1467/ce-
za-infaz-kurumlarinda-bulunan-cocuklara-yonelik-kotu-muamele-
iddialarina-iliskin-basin-aciklamasi.html.
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Mahkûmların muayeneleri sırasında kolluk 
görevlilerinin muayene odasında bulunmasının 
önlenmesine ilişkin olarak, Sağlık, Adalet ve İçişle-
ri Bakanlıkları arasında 2011 yılında üçlü protokol 
yapılmasına rağmen, bu konuda ihlallerin sürdü-
ğüne ilişkin şikâyetler devam etmektedir. Bunun 
yanı sıra, bazı cezaevlerinde mahkûmların Kürtçe 
yayınlara erişimi ve yakınlarıyla Kürtçe iletişim 
kurabilmelerinin engellendiğine yönelik şikâyet-
lerin yanı sıra, mahkûmların ve ziyaretçilerinin 
soyundurularak aramaya tabi tutulmalarına ilişkin 
kötü muamele iddiaları da devam etmektedir.

ÇOCUK HAKLARI
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne konulan çe-
kincelerin yanı sıra, AİHS 1 Numaralı Ek Pro-
tokol’ün eğitim hakkına ilişkin 2. maddesine, 
“430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu” gerekçe 
gösterilerek konulan çekince, 2013 yılında da 
kaldırılmamıştır. BM Çocuk Hakları Komitesine 
bireysel başvuruları inceleme yetkisi tanıyan Ço-
cuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usu-
lüne İlişkin İhtiyari Protokol’ün275 TBMM’de 
onay süreci 2013 yılında başlamıştır. Protokolün 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 23 
Ağustos 2013’te TBMM’ye sunulurken, halen 
Komisyonlarda bekleyen tasarının kabulü ile söz 
konusu Protokol’ün onay süreci tamamlanacak-
tır. Çocukların birey olarak kabul edilmelerini 
öngören ve haklarını tek başına aramalarına ola-
nak tanıyan Protokol, Türkiye’nin kabul ettiği 
Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi ana düzenleme-
lerde ve ihtiyari protokollerde sayılan tüm hakla-
rı kapsamaktadır. 

4 Nisan 2012 tarih ve 28254 sayılı Genel-
ge’ye göre kurulan Çocuk Hakları İzleme ve De-
ğerlendirme Kurulu ise, 08 Mayıs 2012 tarihinde 
yaptığı ilk toplantı dışında, amacı ve işlevine yö-
nelik hiçbir çalışma yapmamıştır. Bu durum sivil 

275. 19 Kasım 2011’de kabul edilen Çocuk Haklarına dair Sözleş-
meye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPCP) 28 Şu-
bat 2012’de BM üye ülkelerinin imzasına açıldı. Türkiye, 24 Eylül 
2012’de İhtiyari Protokolü imzaladı.

toplum örgütlerinin tepkisine neden olmaktadır. 
Özetle, Türkiye’nin çocuk hakları ihlallerini izle-
me ve uluslararası düzeyde yükümlülüklerini ye-
rine getirme hususundaki koordinasyon eksikliği 
devam etmektedir.

UNICEF ve Kamu Denetçiliği Kurumu 
arasında 18 Nisan 2013’te imzalanan Ortak Ey-
lem Planı ise, çocuk haklarının mümkün olan 
en üst düzeyde korunmasını amaçlamaktadır. 
Plan’ın odaklandığı alanlar arasında, çocuklarla 
ilgili bilgi üretilmesi, çocuklar için şikâyet meka-
nizmaları oluşturulması ve çocuk dostu araçlar ve 
usuller geliştirilmesi de yer almaktadır.

Türkiye’de 1984 yılından itibaren uygula-
nan koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması 
için başlatılan “Gönül Elçileri Koruyucu Aile 
Projesi” hızla sonuç vermiştir. Kampanya sonucu 
bir yıl içerisinde koruyucu aile sayısı yaklaşık iki 
kat artmıştır.276

Çocuklara yönelik şiddet, 2013 yılında da 
gündemde yer almaya devam etmiştir. Söylem 
düzeyinde gerek karar alıcılar ve bürokratlar, ge-
rekse de sivil toplum tarafından eleştirilen şiddet 
vakalarına ilişkin olarak daha etkin yasal düzen-
leme yapılması gerekmektedir. AB İlerleme Ra-
poru’nda da değinildiği üzere, aile içinde ya da 
psikiyatri ve rehabilitasyon merkezlerinde fiziksel 
ceza açık bir şekilde halen yasaklanmamıştır.

27 Eylül 2013’te BM İnsan Hakları Kon-
seyinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
100’den fazla ülkede erken ve zorla yaptırılan ev-
lilikler konusunda alınan bir karar, oy birliği ile 
kabul edildi.277 Karar’da, erken ve zorla yaptırılan 
evlilikler, “kişilerin hayatlarını şiddetin her biçi-
minden uzakta özgürce yaşamalarını engelleyen” 
ve “eğitim hakkına ve ulaşılabilir cinsel ve üre-
me sağlığı dâhil en yüksek sağlık standartlarına” 

276. Koruyucu Aile Programı ve diğer istatistiklere ilişkin ayrıntılı 
bilgi için bkz. www.koruyucuaile.gov.tr/.

277. Kararla ilgili olarak bkz. “Strengthening efforts to prevent 
and eliminate child, early and forced marriage: challenges, achie-
vements, best practices and implementation gaps”, http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G13/175/05/PDF/G1317505.
pdf?OpenElement.
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olumsuz etkileri sebebiyle insan hakları ihlali ola-
rak tanımlandı. Türkiye’deki çocuk yaştaki evli-
liklerde 2012 itibariyle düşüş görülse de, özelikle 
kız çocuklarının evlilik oranı, toplam evlilik oranı 
içinde yüzde 6,7 ile yüksek bir yer tutmaktadır.278 
Kız çocuklarının ortaöğretim aldıkları durumlar-
da, az ya da hiç eğitim almamış kız çocuklarına 
oranla altı kat daha az çocuk evliliği yaptıkları 
istatistiki olarak ispatlanmış olduğu göz önüne 
alınırsa, bu sorunun önüne geçebilmek için kız 
çocuklarının okullarda daha uzun süre eğitim 
alabilmesi için yapılan çalışmalara daha büyük 
destek vermek gerekmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınla-
nan 2013 İnsan Ticareti Raporu’nda Türkiye’nin 
cinsel amaçlı çocuk ticareti de dâhil olmak üzere, 
insan ticareti alanında ilerleme kaydettiği belir-
tilmektedir. Bununla birlikte, insan kaçakçılığına 
karşı kapsamlı bir mevzuat oluşturulması, insan 
kaçakçılığı mağdurlarına istikrarlı hukuki, tıbbi 
ve benzeri destek sunulması, başta fiziksel şiddet 
içermeyen yöntemler olmak üzere, insan kaçak-
çılarının mağdurlara karşı kullandığı tüm baskı 
araçlarının savcılar ve kolluk birimlerince tespit 
edilebilmesi için yapılan eğitim çalışmalarının 
arttırılması, tavsiyeler arasında yer almakta ve Tür-
kiye’nin zorla çalıştırma ve seks ticaretine ilişkin 
talebi azaltmak ve yurtdışına çocuk seks turizmi 
için giden Türkiye uyrukluları engellemek için bir 
çalışma yapmadığı eleştirileri bulunmaktadır.279

“Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 25 Ekim 2013’te 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’le, 16 
yaşını doldurmuş genç işçilerin “sağlığı, güven-
liği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması” 
şartıyla sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve 
mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilmeleri-

278. 16-17 yaş aralığındaki çocukların resmi evliliklerini kapsayan 
istatistiklerde evli çocuk oranı 2007’de yüzde 0,99 iken 2012’de 
yüzde 0,74’e düştü. Ayrıntılı bilgi için bkz. İstatistiklerle Çocuk 
2012, (TUİK Yayınları, Ankara: 2013), s.39-40.

279. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Trafficking in Persons Report 2013”, 
http://www.state.gov/documents/organization/210742.pdf.

nin önü açılırken, genç işçilerin maden ocakla-
rı, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi iş güvenliği 
açısından sakınca taşıyabilecek işlerde çalışmala-
rının, iş kazalarını arttırabileceği yönünde eleş-
tiriler yapılmaktadır. TÜİK verilerine göre ise, 
2006-2012 döneminde çalışan çocuk sayısında 
bir azalma olmamıştır. 

GEZI PARKI EYLEMLERI 
İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda yapımına baş-
lanan yayalaştırma projesi ve yapımı planlanan 
Topçu Kışlası ile AVM çalışmalarına karşı parkta 
gerçekleştirilen nöbet tutma eylemine 31 Mayıs 
2013 sabaha karşı polis ekiplerinin gaz bombala-
rıyla aşırı, ölçüsüz ve orantısız müdahalesi sonrası 
başlayan protesto eylemleri, kısa sürede hükümet 
karşıtı gösterilere dönüştü ve başta İstanbul, An-
kara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere, Tür-
kiye’nin diğer illerine de yayıldı. İçişleri Bakan-
lığına göre, 81 ilin 79’unda yapılan Gezi Parkı 
protestolarına yaklaşık 2,5 milyon kişi katıldı. 
Eylemlerde yaklaşık 4 bin 900 kişi “şüpheli” ko-
numunda gözaltına alındı, 4 bine yakın eylemci 
ve 600’den fazla polis yaralandı. Kamuya ait bina 
ve araçların yanı sıra 337 işyeri ve 14 parti binası 
zarar gördü. Gösterilere katılan beş kişi ile bir po-
lis hayatını kaybederken, Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı ve Türk Tabipler Birliği, gösterilerde polis 
müdahalesi sonrası toplam 7 bin 832 kişinin ya-
ralandığını, bunlardan 91’inin kafa travmasına 
uğradığını, 10 kişinin gözünü kaybettiğini ve 1 
kişinin de dalağının alındığını raporladı.

Gösteriler sırasında polisin başta biber gazı 
ve tazyikli su olmak üzere, kullandığı müdaha-
le araçları ve müdahale yöntemleri, gerek insan 
hakları örgütlerinin, gerekse ulusal ve uluslarara-
sı insan hakları kurumlarının raporlarında eleşti-
rildi. Raporlarda, doğrudan ve kimyasal madde 
katarak tazyikli su kullanımı, yakın mesafeden 
ve hedef gözeterek biber gazı kullanımı, aşırı ve 
keyfi gaz kullanımı, kaba dayak ve plastik mermi 
kullanımı, göstericilere karşı uygulanan işkence 
ve kötü muamele yöntemleri arasında yer aldı. 
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Gösteriler sırasında meydana gelen ihlaller, 
1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Türkiye’ye 
bir ziyaret yapan Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri Nils Muižnieks Raporunda da yer aldı.280 
Rapor’da, Gezi olaylarının polisin bağlayıcı insan 
hakları standartlarına yeterince saygı gösterme-
mesi şeklinde beliren yaygın sorunu ortaya koy-
duğu, özellikle de aşırı ve yanlış göz yaşartıcı gaz 
kullanımı ve gözaltına alma sırasında kötü mu-
amele uygulanması dâhil olmak üzere, aşırı güç 
kullanıldığı konusunda ciddi, birbiriyle tutarlı ve 
inandırıcı iddialar mevcut olduğu belirtilirken, 
Türk makamlarının kararlı bir şekilde sorunun 
üstüne giderek, gösterilerde kolluk kuvvetlerinin 
orantılı güç kullanımına ilişkin daha açık kurallar 
sağlanması, kötü muameleye karşı teminatların 
güçlendirilmesi ve toplanma özgürlüğüne daha 
fazla saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Ay-
rıca Gezi olaylarındaki şiddet içermeyen eylemler 
ile bağlantılı olarak çeşitli birey ve gruplara karşı 
alınan tedbirlerin, toplanma ve ifade özgürlüğü-
nün yanı sıra, medya özgürlüğünün kullanılma-
sı üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi. Bu 
tespitlerin yanında, halen kolluk görevlilerine 
ilişkin adli soruşturmaları ve haklarında insan 
hakları ihlalinde bulunduklarına dair inandırıcı 
iddialar bulunan görevlilerin görevden uzaklaştı-
rılmasını zorlaştıran tüm engellerin kaldırılması 
tavsiye edildi. 

Öte yandan, gösteriler sonrası şiddete baş-
vuran polislerle ilgili Memur Suçları Bürosu 
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi heye-
ti oluşturulması için 21 üniversitenin hukuk fa-
kültesine yazı yazdı ve görüntülerin incelenmesi 
için bilirkişi görevlendirilmesini talep etti. Sav-
cılığın bu talebine İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi olumlu yanıt vererek dokuz kişilik bir 

280. Rapor’un tam metni için bkz. “Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri Nils Muižnieks’in 1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasındaki 
Türkiye ziyaretini müteakiben hazırladığı Rapor”, https://wcd.coe.
int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlo
bGet&InstranetImage=2395762&SecMode=1&DocId=2079702
&Usage=2.

heyet oluşturdu. Ancak bilirkişi heyeti göreve 
başladıktan kısa bir süre sonra istifa etti ve so-
ruşturmada yaklaşık üç aylık bir zaman kaybı 
yaşandı. Heyetin istifasının ardından savcılık 
tekrar bilirkişi arayışına çıktı ve doğrudan YÖK’e 
bir yazı gönderdi. Bu rapor hazırlandığı sırada 
savcılığın yazısına henüz bir yanıt alınamamış 
ve soruşturmada bir ilerleme kaydedilememişti. 
Gösteriler sırasında gerçekleşen ihlaller nedeniyle 
İçişleri Bakanlığı tarafından 164 kolluk görevlisi 
hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 32 
emniyet amiri ve 30 polis memurunun görevden 
uzaklaştırıldığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler 
arasında yer aldı.281

Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’de toplantı ve 
gösteri özgürlüğünün kullanımına ilişkin mev-
zuatta yeni düzenlemeler yapılmasını gerektiğini 
ortaya koymuştur. Nitekim Demokratikleşme 
Paketi’nde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Hakkındaki Kanun’da önemli değişiklik-
ler yapılacağı açıklanmıştır. Mevzuatta yapılacak 
değişikliğin yanı sıra, gösterilere müdahale eden 
kolluk birimlerinin – başta çevik kuvvet olmak 
üzere – daha sıkı bir eğitim ve denetimden geçi-
rilmeleri zaruridir. 

Gezi Parkı eylemleri sırasında ölenlere iliş-
kin açılan dava ve soruşturmaların da şeffaf, hızlı 
ve etkin bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. 
Eskişehir’deki olaylarda aralarında polislerin de 
bulunduğu bir grup tarafından dövülen ve 38 
gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 
üniversite öğrencisi Ali İhsan Korkmaz’ın ölü-
müne ilişkin olarak dördü polis sekiz kişinin 
yargılandığı davanın Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
Valiliğin görüşü doğrultusunda “güvenlik” gerek-
çesiyle Kayseri’ye alınması, soruşturma safhasın-
da Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin görüntüle-
rin bilirkişi tarafından silindiği iddiası, konuyla 
ilgili haber yapan ulusal bir gazetenin muhabi-
rinin Eskişehir Valisi tarafından e-posta aracılığı 
ile tehdit edilmesi tepkilere neden olmuştur. An-

281. Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, s. 6.
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kara’daki gösterilerde polis tarafından vurularak 
öldürülen Ethem Sarısülük’ün ölümüne ilişkin 
olarak açılan davada “meşru savunmada sınırın 
aşılması suretiyle öldürme” suçundan yargılanan 
polis memurunun tutuksuz yargılanması, Şan-
lıurfa’ya atanan sanığın duruşmada hazır bulun-
ması yerine, video-konferans yöntemiyle savun-
masının alınması, yine eleştiri konusu olmuştur. 

Türkiye’de davaların CMK 19/2’nci madde-
sindeki “Davanın görevli ve yetkili olan mahke-
menin bulunduğu yerde yapılması kamu güven-
liği için tehlikeli olursa” hükmü, özellikle kolluk 
kuvvetlerinin fail olduğu davalarda adeta bir 
kural haline getirilerek uygulanmaktadır. “Kamu 
güvenliği için tehlikeli olursa” ibaresinin “somut 
bir olgu, fiili bir durumu” gösterdiği açık olması-
na ve davalarla ilgili olarak Valilik ya da Savcılık 
tarafından kamu güvenliğine ilişkin somut tehli-
keler açık bir biçimde belirtilmemesine rağmen, 
ihtimale dayalı olarak davaların yerinin değişti-
rilmesi, adil bir yargılanma yapılması yönünde 
kuşku duyulmasına yol açmaktadır. Mülki idare 
amirinin görevi, mahkemenin güvenliğini sağla-
maktır. Bunun yanı sıra, bir davanın başka bir 
kente alınması durumunda talimat yoluyla yapı-
lacak bir keşif ya da tanık dinlemenin ne derece 
sağlıklı olacağı da hukukçular tarafından “adil 
yargılanma hakkı” çerçevesinde tartışılmaktadır.

DIN VE VICDAN 
ÖZGÜRLÜĞÜ
Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 
uygulanan toplumsal mühendislik projesi ile in-
sanları dönüştürmeyi amaçlayan zihniyet, din ve 
vicdan özgürlüğü alanında çeşitli kısıtlamaları da 
beraberinde getirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının oluşturulması ile Sünni çoğunluk kontrol 
altına alınmaya çalışılırken, ülkede Lozan’a atıfta 
bulunularak sadece Ermeniler, Rumlar ve Muse-
viler dini azınlık olarak hukuken kabul edilmiş-
lerdir. Otoriter ve tanımladığı dini tüm topluma 
dayatan laiklik anlayışı, resmi din anlayışı dışında 

bir din algısına sahip olan Müslüman dini grup 
ve cemaatleri de, diğer gayrimüslim toplulukları 
da yok saymaktadır. 

Türkiye’de din ve vicdan hürriyeti alanında 
yaşanan sorunların giderilmesi için son yıllarda 
birtakım müspet adımlar atılmıştır. Örneğin, 
gayrimüslim cemaatlerle diyalog kanalları genişle-
tilmiş ve yıllardan beri süregelen sorunlarının çö-
zümüne yönelik önemli adımlar atılmıştır. Ancak 
gerek Sünni Müslüman cemaatlere, gerekse farklı 
din ve mezheplere mensup kişi ve gruplara, hatta 
herhangi bir dini inancı olmayanlara yönelik çe-
şitli ayrımcı uygulamalar da hala yapılabilmekte-
dir. Özetle, Aleviler başta olmak üzere, resmi din 
anlayışını benimsemeyen her kesim, din özgürlü-
ğü ve eşit yurttaşlık temelli taleplerinin karşılan-
masıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşamaktadır.

Din özgürlüğü alanındaki en önemli ve yay-
gın ihlallerden biri olan başörtüsü yasağı konu-
sunda 2013 yılında önemli bir adım atılmıştır. 
Geçtiğimiz yıl üniversitelerin büyük bir bölü-
münde de facto olarak kaldırılan başörtüsü yasağı 
konusunda Demokratikleşme Paketi çerçeve-
sinde hukuki düzenlemeye gidilmiştir. 4 Ekim 
2013 tarihinde “Kamu Kurum ve Kuruluşların-
da Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair 
Yönetmelik”te yapılan değişiklikle başörtüsü ya-
sağı kaldırılmıştır. 31 Ekim 2013’te ise, TBMM 
tarihinde ilk kez dört kadın milletvekili Genel 
Kurul Salonuna başörtüsüyle gelerek çalışmala-
ra katılmışlardır. Böylece 1934 yılında kadınlara 
tanınan seçilme hakkından 2013 yılında başör-
tülü kadınlar da nihayet yararlanabilmiştir. Bu 
durum, kuşkusuz Türkiye’de normalleşmenin ve 
demokratikleşmenin bir tezahürüdür. Bununla 
birlikte, subay, polis, hâkim ve savcılara yönelik 
başörtüsü yasağı sürmektedir. Oysa başörtülü bir 
savcı, hâkim ya da polisin görevini yaparken adil 
veya tarafsız davranamayacağı yönünde hiçbir 
somut gösterge yoktur. İnsan haklarının teme-
lini oluşturan adalet ve eşitlik ilkeleri açısından 
bu ayrımcı sınırlama da ortadan kaldırılmalıdır. 
Nitekim Başbakan Erdoğan, bu kurumların ken-
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di mensuplarına yönelik böyle bir yasağı kaldıra-
bileceklerini, bunun önünde herhangi bir engel 
olmadığını açıklamıştır. 

Kimliklerde bulunan din hanesinin kal-
dırılması da din ve vicdan hürriyeti açısından 
tartışılan önemli sorunlardan birisidir. Kişile-
re bu haneyi boş bırakma hakkının tanınması 
ya da yazılabilecek dinlerin sıralanması, soru-
nu tam anlamıyla çözmeyecektir. 2010 tarihli 
Sinan Işık Davası’nda,282 konuyu “bireyin dini 
inançlarını açığa vurmama hakkı” açısından 
inceleyen ve devletin nötr ve tarafsız olma zo-
runluluğunu hatırlatan AİHM, bireylerin dini 
tutumlarının ifşasına sebep oluşturabileceği 
gerekçesiyle bu uygulamanın iptalini istemiş-
tir. Ancak bu kararın uygulanması halen ger-
çekleştirilmemiştir. AİHM’deki dava lehine so-
nuçlanan Sinan Işık, karar uygulanmadığı için 
görevlerini yapmadıkları iddiasıyla, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda 
bulunmuştur. Başvurusu takipsizlikle sonuç-
lanan Işık, son olarak 2013 yılında Anayasa 
Mahkemesine başvurmuştur.

Öte yandan, Iğdır Müftüsünün Ekim ayın-
da ildeki Caferi mezhebine mensup olan Azeri 
vatandaşlar hakkında yazdığı ve vali tarafından 
imzalanarak emniyete gönderilen rapor tartışma-
lara neden olmuştur. Caferiler hakkında ayrımcı 
ifadelere yer veren rapora ilişkin eleştiriler sonu-
cunda müftülük bir açıklama yaparak, bunun 
sadece bir ‘bilgilendirme raporu’ olduğunu iddia 
etmiştir. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi dini 
özgürlükler alanında da vatandaşların özgürlüğü 
esas, devletin düzenleyici ve kısıtlayıcı müdahale-
si istisna olmalıdır.

Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasına 
ilişkin tartışmalar 2013 yılında da devam etmiş-
tir. Gayrimüslimlerin kendi eğitim kurumlarını 

282. Karar metni için bkz. Case Of Sinan Işık v. Turkey,
h t t p : / / h u d o c . e c h r. c o e . i n t / s i t e s / e n g / p a g e s / s e a r c h .
aspx?i=001-119501.

açma ve din görevlisi yetiştirme isteğinin devlet 
tarafından kabul edilmemesi bir hak ihlalidir. 
Bu okulun açılma şartı, Yunanistan devletinin 
Batı Trakya’daki Müslümanların durumlarına 
ilişkin atacağı adımlara bağlanmaktadır. Ne var 
ki, demokratik bir hukuk devletinin vatandaşla-
rının sahip olduğu hakları teslim etmesi için bir 
diğer devletin kendi ülkesinde atacağı demokra-
tik adımlarla ilgili olarak mütekabiliyet ilkesini 
öne sürmesi kabul edilemez. Diğer bir ifadeyle, 
başka bir ülkenin, Türkiye’de yaşayan insanla-
rın dindaşları veya soydaşları olan kendi yurt-
taşlarına haksızlık etmesi, Türkiye’nin de kendi 
vatandaşlarının haklarını çiğnemesini meşrulaş-
tıramaz. Ülkeler arasında mütekabiliyet ilkesi 
gerekçe gösterilerek insan hakları ihlallerinin 
sürdürülmesi savunulamaz. Bu yüzden, Hey-
beliada Ruhban Okulunun açılması daha fazla 
ertelenmemelidir.

İbadet yerlerinin statüsü de 2013 yılında 
kamuoyunda yoğun tartışma konusu olmuştur. 
Türkiye’de yasal statüsü olmayan ibadet yerle-
ri, statü tanınan ibadet yerlerinin sahip olduğu 
imtiyazlardan faydalanamamakta ve bu durum 
eşitsizliğe sebebiyet vermektedir. Türkiye’deki 
Alevi kesimin cemevlerine yönelik statü talep-
leri başta olmak üzere, çeşitli dini kesimlerin 
Hükümet’ten beklentileri bulunmaktadır. Ce-
mevlerine en kısa zamanda yasal statü verilmesi 
hem demokratik ve çoğulcu bir toplumun inşa-
sı hem de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
antlaşmalar açısından elzemdir.

Bunun yanında, İslam dışındaki dini grup-
lar da ibadet yerleri açma ya da mevcut olanla-
rı restore etme konusunda sıkıntı yaşamakta ve 
gerekli izinleri alamamaktadırlar. Kiraladıkları 
mekânları resmi bir statü olmaksızın kullanmak 
zorunda kalan gruplar için gerekli yasal ve ida-
ri düzenlemeler yapılmalı, tüm bireylerin din ve 
vicdan hürriyetinden eşit olarak faydalanması 
sağlanmalıdır. Ayrıca ibadet yerlerine, özellikle 
gayrimüslimlere ait olanlara yapılan saldırılar da 
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dini cemaatler ve bireyler açısından tedirginliğe 
sebep olmaktadır.283 İbadet yerleri bu tarz saldırı-
lara karşı korunmalıdır.

Türkiye’de kişinin inancına aykırı davran-
maya zorlanması niteliğinde olan “vicdani ret 
hakkı” halen tanınmamıştır. Vicdani ret hak-
kını tanımayan tek Avrupa Konseyi üyesi ülke 
olan Türkiye’nin,284 bu hakkın tanınması ve uy-
gulanması için ilgili mevzuatı acilen oluşturma-
sı gerekmektedir.

2013 yılında özellikle Rum, Ermeni ve Sür-
yani Ortodokslar ile Ermeni, Protestan ve Yahu-
di toplumuna ait olan 1936 sonrası el konulan

283. Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu, Norwegian 
Helsinki Committee, s.22

284. Vicdani ret hakkını 1994 yılında kabul eden Beyaz Rusya’da 
yasal düzenleme çalışması sürerken, bu hakkı 2003 yılında kabul 
eden Azerbaycan’da herhangi bir yasal düzenleme bulunmamak-
ta. “Conscientious objection to military service in Europe 2013”, 
European Bureau for Conscientious Objection, October 2013, s. 
45-46. 

azınlıklara ait cemaat vakıflarının mülklerinin 
iadesine veya tazminine devam edilmiştir. Son 
olarak, Sivas Temeltepe’deki 5’inci Piyade Er 
Eğitim Tugay Komutanlığı arazisinde bulunan 
Surp Kevork Kilisesi’nin restore edildikten sonra 
Sivas Ermeni Dostları Derneğine devredilmesine 
karar verilmiştir.285 Demokratikleşme Paketi’nde 
yer alan Mor Gabriel Manastırına ait parsellerin 
vakfa iadesi de, Vakıflar Meclisinin bu yönde al-
dığı kararla hayata geçirilmiştir.286 2012 yılının 
sonunda Diyarbakır’daki Ermeni kilisesi St. Gi-
ragos’un yenilenerek 97 yıl sonra ilk kez ayine 
açılması da olumlu adımlardan biri olmuştur.

285. “TSK arazisindeki kilise iade ediliyor”, Sabah, 9 Aralık 2013.

286. “Mor Gabriel Manastırı Süryanilere iade edildi”, Milliyet, 08 
Ekim 2013.
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GENEL DEĞERLENDIRME
2013 yılında, hukuk devletinin güçlendirilmesi 
ve insan haklarının korunup geliştirilmesi ama-
cına yönelik olarak pek çok düzenleme yapılmış 
ve olumlu uygulamalar geliştirilmiştir. Bununla 
birlikte, çözülmesi gereken daha pek çok sorun 
bulunmaktadır. Hukuk, yargı ve insan hakla-
rı alanında yaşanan sorunların ve bu sorunların 
çözümüne yönelik yapılan düzenleme ve uygu-
lamaların tamamına böylesine sınırlı bir çalış-
mada yer verilmesi mümkün olmadığından, bu 
alanlarla ilgili bazı örneklerden hareketle, 2013 
Türkiye’sinin genel bir fotoğrafının ortaya konul-
masına çalışılmıştır. 

Bu bağlamda, 2013 yılı yasama faaliyetleri 
içerisinde kamuoyunda en fazla tartışılan konu, 
yeni anayasa çalışmaları olmuştur. Ne var ki, yeni 
anayasa yapımı, 2013’te de sonuçlandırılama-
mış ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 
2013 yılının sonlarına doğru çalışmalarını fiilen 
sona erdirmiştir. Ancak toplumun yeni anayasa 
talebi hala sürmektedir. Önümüzdeki dönemde 
de, yeni anayasa perspektifinin korunması ve 
ne pahasına olursa olsun; katılımcı yöntemlerle 
yapılmış, toplumun her kesiminin hak ve öz-
gürlüklerini güvence altına alan, resmi ideolojisi 
olmayan, devleti bir hizmet aracına dönüştüren 
ve her maddesi değiştirilebilen yeni bir anayasa 
yapılması, en önemli ve öncelikli sorun olarak 
önümüzde durmaktadır. 

2009 yılından beri, yargıyla ilgili tüm dü-
zenlemeler, “Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem 
Planı” çerçevesinde ve AB uyum süreci kapsa-
mında yapılmaktadır. Daha önce yapılanlara 
ilaveten, 2012 yılında çıkarılan 3. Yargı Paketiy-
le yargının iş yükünün azaltılması ve yargılama 
süreçlerinin hızlandırılması hedeflenmişti. Yine 
2012’den itibaren, AİHM kararlarının savcı ve 
hakimlerin sicillerinde göz önünde bulundurul-
masına başlanmıştı. 2013’te çıkarılan 4. Yargı 
Paketinin hedefi ise, AİHM’nin Türkiye ile ilgili 
kararlarının gereklerini karşılamaktı. 

Genel olarak dünyada yargı, insan haklarını 
korumadan yana en önemli ve etkin mekanizma 
olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Tür-
kiye’de yargı, başından itibaren insan hak ve hür-
riyetlerinden çok, devleti, devletin güvenliğini ve 
çıkarlarını korumayı kendine görev edinmiştir. 
Bu yaklaşım, Türkiye’deki hukuk eğitiminde ve 
yargı görevlilerinin büyük bir bölümünün zihin 
dünyasında çok belirgin olarak gözlenebilmek-
tedir. O yüzden de, ne kadar reform yapılırsa 
yapılsın, yargının tutum değiştirmesi pek kolay 
olmamaktadır. Yargı hala, insan hak ve özgür-
lüklerini koruma ve adaleti tecelli ettirme yerine, 
öncelikle devleti, daha doğru bir ifadeyle, statü-
koyu koruma yaklaşımıyla kararlar vererek, de-
mokratikleşme ve hukuk devleti ilkeleri doğrul-
tusunda yapılan reformlara karşı ciddi bir direniş 
göstermektedir. Bu yaklaşımın sonucu olarak, 

SONUÇ
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Ergenekon, Balyoz, 12 Eylül, 28 Şubat gibi da-
valarda yargılanan askerler, sadece darbe yaparak 
hükümeti devirmek veya hükümeti devirmeye 
çalışmak suçlamasıyla yargılanmış ancak sanıkla-
rın gerçek ve tüzel kişilere karşı işledikleri suçlar, 
dosyaların kapsamı dışında tutulmuştur. 

Aynı şekilde, güvenlik görevlilerinin şahısla-
ra karşı işledikleri faili meçhul cinayet, yerinde 
infaz, gözaltında kayıp, kitlesel gösterilerde oran-
tısız güç kullanarak ölüme yol açmak ve benzeri 
suçlarla ilgili soruşturma ve davalarda ise, eski-
den beri var olan doğrudan veya dolaylı cezasızlık 
politikaları sürdürülmüştür. Uludere/Roboski’de 
34 kişinin hava bombardımanı sonucu ölümüne 
ilişkin dosyanın, iki yıla yakın bir süre sonra as-
keri savcılığa sevk edilmesi veya kolluk güçlerinin 
karıştığı dava dosyalarının güvenlik gerekçesiyle 
il il dolaştırılması, bunun çarpıcı örneklerin-
dendir. Nitekim Kasım 2013’te AİHM, 1994 
yılında Şırnak’ın Kuşkonar (Gever) ve Koçağılı 
(Beysuke) köylerinin bombalanması sonucu 38 
köylünün öldüğü olayda, yetkililerin olayı örtbas 
ettiği ve tamamıyla yetersiz soruşturma yürüttü-
ğü gerekçesiyle Türkiye’yi 38 kişiye 2,3 milyon 
Euro tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Bu ve 
benzeri vakaların da ortaya koyduğu üzere, Tür-
kiye’de hukuk eğitiminden başlamak üzere, kök-
lü hukuk ve yargı reformu ihtiyacı hala sürmek-
tedir; bu tür keyfi uygulamaları sona erdirecek 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

4. Yargı Paketiyle, işkencede zamanaşımının 
kaldırılması, çok önemli bir düzenleme olmakla 
birlikte, faili meçhul cinayetler, yerinde (yargı-
sız) infazlar ve kaybedilmelerle ilgili zamanaşı-
mının hala sürüyor olması, önemli bir sorundur. 
Özellikle 1990’lı yıllarda yoğun biçimde işlen-
miş bu suçların büyük bir bölümü, zamanaşımı 
sınırına dayanmış olduğundan, bu suçlarla ilgili 
olarak da zamanaşımının bir an önce kaldırılma-
sı gerekmektedir.

Bugüne kadar pek çok iyileştirme yapılmış 
olmasına rağmen, Türkiye’nin hala ciddi bir 
güvenlik sektörü reformu ihtiyacı içinde oldu-

ğu da, çeşitli vesilelerle tekrar tekrar ortaya çık-
maktadır. Gerek istihbarat, gerekse kolluk gücü 
faaliyetlerinin sivil gözetiminin yetersiz kaldığı 
açıkça anlaşılmaktadır. Öte yandan, Adli Kol-
luk Yönetmeliği, 2005 yılında kabul edilmişse 
de, halen savcılıklara bağlı adli kolluk birimleri 
bulunmamakta ve savcılar, İçişleri Bakanlığına 
bağlı polis birimleriyle çalışmaktadırlar. Savcıla-
rın, polis fezlekelerine mahkum olmaması için, 
polis tarafından yapılan işlemleri kontrol ve so-
ruşturmaları etkili bir biçimde sevk ve idare etme 
kapasitelerinin geliştirmesi gerekmektedir. Çün-
kü Türkiye’de polis ve jandarma, hem istihbarat 
yapmakta, hem operasyonları yürütmekte ve 
hem de adli kolluk sıfatıyla yargı görevini icra et-
mektedir. Tüm bu görevlerin aynı kurum(lar)da 
toplanmış olması, son derece önemli bir hukuk 
ve demokrasi sorunudur; tam bir kuvvetler birli-
ği uygulamasıdır. Bu işlevleri üstlenmiş olmanın 
kazandırdığı denetlenemez güç karşısında sav-
cılar, son derece zayıf kalmaktadırlar. Bu temel 
sorunun çözümü daha fazla geciktirilmemelidir.

Kolluğun, toplantı ve gösterilere müdahale-
lerinde de ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kolluk 
güçlerinin toplumsal olaylara müdahale ederken 
hukuk dışına çıkmamaları için gerekli düzenle-
meler mutlaka yapılmalı; bu sorunla ilgili gerekli 
eğitimler verilmeli ve kolluk görevlilerinin çalış-
ma koşulları iyileştirilmelidir.

Türkiye, 30 Eylül 2013 günü Başbakan Er-
doğan’ın açıkladığı Demokratikleşme Paketi ve 
benzeri düzenlemelerle hukuk ve insan hakları 
alanında ciddi adımlar atmayı sürdürmektedir. 
Ancak uluslararası insan hakları hukukuna uyum 
açısından, bugüne kadar imzalamadığı ya da 
onaylamadığı birtakım insan hakları belgeleri; 
aynı şekilde, uluslararası koruma mekanizma-
larına karşı yerine getirmediği yükümlülükleri 
de bulunmaktadır. Türkiye, uluslararası huku-
ka uyum çalışmalarını sürdürmeli; taraf olduğu 
belgelerdeki çekinceleri kaldırmalı; AİHS’nin Ek 
4, 7 ve 12 Nolu Protokolleri başta olmak üzere, 
onaylamadığı belgeleri de onaylamalıdır.
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ÖNERILER
Yukarıdaki genel değerlendirmeden hareketle, 
2014’te yapılması gerekenlere dair bazı öneriler 
şu şekilde sıralanabilir:
•	 İnsan haklarının korunmasına yönelik ola-

rak oluşturulan Anayasa Mahkemesine bi-
reysel başvuru yolu, Kamu Denetçiliği Ku-
rumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun 
var olan mevzuat ve alt yapı ihtiyaçları bir 
an önce giderilerek, uluslararası standartla-
ra sahip ve etkin birer koruma mekanizması 
olarak işlev görmeleri sağlanmalıdır. Yine 
aynı amaçla kurulacak olan Kolluk Gözetim 
Komisyonu, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşit-
lik Kurulu, işkencenin önlenmesine yönelik 
Ulusal Önleme Mekanizması, fazla gecikti-
rilmeden ve mutlaka uluslararası standartlar 
gözetilerek kurulmalıdır.

•	 Kişisel verilerin korunmasına, nefret suçla-
rına ve ayrımcılık hukukuna ilişkin düzen-
lemeler, 2014 yılında mutlaka yapılmalı an-
cak nefret suçlarının önlenmesi konusunda, 
caydırıcı cezai yaptırımlarla yetinilmemeli-
dir. Eğitim müfredatlarından başlayarak bu 
alanla ilgili gerekli sosyal, kültürel ve benzeri 
diğer önlemler de alınmalıdır.

•	 Meclis ve hükümet, sivil toplumun ka-
rar alma süreçlerine daha fazla katılımının 
önünü açmalı; özellikle mevzuat hazırlama 
süreçlerinin daha ilk taslak hazırlama aşa-
malarında, sivil toplumla, meslek kuruluşla-
rıyla, uzmanlarla ve diğer paydaşlarla gerekli 
istişareler yapılmalı; buna yönelik düzenli ve 
sistematik mekanizmalar oluşturulmalıdır.

•	 Tüm kamu idaresinde şeffaflık ve hesap vere-
bilirliğin arttırılması için gerekli reformlar ya-
pılmalı; istisnasız tüm erkler, halka doğrudan 
ya da dolaylı hesap verir hale getirilmelidir.
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ARAP BAHARI VE TÜRKIYE
2010 YILI SONLARINDA başlayan Arap Ba-
harı sürecinin, 2012 yılında Suriye’de Esed reji-
minin değişime karşı direnmesi ve kendi insanla-
rına yönelik katliamlarıyla duraklamaya geçerek 
adeta bir “Arap sonbaharı”na dönüştüğü ifade 
edilmişti. 2013 yılının Temmuz ayında Mısır’da 
gerçekleşen askeri darbe sonucunda devrim sü-
recinin tersine çevrilmesiyle ise artık bir “Arap 
kışı”ndan bahsedilmeye başlamıştır. Arap Baharı 
sürecinde isyanların etkili olduğu bütün Arap ül-
kelerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı bir yıl olan 
2013’te Ortadoğu, devrim öncesi statükonun 
yeniden geri gelmesi tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmıştır. Türkiye gibi birkaç ülke dışında yeni 
rejimlere gerçek manada destek veren bölgesel 
ve küresel güçlerin olmadığı dikkate alındığında 
Arap Baharı’nın etkili olduğu ülkeleri istikrarsız, 
hatta kaotik bir dönemin beklediği söylenebilir. 

2012 yılı devrimin başarılı olduğu ülkelerde 
seçim yılı - ve devletin yeniden yapılandırılma-
sı konusunda birtakım adımların atılmaya baş-
landığı yıldı. Seçimle iktidara gelen hükümetler, 
anayasa başta olmak üzere temel kurum ve kuru-
luşlarını oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmış-
tı. Ancak, geçiş sürecindeki Arap ülkeleri, ekono-
mik gelişme konusunda adımlar atmadan siyasal 
projelerini hayata geçirmeye çalıştı ve neticede 
başarısız oldu. Bunun doğurduğu handikapları 
Türkiye’yle kıyaslayarak değerlendirebiliriz: Tür-

kiye’de önce ekonomik sistem yeniden yapılandı-
rılmış, daha sonra demokratikleşme konsolidas-
yon yönünde adımlar atılmaya başlamıştı. Mısır 
ve Tunus gibi ülkelerde ise hayati ekonomik so-
runlar ortada dururken zaten kırılgan olan siyasi 
alanın dizayn edilmeye çalışılması, devrim karşıtı 
iç ve dış güçleri hareketi geçirmiş ve bu güçler 
ellerindeki imkanları da kullanarak süreci tersine 
çevirmeyi başarmışlardır. 2013 yılı başından iti-
baren bu ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar siyasal 
istikrarsızlıklara yol açmış ve yeni rejimler sorgu-
lanır hale gelmiştir.

2013 yılında meydana gelen gelişmeler so-
nucunda bölgesel ve küresel statükocu güçler, 
Suriye’nin değişime karşı direnciyle umutlan-
mış; Mısır’daki askeri darbe ile de karşı hücuma 
geçmiş ve karşı devrim sürecini başlatmışlardır. 
Bir kere, Suriye’deki Baas rejiminin düşmemesi, 
isyan dalgasının Körfez ülkelerine ulaşmamasına 
vesile olmuş ve devrimin yayılmasına engel olun-
muştur. Esed rejimi her ne kadar İran’ın hayati 
desteği ile iktidarını devam etmeyi başarmış olsa 
da İsrail ve Körfez ülkeleri de aslında sonuçtan 
memnun kalmışlardır. Hem İsrail hem de Suudi 
Arabistan İhvan’ın başka bir ülkede daha iktidara 
gelmesini rejim çıkarları bakımından tercih edi-
lebilir görmemişlerdir. 

İkinci olarak, rejim değişikliği yaşayan ül-
kelerdeki ekonomik sorunların yönetilemez bir 
hale gelmesi ve bölgesel aktörlerle küresel aktör-

DEĞIŞEN ORTADOĞU 
VE TÜRKIYE
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lerin mali kaynakları esirgemesi yeni aktörleri zor 
durumda bırakmıştır. Yeni rejimlerin, beklenen 
ekonomik reformlara öncelik vermemesi de sta-
tükocu güçlerin etkili olmalarına katkı sağlamış-
tır. Üçüncü olarak, Suriye’deki muhalefet başta 
olmak üzere bölgedeki değişimci güçlerin, Batı 
dünyasının desteğinin kesintisiz devam edeceği 
varsayımı gerçekleşmemiştir. Bölgesel ve küresel 
güç dengelerinin farklı davranmayı gerektirme-
siyle Batılı devletlerin, İhvan ve Nahda gibi deği-
şimci güçlere desteğinde ciddi bir azalma olmuş-
tur. İran ve Suriye örneklerinde olduğu gibi yeni 
süreçler başlatılmış ve ortaya çıkan yeni şartlar 
altında bölgesel kartlar yeniden karılmıştır. 

Bu gelişmelerin neticesinde de 2013 yılında 
devrimin taşıyıcısı olan İslami hareket ve grup-
ların popülaritesi ciddi bir şekilde düşmüş ve 
Batı dünyasında bunların meşruiyeti daha çok 
sorgulanır hale gelmiştir. Arap Baharı sürecinin 
en önemli siyasal aktörü olan İhvan’ın Arap is-
yanlarının en önemli cephesi olan Mısır’da yasak-
lanması, devrim sürecinin geriye gittiğinin ve bir 
karşı-devrim sürecinin başladığının en önemli 
göstergelerinden biri olmuştur. 

Bölgede yaşanan değişim karşıtı gelişmeler, 
demokratik gelişim ve değişim yönündeki umut-
ları azaltmış ve Türkiye gibi değişimden yana ta-
vır takınan ülkelerin yalnız bırakılmasına neden 
olmuştur. Özellikle Mısır’daki askeri darbe son-
rasında, darbe yanlısı ve darbeden fayda uman 
ülkeler, Türkiye’yi bölgede yalnızlaştırmaya çalış-
mışlardır. Bazı gözlemcilerin iddiasına göre, daha 
önce bölge ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkile-
rini geliştirmeye çalışan Türkiye, Arap Baharı’nın 
ikinci yılından itibaren bölgedeki eski müttefik-
lerini terk etmiş, Türkiye’nin bu siyasetini ken-
dine aşırı güvenmesine bağlayan bölgesel aktör-
ler ise Türkiye karşıtı siyasetler geliştirmişlerdir. 
Ancak, 2013 yılı olaylarının genel bir incelen-
mesinden, Türkiye’nin müttefiklerini değil, müt-
tefiklerinin Türkiye’yi terk ettiği açıkça görülebi-
lir. Batılı devletlerin Ortadoğu’daki demokratik 
gelişmeleri görmezden gelmesi, hatta demokrasi 

karşıtlarına doğrudan ve zımni destek vermesi 
üzerine, Türkiye bölgede demokrasiyi savunan 
ender aktörlerden biri olarak kalmıştır. Halkın 
taleplerini en iyi şekilde yansıtan demokratik de-
ğerleri savunmak durumunda kalan Türkiye, yal-
nız bırakılan halkların tercihlerine ve moral-po-
litiği reel-politiğe tercih eden bir siyaset izlemeye 
devam etmiştir. Bundan dolayı Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dış politika başdanışmanı İb-
rahim Kalın, sosyal medyada yalnızlaşma eleştiri-
lerine cevap verirken, yalnızlık iddiasının doğru 
olmadığını, yalnız kalmışsa da bunun “değerli bir 
yalnızlık” olduğunu vurgulamıştır. 

Bundan dolayı, başından itibaren devrim 
sürecini en çok destekleyen ülkelerin başında 
gelen Türkiye, 2013 yılında Arap Baharı süreci-
ni sabote etmek ve engellemek için harekete ge-
çen ve Arap Baharı yaşanan ülkelerin tümünde 
devrimleri başarısız kılmak için çabalayan Arap 
ülkeleriyle karşı karşıya gelmiştir. Son yıl içinde 
Körfez ve Batılı ülkelerle Türkiye’nin devrim sü-
recine bakışlarında farklılaşmalar artmıştır.

Arap Baharının tıkandığı Suriye’de Baas 
rejiminin halkına yönelik katliamları devam et-
miş, kullanılması uluslararası hukuk tarafından 
yasaklanan kimyasal silahların kullanılmasıyla 
1500 civarında masum insan hayatını kaybetmiş-
tir. Suriye’de yaşanan katliamlara karşı harekete 
geçmesi beklenen Batılı ülkeler, Rusya’nın da 
etkisiyle, kırmızı çizgi olarak ilan ettikleri kim-
yasal silahların kullanılması sonrasında bile gere-
ken tepkiyi vermemiş, hatta aksi yönde hareket 
ederek Suriye rejimiyle diplomatik ilişkiler ge-
liştirmeye çalışmışlardır. Netice itibariyle, 2013 
yılında Suriye muhalefeti ve dolayısıyla Türkiye, 
Suriye krizinde güç kaybı yaşamıştır. Türkiye 
özellikle Suriye politikasıyla Rusya ve İran’a karşı 
zor durumda kalmıştır. Suriye konusunda Çin’in 
de desteğini alan Rusya, uluslararası sistemi kilit-
lemiş ve Baas rejiminin işlediği insanlık suçuna 
karşılık, BM Güvenlik Konseyi’nden bir kınama 
kararının dahi çıkmasını engellemiştir. Kimyasal 
silahların kullanılmasını “kırmızı çizgi” ilan eden 
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ABD bile Esed’in bu ihlalleri karşısında bir şey 
yapamamış, aksine Rusya’nın tezlerine sarılmak 
mecburiyetinde kalmıştır.

2013 yılında Arap Baharı bağlamında en 
dramatik gelişme Mısır’da meydana gelmiştir. 
Ülkenin çözülemeyen kronik sorunlarının gide-
rek derinleşmesi ve Mursi rejiminin bölgesel ve 
küresel güçler tarafından tecrit edilmesi üzerine 
Haziran ayında başlayan gösteriler Temmuz ayı 
başında bir askeri darbe ile neticelenmiştir. Mısır 
tarihinin ilk ve tek seçilmiş cumhurbaşkanı olan 
Muhammed Mursi dışarıdan da desteklenen bir 
general tarafından yönetimden düşürülmüş ve 
ülkedeki kısa süreli demokratik ortam yerini hal-
kına karşı yaygın ve sistematik bir baskı politika-
sı uygulayan bir askeri rejime terk etmiştir. Yeni 
askeri rejimle birlikte binlerce insan askeri güçler 
tarafından öldürülmüş, kaybolmuş veya hapse-
dilmiş; daha önce başlatılan tüm reform süreçleri 
de durdurulmuştur. Mısır’da devrim öncesi ve 
sonrası dönemler karşılaştırıldığında Sisi rejimi-
nin insan hakları standartları, halkın taleplerinin 
karşılanması ve ekonomik performans bağlamın-
da Mübarek döneminden bile daha geride oldu-
ğu iddia edilmektedir. 

Askeri darbe Türkiye’nin hem Mısır dev-
letiyle hem de Körfez ülkeleriyle ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Mursi liderliğinde-
ki Mısır’ı bölgedeki en önemli müttefiki olarak 
gören Türkiye, Sisi rejimi ile hemen hemen tüm 
bağlarını koparmıştır. Sisi rejimini resmen tanı-
mayan Ankara, yeni rejime güven mektubu sun-
mak zorunda kalmamak, dolayısıyla yeni rejimi 
tanımamak adına, başka ülkeye atadığı büyükel-
çisini bile ülkede bırakmıştır. Darbe sonrasında 
istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılan 
büyükelçi daha sonra Mısır’a geri gönderilse de 
yılın sonlarında istenmeyen adam (persona non 
grata) ilan edilmiştir. Böylece iki ülke arasındaki 
diplomatik ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. 
Türkiye, seçimle iktidara gelen İhvan yanlısı si-
yasi aktörleri desteklerken Suudi Arabistan başta 
olmak üzere Körfez ülkeleri ise darbeye ciddi des-

tek vermişlerdir. Türkiye’nin demokratik güçlere 
ve halkın temsilcilerine verdiği destek bazı bölge 
devletleri tarafından Mısır’ın içişlerine müdahale 
olarak görülmüş ve eleştirilmiştir. Ancak Türki-
ye yöneticileri ve değişimden yana olan aktörler, 
bunun içişlerine bir müdahale olmadığını, daha 
çok bir hukuk ve insan hakları çağrısı olarak gö-
rülmesi gerektiğini iddia etmektedirler. 

Tunus ve Libya
Devrimin en sancısız gerçekleştiği ve şiddetin en 
az olduğu Tunus’ta 2013 yılında ciddi siyasi is-
tikrarsızlıklar yaşanmıştır. Özellikle ülkenin eko-
nomik sorunlarının yönetilemez bir hal alması 
siyasi krizlerin derinleşmesine neden olmuştur. 
Ekonominin yüzde 2 oranında daralması, para-
nın değer kaybetmesi ve bütçe açığı ile dış borç-
ların artması ülkedeki kırılgan siyasi yapıyı istik-
rarsızlaştırmıştır. Her ne kadar “intikam yerine 
intikal (geçiş)” için çalıştıkları söylense de iç ve 
dış aktörlerin birlikte hareket etmesi neticesinde 
iktidara karşı eleştiriler artmış ve bazı siyasi cina-
yetlerin gerçekleştirilmesi üzerine de ülke siyasi 
karışıklıklar içine girmiştir. Artan eleştiriler üze-
rine Nahda yetkilileri seçimlerin yenilenmesini 
ve hükümetin seçimlere kadar bir geçiş hükümeti 
olarak görev yapmasını kabul etmiştir.

Ulusal uzlaşı görüşmelerinde seçimlerden en 
güçlü parti olarak çıkan Nahda Hareketi’nin lide-
ri Raşid el-Ğannuşi ve Başbakan Ali el-Urayyad 
yapıcı ve kuşatıcı bir tavır takınarak önce üçlü bir 
koalisyon hükümetinin oluşturulmasını, kriz baş 
gösterince de yeniden seçimlere gidilmesini kabul 
etmiş ve böylece krizin derinleşmesi engellenmiş-
tir. Muhalefette daha çok ülkenin en örgütlü ya-
pısı olarak görülen Genel İşçi Birliği Sendikası ve 
onun Genel Sekreteri Hüseyin Abbasi ön plana 
çıkmaktadır. Koalisyon hükümetinin düşmesini 
ve bir teknokratlar hükümetinin kurulmasını ta-
lep ediyorlarken, Nahda liderliğindeki koalisyon 
hükümeti ise geçiş hükümeti olarak görevine de-
vam etmeyi ve kurucu meclis olarak anayasayı ha-
zırlamayı savunmuştur. Muhalefetin önde gelen 
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aktörlerinden biri olan Milli Kurtuluş Cephesi 
ittifakında bulunan Halk Cephesi, 14 Ağustos’ta 
bir bildiri yayınlayarak Nahda’nın ortağı oldu-
ğu koalisyon hükümetinin tayin ettiği valiler ve 
kurum yöneticileri hakkında bir kampanya baş-
latmıştır. Her şeye rağmen siyasi aktörlerin kendi 
aralarında anlaşacaklarına ve Tunus halkının Arap 
Baharı’nın kışa çevrilmesine müsaade etmeyeceği-
ne inandığını ifade etmiştir.

Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif 
el-Marzuki ise, bazı Arap ülkelerini Arap Baharı-
nı sabote etmek ve Arap devrimlerinin en başa-
rılı örneği sayılan Tunus’ta kargaşa çıkarmaktan 
dolayı suçlamıştır. Tunus devriminin başarısız ol-
madığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Merzuki, 
Arap dünyasında statükoyu savunan bazı ülke-
lerin, ülkesindeki devrim karşıtlarına destek ver-
diklerini ve siyasi suikastların arkasındaki güçler 
olduklarını ifade etmiştir.287 Tunus Hükümeti, 
iki solcu siyasetçi Şükrü Beliyd ve Muhammed 
el-Brahimi’ye suikast düzenlediği iddia edilen Se-
lefi eğilimli Ensar eş-Şeria örgütünü ‘terör örgütü 
listesi’ne alarak bu örgütü destekleyen ülkelere de 
bir mesaj göndermiştir.

Sıkıntılı geçen 2013 yılı boyunca da Türki-
ye’nin ülkesine sınırsız ölçekte yardımı yaptığını 
söyleyen Tunus Cumhurbaşkanı Marzuki, “Tür-
kiye’den ne istediysek mutlaka kabul gördük. 
Siyasi destek, mali destek, ordunun silahlandı-
rılması, polisin lojistiğinin sağlanması, ekonomi, 
aklınıza ne gelirse... Ben bu ilişkilerin sürmesini, 
derinleşmesini ve güçlenerek büyümesini temen-
ni ediyorum. Türkiye, Arap devrimlerine özellik-
le de Tunus devrimine tarihi katkıda bulundu. 
En azından Tunuslular Türkiye’nin bu desteğini 
hiçbir zaman unutmayacaktır” diyerek Türki-
ye’nin oynadığı hayati rolü övmüştür.

2012 yılında başarılı genel seçimlerin yapıl-
dığı Libya’da, Kaddafi döneminde görmezden 
gelinen devletin yapılandırılması çalışmalarının 

287. “Merzuki: Tunus’ta Baharı Kışa Döndüremezler,” Dünya 
Bülteni, 16 Kasım 2013; http://www.dunyabulteni.net/haber-
ler/280454/merzuki-tunusta-bahari-kisa-donduremezler 

yapılması beklenmekteydi. Ancak, 2013 yılında 
kabileler arasındaki başta olmak üzere farklı si-
yasal aktörler arasındaki çatışmalar sonucunda 
ülke yönetimi kaotik bir hal almış, hükümet 
ülkeyi yönetemez bir duruma düşmüştür. Bir 
kere, ülkenin doğu ve batı olmak üzere iki fede-
re, belki de bağımsız, devlete bölünme tartışma-
ları yapılmaktadır. 

İmkanları bütün ülkelere destek vermeye 
yeterli değilse de Türkiye, diğer Kuzey Afrika ül-
kelerine olduğu gibi Libya’ya da devlet kurum-
larının oluşturulması ve geliştirilmesi için her 
türlü mali ve teknik desteği vermektedir. Gü-
venlik güçlerinin eğitim konusunda polislerden 
sonra Libya ordusunun askerlerini de eğitmek 
için ikili antlaşma imzalanmıştır. Libya’da geçiş 
hükümetinin düzenli orduyu oluşturmak ve ge-
liştirmek için 2013 yılında Libyalı üç bin askerin 
Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetler tarafından eği-
tilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan 
antlaşmaya göre, Isparta İç Güvenlik Eğitim ve 
Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda 14 haftalık 
bir eğitim alacak olan bu askerlerin 185 kişilik 
ilk kafilesi Aralık ayında Türkiye’ye ulaşmıştır. 

MISIR ILE ILIŞKILER 
2013 yılında Türk dış politikasının en önemli 
gündem maddelerinden birini Mısır teşkil etti-
ğinden bu ülkeyle ilişkileri daha detaylı incele-
mek yerinde olacaktır. Mısır’da 25 Ocak 2011 
devrimi sürecinde Batılı ülkeler ikircikli, bölge 
ülkeleri ise Mübarek’ten yana bir tavır alırlarken, 
Türkiye Mısır halkının iradesine destek çıkan ilk 
ülke olmuştu. Demokrasiden yana aldığı bu il-
keli tavrı Mısır’a yönelik dış politikasının mer-
kezine koyan Türkiye, bundan sonraki ilişkilerini 
de hep bu minval üzerinden yürütme gayretine 
girmiş, Mısır’da demokrasinin gelişimine katkı 
sunmuş ve bu ülkeyi siyasi ve iktisadi açından 
desteklemiştir. Türkiye ayrıca, şeffaf ve adil se-
çimler gerçekleştirilerek halkın iradesiyle yöne-
tilecek bir Mısır’ın çok daha güçleneceğini ve 
Ortadoğu’nun siyasi ve iktisadi istikrarına katkı 
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yapmak adına kendisi için önemli bir ortak ola-
cağı düşüncesini benimsemiştir. Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu birçok kez Türkiye-Mısır ek-
seninde oluşacak bir birlikteliğin bölgenin hu-
zur ve refahına önemli katkı sağlayacağını ifade 
ederek Türkiye’nin Mısır’a olan stratejik bakışını 
da ortaya koymuştur. Türkiye Haziran 2012’de 
gerçekleştirilen seçimler sayesinde Mısır’da ilk 
defa demokratik teamüllerle bir cumhurbaşkanı 
seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getir-
miş ve Mısır ile ilişkilerinin güçlendirilmesi adı-
na önemli çaba sarf etmiştir. 

Türkiye’nin Mısır’a yönelik dış politikası 
2013 yılında da genel anlamda bu saikler etrafın-
da gelişmiş, karşılıklı siyasi ve iktisadi ilişkiler gi-
derek artmış, Türkiye kendi siyasi ve iktisadi geli-
şimi çerçevesinde oluşturduğu deneyimi Mısır ile 
paylaşmaya çalışmıştır. Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi (YDSK) yürürlüğe konarak hü-
kümetlerarası ilişkilerin düzeyi artırılmış, ticaret 
hacmi 6 milyar dolara yaklaşmış, Türk yatırım-
cıları Mısır’da yatırım yapmaya teşvik edilerek 
yatırımların 2 milyar doları bulmasının önü açıl-
mıştır. İki ülke arasında turizmin gelişmesi için 
adımlar atılmış, askeri alanda ilişkiler geliştiril-
miş, ortak askeri tatbikatlar düzenlenmeye başla-
mıştır. Türkiye belediyecilik ve kamu hizmetleri 
alanında Mısır’a yardım ve destekte bulunmuş-
tur. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Hi-
şam Kandil hükümeti ile bu anlamda ilişkiler en 
üst düzeye çıkarılmış, Mısır’ın içinde bulunduğu 
mali sorunların giderilmesi için 2 milyar dolarlık 
yardım yapılmıştır. Bölge politikalarını derin-
den etkileyen Suriye krizini aşmak için iki ülke 
arasında ortak bir pozisyon arayışına girilmiş; 
Filistin-İsrail sorununda beraber girişimlerde bu-
lunulmuş; ayrıca Doğu Akdeniz’e yönelik ortak 
bir strateji belirlemeye çalışılmıştır. 

Ne var ki, ilişkilerin her alanda böylesine 
iyi gittiği bir anda Mısır’ın kendi içinde yaşadığı 
sorunlar, Mübarek dönenimden kalma bürok-
ratik oligarşinin reforme edilememesi ve siyasi 
pozisyonların birbirleriyle çok sert bir şekilde 

mücadele etmeye başlaması Türkiye-Mısır iliş-
kilerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. 
Türkiye’nin Mısır’da cumhurbaşkanlığını ve hü-
kümeti seçimler aracılığı ile kazanan İhvan hare-
ketini ana oyuncu olarak görmesi doğal olmakla 
beraber diğer kesimlerle daha fazla ilişki kura-
maması bir eksiklik olarak görülebilir. Nitekim 
daha önce İslami hareketlerden sekülerlere kadar 
hemen hemen bütün kesimler Türkiye’ye yönelik 
sempati beslerlerken, içerideki ağır kutuplaşma 
seküler kesimlerin Türkiye’nin İhvan’a çok yakın 
bir siyaset izlediği eleştirilerine yol açarak onla-
rın Türkiye’den uzaklaşmalarına sebep olmuştur. 
Bu algının oluşmasına Türkiye-Mısır ilişkilerinin 
olumlu seyrinden rahatsızlık duyan bazı ülkeler 
de medya manipülasyonları marifetiyle hizmet 
etmişlerdir. Nihayetinde Mısır’daki siyasi kutup-
laşma eski rejim (fülul) tarafından adeta bir darbe 
dizaynı için kullanılmış, yoğun gösteriler ve çatış-
maların ardından bir askeri darbe ile Muhammed 
Mursi devrilmiştir. Darbe ile birlikte Türkiye-Mı-
sır ilişkileri bambaşka bir karaktere dönüşmüştür.

3 Temmuz Darbesi Sonrası Ilişkiler
Gösteri ve çatışmaların şiddetlenmesiyle şartların 
olgunlaştığını gören Mısır ordusu geniş bir siyasi 
koalisyonun da desteğini alarak 3 Temmuz’da Mu-
hammed Mursi’yi devirerek yeni bir cumhurbaş-
kanını göreve getirmiştir. Darbe aktörleri yaşanan-
ları hem iç hem de uluslararası kamuoyuna sanki 
bir devrimmiş gibi sunma gayretine girmiş, ABD 
ve AB darbeyi görmezden gelmeyi tercih etmiş, 
Körfez ülkeleri de verdikleri destekle adeta dar-
beye sponsorluk yapmışlardır. Ancak Türkiye’nin 
Mursi’nin devrilmesini bir darbe olarak nitelen-
dirip çok sert bir şekilde kınaması ve uluslararası 
platformda darbenin karşısında propaganda yap-
ması darbecilerin devrim lansmanı oyununu kıs-
men de olsa bozmuştur. Ayrıca darbe sonrasında 
yaşanan katliamlara, kitlesel siyasi tutuklamalara 
ve insan hakları ihlallerine karşı Türkiye’nin baş-
ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
verdiği tepki çok sert olmuştur. Darbe öncesinde 
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Mısır kamuoyunda Türkiye’ye ve Başbakan Erdo-
ğan’a yönelik oldukça olumlu bir bakış mevcutken 
Türkiye’nin sert bir şekilde darbe karşıtı pozisyon 
alması darbeyi destekleyen geniş halk kesimlerin-
de Türkiye’ye ve Erdoğan’a yönelik olumsuz tep-
kiler doğurmuştur. Darbe karşıtlarında ise Türki-
ye’nin pozisyonu ve Mısır demokrasisine verdiği 
destek fevkalade olumlu yankı bulurken içinde 
bulundukları mücadelede önemli bir motivasyon 
kaynağı haline gelmiştir. Halk Rabia meydanına 
Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri asarak sevgi 
gösterilerinde bulunulmuştur. 

Rabia ve Nahda meydanlarında yaşanan 
katliamlardan sonra Türkiye’nin Kahire Büyü-
kelçisini istişareler için geri çekmesine Mısırlı 
muhatapları da karşılık vererek Ankara’daki bü-
yükelçilerini geri çağırmışlardır. Türkiye Anka-
ra’ya geri çağırdığı büyükelçisini 15 Ağustos’ta 
Mısır’a tekrar göndermesine rağmen Mısır bü-
yükelçisini Türkiye’ye göndermemiştir. Mısır’da-
ki askeri yönetim, Başbakan Erdoğan’ın “sert 
sözlerini” kabul edilemez bulduklarını sıklıkla 
tekrarlarken, Türkiye’yi Osmanlı dönemine öy-
künerek Mısır’ın iç işlerine karışmaya çalışmak-
la itham etmişlerdir. Mısır yönetimi bu sebeple 
Türkiye’den bir özür beklediğini ifade etmekte-
dir. Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, bir Ka-
tar ve Türkiye’nin “30 Haziran devrimi” sonrası 
politikalarının büyük hayal kırıklığına neden ol-
duğunu ifade etmiştir. 4 Kasım’da Muhammed 
Mursi ilk defa hakim karşısına çıkarılırken Baş-
bakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı’nın Mursi 
dahil tüm siyasi tutukluların uzlaşı adına serbest 
bırakılması gerektiği yönündeki açıklamaları da 
aynı şekilde çok sert yankı bulmuş ve Mısır dar-
be yönetimi Türkiye ile ilişkilerini maslahatgüzar 
seviyesine indirdiğini açıklayarak, Türkiye bü-
yükelçisini istenmeyen adam ilan etmiştir. Tür-
kiye’de buna mütekabiliyet ilkesinin gerektirdiği 
biçimde cevap vermiştir. 

Mısır’da Nasır dönemine benzer bir milli-
yetçiliğin etkisi ile dışarıdan gelecek her söze aşırı 
tepki gösterme eğiliminin oluşmuş olması Baş-

bakan Erdoğan’ın söylemlerinin Mısır’da daha 
sert bir şekilde algılanmasına neden olmaktadır. 
Darbeyi destekleyen ya da darbede bizzat yer 
alan siyasetçi ve bürokratların verdikleri tepkile-
rin yanısıra ülke medyası da Türkiye ve Erdoğan 
aleyhinde manipülatif yayınlar yapmaktadırlar. 
Birçok televizyon kanalı Türk dizilerine boykot 
çağrısı yaparak bunları yayınlamayı durdur-
muştur. Ticaret odaları gibi kuruluşlar da Türk 
mallarına boykot uygulanması çağrısında bulun-
maktadır. Başbakan Erdoğan’ın Ezher Şeyhi Ah-
med Tayyib’e yönelik eleştirisi de bazı çevrelerde 
büyük bir tepki doğurmuş, bir grup Ezher alimi 
Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek özür ta-
lebinde bulunmuşlardır. Ezher Şeyhi Ahmed 
Tayyip, Mübarek döneminde Ezher’in başına 
atanmış, darbe sürecinin içinde aktif bir şekil-
de desteğini sunmuş bir profil olmakla birlikte 
Mısır’da özellikle darbeyi devrim olarak gören 
kesimlerde önemli bir saygınlığa sahiptir. Bu an-
lamda Erdoğan’ın şeyhi hedef alan açıklamaları 
özellikle darbe sürecini destekleyen kamuoyunda 
çok büyük tepkiyle karşılanmıştır. 

Darbe aktörleri ile yaşanan gerginlik Türki-
ye’nin Mısır’daki varlığını da belli ölçülerde teh-
dit etme noktasına gelmiştir. TRT’nin Kahire’de-
ki ofisi kapatılmış, Anadolu Ajansı’nın Ortadoğu 
merkezi çeşitli baskılara uğramış, TİKA ve Yunus 
Emre Kültür Merkezi gibi kurumlar da çalışma 
alanlarını daraltmıştır. Ancak ne olursa olsun iliş-
kilerdeki bu gerilimin 6 milyar dolar seviyesine 
kadar çıkmış olan karşılıklı ticaret hacmine ve 50 
binden fazla Mısırlı’ya istihdam sağlayan, toplam 
hacmi 2 milyar doları geçkin Türk yatırımlarına 
büyük bir etki yapması beklenmemektedir. İki 
ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yönü ve 
Mısır’ın bazı temel ürünlerde Türkiye’ye bağım-
lılığı siyasi gerilimin ekonomiye yansımasını en-
gelleyen önemli bir faktör olacaktır. Türkiye’nin 
Kahire’deki büyükelçisinin istenmeyen adam ilan 
edilmesinden hemen sonra daha önce Türk de-
mir-çelik ürünlerine uygulanan anti-damping 
vergisinin kaldırılması bunun bir göstergesidir. 
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Sonuç olarak, 2013 yılına çok iyi bir şekilde 
giren ve ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgeye dair 
de ortak bir vizyon geliştiren Türkiye-Mısır ek-
seni, Mısır’da yaşanan darbeye Türkiye’nin çok 
sert tepki vermesiyle bir krizin içerisine girmiş 
ve karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin seviyesi 
düşürülmüştür. Diğer birçok uluslararası aktö-
rün aksine Türkiye, Arap Baharı sürecinin ba-
şından beri halkların iradesini desteklemiş ve bu 
ilkesel tutumundan konjonktürel çıkarları adına 
vazgeçmemiştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
deyişiyle Arap halkları tarihe geri dönmektedir 
ve Mısır’da yaşanan darbe tarihin akışını engel-
leyemeyecek, Mısırlıların iradesi tekrardan tecelli 
edecektir. Mısır’ın seçilmişler eliyle yönetilmeye 
başlamasıyla birlikte Türkiye-Mısır ilişkileri kısa 
sürede tekrar rayına girecektir. 

Türkiye ve Mısır’ın bölgelerindeki konum-
ları, demografik yapıları, ekonomik çıkarları ve 
Ortadoğu’nun din ve mezhep jeopolitikası iki 
ülkeyi ister istemez birlikte hareket etmeye sevk 
eden birçok unsur barındırmaktadır. Suriye kri-

zi, Doğu Akdeniz’de keşfedilen yeni petrol ve 
doğalgaz yatakları, İsrail’in ve bölge dışı büyük 
güçlerin Ortadoğu’daki etkilerinin sınırlandırıl-
ması, İran-Suud gerilimindeki eşsiz pozisyonla-
rı iki ülkeyi ortak bir eksende buluşturacaktır. 
Türkiye-Mısır ekseni ayrıca iki ülkenin ekono-
mik açından birbirlerini tamamlayabileceği çok 
önemli fırsatlar barındırmaktadır. Mısır’ın düşük 
enerji ve istihdam maliyeti, hammadde çeşitlili-
ği, ABD’ye ihracat yapılabilen serbest bölgeleri 
ve elbette tüm Ortadoğu ve Afrika’ya açılan bir 
ticaret köprüsü olması, buna karşılık Türkiye’nin 
sermaye birikimi, teknolojik altyapısı ve Balkan-
lar’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya uzanan pazar-
lara erişim imkanı dolayısıyla iki ülke birbirleri 
için ideal müttefik durumundadırlar. 

SURIYE KRIZI VE TÜRKIYE
Suriye meselesi Mart 2011’den beri sadece Tür-
kiye’nin değil tüm dünyanın gündeminde yer 
almaktadır. Dera’da gösterilerin başlamasından 
gösterilerin aylar sonra silahlı devrim niteliği ka-

KRONOLOJI - MISIR ILE ILIŞKILER

7 Şubat  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mısır’a iki gün süren bir ziyarette bulundu. 

3 Temmuz  Uzun süredir devam eden büyük gösteriler sonrasında, Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başka-
nı General Abdul Fettah el-Sisi ulusa sesleniş konuşması yaparak askeri darbeyi ilan etti. 

27 Temmuz  Güvenlik güçlerinin Rabiatu’l-Adeviyye meydanındaki halka ateş açması sonucu 200 kişi hayatını 
kaybetti ve binden fazla kişi yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “Sivil gösterilere karşı takınıla-
cak yanlış tavırlar demokrasiye geçiş sürecine fayda sağlamayacak, tüm Mısır halkı için öngörü-
lemez sonuçlar doğuracaktır” açıklamasını yaptı.

14 Ağustos  Ordu ve Polis birlikleri darbe karşıtlarının Kahire’deki merkezleri Rabia ve Nahda meydanlarına 
müdahale etmesi sonucu bir katliam yaşandı. İhvan yetkililerinin iddiasına göre ikibine yakın 
insan hayatını kaybetti. 

15 Ağustos  Yaşanan katliamlara tepki vermek adına istişareler yapmak için Türkiye Kahire Büyükelçisi Hüse-
yin Avni Botsalı’yı geri çağırırken, Mısır’da buna mukabele edip Ankara Büyükelçisi Abderahman 
Salahaddin’i geri çekti. 

4 Kasım  Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ilk defa hakim karşısına çıkarıldı. Mursi mahkemeyi 
tanımadığını ifade ederek savunma yapmadı. 

23 Kasım  Mısır Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı’yı istenmeyen ilan edip 
diplomatik temsil düzeyinin maslahatgüzar seviyesine indirildiğini açıkladı. Türkiye’de mütekabi-
liyet ilkesi çerçevesinde Mısır ile ilişkilerinin maslahatgüzar düzeyine indirildiğini ve daha önce 
istişareler için ülkeden ayrılmış bulunan Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheddin’i is-
tenmeyen adam ilan ettiğini açıkladı. 
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zanmasına ve halihazırdaki kördüğüme dönüş-
mesine kadar geçen yaklaşık üç sene boyunca, 
Türkiye değişik metot ve yaklaşımlarla Suriye 
meselesine çözüm bulma arayışına girdi. Yakla-
şık altı ay yürüttüğü ikili diplomasinin ardından 
bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdinde Suri-
ye krizinin çözümü için mesai harcadı. 

Devam eden krize ilişkin Türkiye’nin dış 
politikası, hem siyasi hem de coğrafi hususiyet-
leri sebebiyle birçok bölgesel ve küresel aktör-
den farklılıklar gösterdi. Türk dış politikasının 
Ortadoğu’nun genelinde yürüttüğü aktivizm 
Suriye’de de devam ederken, Suriye’nin siyasi 
muhalefetinin merkezinin Türkiye’de yer alma-
sı, sayıları yüzbinleri bulan Suriyeli mülteciler ve 
Türk hükümetinin Baas rejimi karşıtı muhalefete 
verdiği açık destek, Türkiye’yi Suriye meselesinde 
özel bir konuma yerleştirdi.

Ne var ki Suriye’deki çatışmanın hususiyet-
leri ve belirsizliği, diğer aktörlerin olduğu gibi 
Türkiye’nin de krizin sona ermesine sebep ola-
cak oyun değiştirici adımları atamamasına sebep 
oldu. Bu hususiyetlerin başında Suriye meselesi-
nin bir bölgesel ve küresel vekaletler savaşına dö-
nüşmesi gelmektedir. Diğer bir ifadeyle Suriye, 
sadece iktidarını korumaya çalışan bir otoriter 
rejimin askerleriyle muhalif grupların çatıştığı 
bir ülke değildir. Birkaç farklı vekalet savaşı aynı 
anda Suriye üzerinde kanlı bir şekilde yürütül-
mektedir. İran ve Körfez arasındaki rekabet ve 
daha sonradan işbirliğine dönüşse de ABD ve 
Rusya arasındaki nüfuz mücadelesi, mezhepsel 
ve ideolojik çatışma temalarıyla birlikte aktif bir 
şekilde yürütülmektedir. 

Çatışmanın bir diğer özelliği de asimetrik 
bir tabiata sahip olmasıdır. Baas rejiminin dü-
zenli ordusu, İran ve Rusya’nın kesintisiz mali, 
askeri ve diplomatik desteği ile kahir ekseriyeti 
sivillerden oluşan ve uluslararası toplumdan as-
keri destek almak konusunda ciddi sıkıntılar ya-
şayan, düşük teçhizatlı ve çok başlı bir muhalif 
gruba karşı savaşmaktadır. Muhalifler sonuca 
ulaşacak büyük kırılmalara sebep olamamakta, 

Baas rejimi ise muhalefete galebe çalmaktadır. 
Askeri alandaki tıkanıklık hali doğal olarak siyasi 
çözüm çabalarının sonuca ulaşamamasına sebep 
olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, her iki tarafın da 
sahada kazandığını düşünmesi kendilerini mem-
nun etmeyecek bir siyasi çözüme yaklaşmalarına 
engel olmaktadır.

Çatışma aynı zamanda kaygan, değişken ve 
samimiyetsiz bir zeminde sürdürülmektedir. Ör-
neğin, ABD’nin Suriye meselesine karşı başından 
beri gösterdiği ilgisizlik, sürekli Rusya’ya alan aç-
ması ve muhaliflere karşı izlediği ayrımcı ve te-
peden bakan siyaset, bu önemli küresel aktörün 
Suriye politikasının tahmin edilebilir olmasını 
zorlaştırmaktadır. Suriye’de krizin bitirilmesinden 
çok Esed sonrası kimin iktidara geleceği tartışma-
sının yapılması, bir taraftan krizin bitirilmesi için 
gerekli uluslararası adımların atılmamasına diğer 
taraftan ise Suriye muhalefeti üzerinde uluslarara-
sı siyasi mühendisliğe sebep olmaktadır.

Bu tıkanıklık devam ederken Türkiye, bir 
taraftan Suriye krizinin çözümüne dair çabaları-
nı devam ettirmekte ve ülkelerinden kaçan Suri-
yelilere kucak açmakta, diğer taraftan ise krizin 
Türkiye üzerindeki siyasi, ekonomik ve toplum-
sal etkilerini göğüslemektedir. Bu açıdan baktı-
ğımızda krizin çözümü anlamında Türkiye’nin 
attığı adımlar 2012 yılından önemli farklılıklar 
göstermese de 2013 yılında Suriye’de ve Suriye-
Türkiye sınır bölgesinde meydana gelen bir ta-
kım gelişmeler, Türkiye’deki Suriye gündeminde 
hareketliliğe sebep olmuştur. 

Suriye Baas rejimi sadece halkını terörize 
etmekle kalmayıp muhalefete açık destek veren 
Türkiye’ye yönelik de terör faaliyetlerine girişti. 
Şubat ayında Cilvegözü sınır kapısında meydana 
gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 
Mayıs ayında ise Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde art 
arda meydana gelen iki patlama sonucu 51 kişi 
hayatını kaybetti. Uluslararası camiada Esedli-
Esedsiz çözüm tartışmalarının yaşandığı bir za-
manda meydana bu saldırılarla Baas rejimi, daha 
önce de sıklıkla dillendirdiği “Suriye’deki ateşi 
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bölgeye taşırız” tehdidini hayata geçirmek sure-
tiyle Esedsiz çözüm isteyenlere gözdağı vermeyi 
amaçladı. Saldırının odağında, Baas rejimiyle 
birlikte savaşan ve Banyas katliamının da sorum-
lusu olan Mihraç Ural’ın ekibinin yer alması, 
Baas rejiminin Türkiye içerisinden de militan 
devşirebildiğini göstermesi açısından önemliydi. 
Türkiye sınırdaki güvenlik tedbirlerini artırır-
ken, saldırının faillerinden bazılarını kısa sürede 
yakaladı. Aynı zamanda 2012’de değiştirdiği an-
gajman kuralları çerçevesinde sınıra yakın böl-
gelerdeki askeri varlığını ve gözlem kabiliyetini 
artırdı. Eylül ayında Suriye’ye ait bir helikopter 
sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Malatya’dan kal-
kan Türk uçakları tarafından düşürüldü. Ekim 
ayında ise Suriye’ye ‘ye ilişkin hükümete verilen 
yetkinin süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngö-
ren Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kuru-
lu’nda kabul edildi.

2013 senesi birbirleriyle çatışsa da Suriye 
devriminde oynadıkları rol açısından benzer özel-
likler gösteren iki grubun, PYD ile Irak ve Şam 
İslam Devleti (IŞİD) grubunun sivrildiği bir sene 
oldu. Bu durum Suriye için olduğu kadar Türki-
ye için de dikkate değer komplikasyonlar yarattı. 
PYD, Suriye devriminin başından beri Suriyeli 
Kürtlerle muhalefet arasında tampon görevini 
ifa ederken aynı zamanda Baas rejimin devretti-
ği noktalarda egemenlik kurma çabası içerisine 
girdi. Rejim ile yürüttüğü dirsek teması ve silahlı 
gücüyle Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde çoğu 
zaman diğer Kürt grupları bastırmak suretiyle 
kurduğu “kurtarılmış bölgelerle” Suriye’nin Ku-
zeyi’ndeki varlığını kuvvetlendirdi. Bu süreçte re-
jimden aldığı desteğe ilaveten uluslararası camia-
nın El-Kaide hassasiyetine de oynayarak kendisini 
Suriye’de El-Kaide’yle mücadele eden mutedil ak-
tör konumuna yerleştirmeye çalıştı. Farklı grup-
lardan müteşekkil muhaliflerle girdiği çatışmalar-
da kullandığı Kürt ulusalcı söylemle diğer Kürt 
grupların da desteğini alma amacı güttü. 

Bu süreçte kullandıkları ulusalcı söylemin 
hedefinde sıklıkla Türkiye yer aldı. Türkiye ise 

PYD’nin Türkiye sınırında fırsattan istifade ve 
rejimin Truva atı mahiyetinde egemenlik alanları 
kurmasını tasvip etmediğini dillendirdi. Kendi 
içerisinde çözüm sürecini yürüten Türkiye, Su-
riye’deki Kürtlerin Baas rejiminin inkar ettiği 
anayasal haklarını almalarını gerektiğini ifade 
ederken PYD’nin ikircikli ve rejimle dirsek te-
masındaki siyasetinin, Suriyeli Kürtlerin Baas 
sonrası Suriyesi’nin şekillenmesindeki rollerini 
kısıtlayacağını iddia etti. Kasım ayında PYD’nin 
Suriye’nin kuzeyinde özerk yönetim kurduğunu 
ilan etmesi Türkiye tarafından olumlu karşılan-
mazken, bu yönetimin sürdürülebilirliğinin ol-
madığı vurgulandı. Bu düşünce Ağustos ayında 
Türkiye’ye gelen PYD lideri Salih Müslim’e de 
iletildi. IKBY Başbakanı Mesut Barzani’nin ta-
rihi Diyarbakır ziyareti öncesinde yaptığı PYD 
karşıtı açıklamaların da Türkiye’nin PYD politi-
kasıyla paralellikler gösterdiği görüldü. 

IŞİD de Suriye’ye girdiği andan itibaren 
hem Suriye devrimi için hem de Türkiye dahil 
bölge ülkeleri için önemli sorunları beraberinde 
getirdi. PYD’ye benzer bir şekilde sınır kapıla-
rına ve stratejik geçiş noktalarında hakimiyet 
kurma çabası içerisine girmesi IŞİD’i sadece 
diğer muhalif gruplarla değil, aynı zamanda 
Türkiye’yle de karşı karşıya getirdi. IŞİD, Tür-
kiye sınırına yakın Azez’de Bab el-Selame sınır 
kapısının hakimiyeti için Kuzey Fırtınası isimli 
muhalif grupla çatıştı. Bu durum doğal olarak 
Türkiye’yi rahatsız ederken, El-Kaide bağlantılı 
grubun sınır bölgelerindeki faaliyetlerine kar-
şı en belirgin hamle Ekim ayında Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin IŞİD’e ait mevzilere obüs atışı ile 
karşılık vermesiyle geldi. 

Türkiye 2013 senesi boyunca Tel Ebyad ve 
Rasulayn’da PYD ile muhalif gruplar arasındaki 
dönemsel çatışmalardan büyük zarar gördü. Sı-
nıra çok yakın bölgelerde yapılan çatışmalardan 
seken kurşunlar özellikle Akçakale ve Ceylanpı-
nar’da Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesi-
ne ve yaralanmasına sebep oldu. Seken kurşunlar 
Türkiye’nin coğrafi konumu sebebiyle Suriye 
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krizinde diğer birçok aktörden farklı bir konuma 
sahip olduğunu tekrar gösterdi. 

Sadece seken kurşunlar değil, yoğun mül-
teci akımı da Türkiye’nin 2013 yılındaki en bü-
yük gündem maddelerinden birisini oluşturdu. 
AFAD tarafından kurulan kamplarda yaşayan 
ikiyüz bini aşkın Suriyeli mülteciye ek olarak on-
binlerce Suriyeli sınırdaki şehirlerde yoğunlaşsa-
lar da Türkiye’nin birçok şehrine yayıldı. 

Baas rejiminin Ağustos ayında Şam’ın ban-
liyölerinden Doğu Guta’ya yönelik gerçekleştir-
diği kimyasal saldırı, Türkiye tarafından ağır bir 
dille kınanırken, saldırı sonrasındaki gelişmeler 
Suriye krizinin uluslararası toplum, özellikle 
ABD tarafından ele alınış şeklini göstermesi açı-
sından önemliydi. Kimyasal silah kullanımını 
bir “kırmızı çizgi” olarak ilan eden ABD, kim-
yasal silah kullanımıyla birlikte eleştiri dozunu 
yükseltse de, Rusya’nın aracılığıyla Baas rejimiy-
le anlaşma yolunu seçti. Suriye’ye uluslararası 
operasyon söylentilerinin arttığı bir zamanda 
yapılan bu anlaşmayla uluslararası toplumun 
Suriye’de askeri anlamda bir adım atmayaca-
ğı fikri de yerleşmiş oldu. Bu durum Suriyeli 
muhalifleri olduğu gibi Türkiye’yi de memnun 
etmezken uluslararası toplumun yaklaşık 1500 
Suriyeli’nin hayatını kaybettiği kimyasal saldırı-
nın faili Baas rejimine karşı “oyun değiştirici” bir 
adım atmaması, Suriye krizinin bundan sonraki 
seyri hakkında da ipuçları verdi. 

Kimyasal Anlaşma’dan sonra meydana ge-
len bir diğer gelişme olan İran-ABD yakınlaş-
ması, Türkiye’nin Suriye politikasıyla ABD’nin 
Suriye politikası arasındaki farklılıkları vurgu-
ladı. Türkiye, ABD-İran yakınlaşmasının nük-
leer bağlamını desteklerken bu yakınlaşmanın 
Suriye meselesi üzerindeki etkilerini dikkatlice 
takip etti. ABD’nin Suriye politikasının İran ve 
Rusya pozisyonuna doğru sürüklenmesi, İran’ın 
ve Baas rejiminin de masada olduğu bir Cenevre 
2 toplantısının gerçekleşmesini çözüm sürecinin 
merkezine koydu. Türkiye’nin Cenevre 2’ye yak-
laşımı ise oldukça netti. Türkiye siyasi çözüme 

destek verirken, siyasi çözüm için gerekli şartla-
rın oluşmadığı konusundaki çekincelerini ortaya 
koydu. Baas rejiminin Suriye’de bir geçiş döne-
mini başlatacak döneme geçilmesine sıcak bak-
madığı ve askeri alanda dengelerin bozulmadığı 
bir ortamda siyasi çözüme iki tarafın da razı edil-
mesinin oldukça zor olduğunu ifade etti. 

Suriye meselesi Türkiye’nin üçüncü ülkelerle 
ilişkilerini etkilemeye devam etti. Mısır’daki dar-
beyle gerilen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, 
Suriye krizi sebebiyle hareketliliğini ve yakınlığı-
nı korudu. Özellikle Kimyasal Anlaşma ve ABD-
İran yakınlaşması, Suriye konusunda Türkiye ve 
Körfez ülkelerinin ortak hareket etme ihtiyacını 
artırdı. İran’la ise ekonomik ilişkiler genel seyrini 
korurken Suriye meselesi merkezli olmak üzere 
özellikle söylemsel çatışmalar yaşandı. İran’ın 
Suriye krizinin başından beri Türkiye’ye karşı 
yürüttüğü kara propaganda faaliyetleri ve iki ül-
kenin Suriye vizyonları arasındaki derin uçurum 
2013 senesinde de devam etti. Rusya ile Suriye 
konusundaki diyalog sürdürülürken, Üst Düzey 
İşbirliği Konseyi toplantısı için Moskova’ya gi-
den Başbakan Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde 
en önemli gündem maddesi Suriye oldu. Suriye 
krizinin de etkilediği Türkiye-Irak Merkezi Hü-
kümeti arasındaki ilişkiler sene sonuna doğru so-
mutlaşmaya başlayan Türkiye-Irak Merkezi Hü-
kümeti arasındaki yakınlaşma ile birlikte yeni bir 
safhaya girdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
hem ikili ilişkileri düzeltmek hem de bölgedeki 
mezhepsel tansiyonu düşürmek için gerçekleş-
tirdiği Bağdat, Necef ve Kerbela ziyaretlerinde 
Suriye krizi ve krizin çözümü için Türkiye-Irak 
işbirliğinin gerekliliği Davutoğlu’nun gündemin 
üst sıralarında yer aldı. 

Suriye krizi 2014 senesine son üç senenin 
çözülemeyen, aksine derinleşen problemleriy-
le başlıyor. Türkiye de önümüzdeki sene Suriye 
krizinin kendi toprakları üzerinde oluşturduğu 
etkileri göğüslemeye devam edecek. Mülteciler, 
şehirlerde yaşayan Suriyeliler, kaçakçılık, sınırın 
diğer tarafında devam eden kaos, Suriye’nin için-
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deki insanlık dramı, PYD ve IŞİD’in bölgesel ha-
kimiyet çabaları ve Baas rejiminin ayakta kalma 
çabaları, Türkiye’nin önümüzdeki sene dikkatle 
takip edeceği sorunların başında gelecek. Aynı 
zamanda Türkiye, 2014 senesinin Suriye krizi-
nin sona ereceği yıl olabilmesi için uluslararası 
toplum nezdinde yürütülen, fakat şimdiye kadar 
izlenen metodoloji ve stratejik ilgisizlik sebebiyle 
sonuç alınamayan siyasi çözüm çabalarına destek 
vermeye devam edecek. Çözüm hangi yolla ge-
lirse gelsin Türkiye, Suriye meselesindeki kilit ve 
yeri doldurulamaz pozisyonunu korumakta. Bu 
sebepten çözüm sürecinde Türkiye’nin katkıları 
kritik bir rol oynamaya devam edecektir.

IRAK ILE ILIŞKILER 
Irak, 2013 yılına işgal sonrası ülkede üçüncü kez 
düzenlenecek olan yerel seçim atmosferi içerisinde 
girmiştir. 2010 genel seçimleri sonrası ulusal mu-
tabakatın sağlanamadığı ülkede taraflar seçimlerin 
de etkisiyle pozisyonlarını gözden geçirme ihtiyacı 
duymuş, gerginlik üzerine kurulu siyasi retoriğe 
bir süre için de olsa ara verilmiştir. Bu gelişmede 
Irak içerisindeki güç dengelerinin yanı sıra bölge-
sel güç dengeleri ve küresel aktörlerin müdahale-
leri de belirleyici olmuştur. Bu doğrultuda Bağdat 
ile Erbil arasında görüşme trafiği yeniden başlar-
ken, Irak-Türkiye ilişkilerinde de yeniden bir ha-
reketlenmenin yaşandığı sürece girilmiştir. 

2013 Irak Yerel seçimleri 20 Nisan’da 12 vi-
layette, 20 Haziran’da iki vilayette ve 21 Eylül’de 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki üç vilayette üç 
kademeli olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye, se-
çimlerin üç kademesini de Dışişleri Bakanlığı’nın 
gönderdiği gözlemci heyetlerle yerinde izlemiştir. 
Seçimlerde Şii yoğunluklu bölgelerde Başbakan 
Nuri Maliki’nin, Sünni yoğunluklu bölgelerde 
Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi’nin, KBY’de ise 
Mesud Barzani’nin listeleri öne çıkmıştır. Bununla 
birlikte her üç lider de ezici bir zaferle tabanlarını 
arkalarına alamamış; pozisyonlarını korumak için 
ittifakları sürdürme ve ilişkileri onarma zorunlulu-
ğuyla karşı karşıya kalmışlardır. 

İşte bu zeminde Irak gerek kendi içerisinde 
gerekse de bölgede bir “açılım” sürecine girmiştir. 
Maliki ve Barzani’nin söylemlerini yumuşatmak 
zorunda kaldığı bu dönemde Meclis Başkanı 
Nuceyfi’nin, Necef ’teki dini lider Ayetullah Sis-
tani’nin ve ABD’nin de devreye girmesiyle Er-
bil’de Bağdat’a ve Bağdat’tan da Erbil’e heyetler 
gitmeye başlamıştır. 30 Nisan’da IKBY Başba-
kanı Neçirvan Barzani, 7 Mayıs’ta IKBY Başkan 
Yardımcısı Kusret Resul, Bağdat’ı ziyaret etmiş; 
9 Haziran’da Irak Başbakanı Nuri El Maliki, 
Erbil’e ziyarette bulunmuş; 8 Temmuz’da IKBY 
Başkanı Mesud Barzani, Bağdat’a bir iade-i zi-
yaret gerçekleştirmiştir. Tüm bu ziyaretler nihai 
anlaşmaları beraberinde getirmese de ülke içeri-
sinde tansiyonu düşürmüş, siyasi aktörler medya 
üzerinden konuşmaya ara vermişlerdir.

Irak’ın bölgesel olarak Türkiye ile açılım 
süreci ise iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının 
yılın ilk yarısı perde arkasında yürüttükleri dip-
lomasi ile ivme kazanmıştır. 10 Eylül’de Irak 
Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi, Ankara’yı ziya-
ret etmiş; 23 Eylül’de Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, BM temasları çerçevesinde Irak Cumhur-
başkanı Vekili Hudayr el-Huzai ile görüşmüş-
tür. 21 Ekim’de TBMM Dış ilişkiler Komis-
yonu Başkanı ve AK Parti milletvekili Volkan 
Bozkır, Bağdat’a gitmiş; Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Irak Başbakan’ına Nuri El-Maliki’yi 
Türkiye’ye davetini bizzat iletmiş; buna karşılık 
24 Ekim’de Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zibari 
Ankara’ya gelmiştir.

İlişkilerin belirli bir yumuşama havasına 
girmesi sonrası 10 Kasım’da Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu, Irak’ı ziyaret etmiş; Bağdat temasla-
rının yanı sıra Necef ’te dini lider Ayetullah Sis-
tani ile görüşmüştür. Davutoğlu’nun ziyaretini 
26 Kasım’da Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in Irak 
ziyareti izlemiş; bu ziyarete Başbakan’ın Siyasi 
Başdanışmanı Yalçın Akdoğan da katılmıştır. Bu 
ziyaretler sonrası 5 Aralık’ta iki ülkenin Dışişleri 
Müsteşarları Feridun Sinirlioğlu ve Nizar Hay-
rullah Ankara’da görüşmüş ve 2014’ün ilk ayla-
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rında Maliki’nin Ankara’ya, Erdoğan’ın Bağdat’a 
olası ziyaretlerinin detayları ele alınmıştır.

Türkiye-Irak ilişkileri siyasi boyutta yeniden 
hareketlenirken ekonomik ilişkiler de güçlenerek 
devam etmiştir. Türkiye’nin Almanya’dan sonra 
en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Irak’a 
2013 Ekim ayı itibariyle ihracat 9,524 milyar 
doları bulmuştur. Bu rakamın 2012 yılı toplamı 
itibariyle 10,8 milyar dolar olduğu dikkate alın-
dığında ekonomik ilişkilerin zedelenmeden de-
vam ettiği hatta daha da ilerlediği görülmüştür. 

Öte yandan Türkiye-Irak ekonomik ilişkile-
rinin enerji alanındaki işbirliğiyle daha da güç-
leneceği öngörülmektedir. Nitekim bu konuda 
Ankara ile Erbil arasında yürütülen temaslar 
somut bir noktaya taşınmıştır. 30 Temmuz’da 
Ankara’yı ziyaret eden IKBY Başbakanı Neçirvan 
Barzani ile bu konuda temel atılmış; 27 Kasım’da 
gerçekleştirdiği ikinci bir ziyaretle bir mutabakat 
oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Bağdat’la da bir 
koordinasyon kurulmuş; Enerji Bakanı Taner 

Yıldız 1 Aralık’ta Bağdat’ta Irak’ın enerjiden so-
rumlu Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani 
ile görüşmüştür. Bakan Yıldız, Bağdat’tan sonra 
Erbil’de IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve 
Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami ile görü-
şerek anlaşmayı son aşamasına getirmiştir.

Türkiye - Irak ilişkilerinin en önemli gündem 
maddelerinden birisi olan güvenlik alanında PKK 
sorunu 2013 yılında da önemini korumuştur. Her 
ne kadar Türkiye’de “Çözüm Süreci”ni başlama-
sıyla PKK’nın eylemlilik durumuna ara vermesi 
söz konusu olduysa da PKK’nın Suriye kanadı 
olan PYD’ye ilişkin Irak merkezli olarak güven-
lik tehditleri sürmüştür. TBMM Genel Kurulu, 
10 Ekim tarihinde terörle mücadele kapsamında, 
Irak’ın kuzeyine sınır ötesi operasyon konusunda 
Hükümet’e verilen yetkiyi 1 yıl daha uzatan Baş-
bakanlık Tezkeresi’ni yeniden kabul etmiştir. Buna 
karşılık 2013 yılında güvenlik alanında Türkiye-
Irak arasındaki işbirliğinin sürdüğüne dair güçlü 
sinyaller alınamamış; Erbil’deki yönetimin aksine 

KRONOLOJI - IRAK ILE ILIŞKLLER

2013 Ortaları T.C. Dışişleri Bakanlığı ile Irak Dışişleri Bakanlığı arasında temaslar başladı.

30 Temmuz IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani İstanbul ve Ankara’yı ziyaret etti.

10 Eylül Irak Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi, Ankara’yı ziyaret etti.

23 Eylül Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Vekili Hudayr 
el-Huzai ile görüştü.

21 Ekim TBMM Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti milletvekili Volkan Bozkır, Bağdat’ı ziyaret etti.

24 Ekim Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zibari Ankara’yı ziyaret etti.

10 Kasım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Irak’ı ziyaret etti, Bağdat ve Necef’te üst düzey temaslarda 
bulundu.

16 Kasım IKBY Başkanı Mesud Barzani, Diyarbakır’ı ziyaret etti; Başbakan Erdoğan’ın Diyarbakır progra-
mına katıldı.

26 Kasım Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Irak Meclis Başkanı Üsame Nuceyfi’nin daveti üzerine Bağdat’ı zi-
yaret etti.

27 Kasım IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara’yı ziyaret etti.

1 Aralık Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak’a gitti; Bağdat’ta Irak’ın enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı 
Hüseyin Şehristani, ardından Erbil’de IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Doğal Kaynaklar Ba-
kanı Aşti Havrami ile görüştü.

5 Aralık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hay-
rullah Ankara’da buluştu.
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Bağdat’taki merkezi yönetimin “Çözüm Süreci”ne 
mesafeli yaklaştığı gözlenmiştir.

Türkiye – Irak ilişkilerindeki gerginliğin Su-
riye meselesindeki yansımasına ilişkin tarafların 
pozisyonunda herhangi bir değişiklik yaşanma-
mıştır. Maliki hükümetinin Suriye krizinde ta-
rafsız olduğunu duyurmasına rağmen Iraklı Şii 
milislerin Suriye krizine Esed lehine müdahil 
olması, Iraklı yetkililerden gelen sert açıklamalar 
konusundaki anlaşmazlığın sürdüğünün önemli 
göstergeleri olmuştur. Bununla birlikte iki ülke 
arasında gelişen yeni sürecin Suriye parantezine 
alınmaması hassasiyeti, tarafların basına yansıyan 
demeçlerinde dikkat çekmiştir.

Gelinen nokta itibariyle 2013 yılı içerisinde 
Irak’ın içeride ve dışarıda bir açılım sürecine gir-
mesine rağmen mezhepsel ve etnik gerginlikleri 
sonuçlandıracak bir mutabakatı sağlayamadığı, 
bölge ülkeleriyle açılım sürecinin ise henüz so-
nuçlanmadığı söylenebilir. Bununla birlikte 30 
Nisan 2014 genel seçimleri öncesi ülke genelin-
de siyasi tansiyonun düşürülmesi, gerek güvenlik 
durumunu, gerekse de seçim kampanyalarını, 
seçim ve hükümet ittifaklarını olumlu etkileyebi-
lecektir. 2014 seçimlerini başarıyla gerçekleştirip 
seçim sonrası iç istikrarı sağlayacak bir mutaba-
kat hükümetinin kurulması durumunda Irak’ın 
başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişki-
leri normalleşebilecek ve başlatılan açılım süreci 
de başarıya ulaşabilecektir. 

TÜRKIYE, ISRAIL VE FILISTIN
2013 yılı İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşme-
sinde bir kilometre taşı oldu. İki ülkenin diplo-
matları arasında aylar süren mekik diplomasisinin 
ardından 21 Mart 2013’te İsrail Başbakanı Ben-
yamin Netanyahu Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı arayarak İsrail Savunma Güçleri tarafından 
2010 yılında Gazze’ye yardım filosunun bir par-
çası olan Mavi Marmara gemisine düzenlenen ve 
dokuz Türk’ün öldürülmesiyle sonuçlanan bas-
kınla ilgili özür diledi. Amerikan Başkanı Barack 
Obama’nın İsrail’i ziyareti sırasında gerçekleşen 

bu özür sayesinde bölgesel iki oyuncu arasında üç 
yıl boyunca süren kavga sona ermiş oldu. 

Netanyahu’nun özür dilemesinin ardından 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile bağla-
rın tamir edilebilmesi için üç şart ileri sürdü: (1) 
Resmî özür, (2) baskın sırasında hayatlarını kay-
bedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve (3) 
Gazze Şeridi’ndeki İsrail ablukasının kaldırılma-
sı. Erdoğan, İsrail’in, Gazze de dâhil olmak üze-
re İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda (İAFT) 
insanî durumun iyileştirilmesi konusunda daha 
önceden vermiş olduğu sözü tutması gerektiğini 
vurguladı. Özrün ardından Türkiye İsrail Savun-
ma Güçleri’ne bağlı askerlere karşı açtığı davayı 
geri çektiğini açıkladı. İki ülke ayrıca büyükel-
çilerin karşılıklı olarak görevlerine dönmesi ve 
tam diplomatik ilişkilere tekrar geçilmesi için 
mutabakata vardılar. Özür aynı zamanda Türki-
ye’ye İsrailli turist girişinin artırılmasına ilişkin 
görüşmeleri başlatırken ekonomik ilişkilerin hız-
landırılması, enerji kaynaklarının paylaşımıyla 
ilgili anlaşma imzalanması ve Suriye krizine bir 
son verilmesi için işbirliğinde bulunulmasını da 
gündeme getirdi. Bölgedeki iki önemli ve istik-
rarlı müttefikinin arasının düzelmesi Amerika 
Birleşik Devletleri’ni de oldukça rahatlattı.

Ancak Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin 
kötüye gitmesinin esas sebebi olan Gazze ablu-
kası meselesi hâlâ çözüme kavuşturulmuş değil-
dir. Nitekim Gazze’deki insanî kriz İsrail’in 2007 
yılında başlattığı kuşatmadan bu yana Türk hü-
kümetinin başlıca endişesi olmaya devam etmek-
tedir. Türkiye hükümeti ve Başbakan Erdoğan 
İsrail’in Gazze’de ve İAFT’deki geniş kapsamlı 
insan hakları ihlâllerini sert bir şekilde kınama-
ya devam ediyorlar. Örneğin, 21 Kasım 2012’de 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu üst düzey si-
yasetçilerden oluşan delegeye katılarak Gazze’ye 
ziyarette bulunmuştu. Arap Birliği’nin düzen-
lediği bu ziyarete Davutoğlu’nun katılmasının 
sebebi dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna 
sahip bölgelerinden biri ve adeta bir açık hava ha-
pishanesi olan Gazze’nin sakinleriyle dayanışma 
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içerisinde olduklarını kamuoyuna ilân etmekti. 
Türkiye 2013 yılında da İsrail’in Gazze abluka-
sının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ni-
tekim özrün ardından Türkiye 13 Nisan 2013’te 
düzenlenen ve altı Arap ülkesiyle beraber İsrail’in 
de hazır bulunduğu Akdeniz NATO Forumu’na 
İsrail’in Gazze ablukasını kaldırmayı reddetme-
mesi nedeniyle katılmadı. Türkiye daha önce de 
(Mayıs 2012’de) Chicago’da düzenlenen NATO 
zirvesine İsrail’in katılımını ve İsrail’in NATO 
daimi üyelik talebini reddetmişti. Bu olaylar An-
kara’nın İsrail ile diplomatik ilişkilerin normal-
leşmesine istekli olmakla birlikte Filistinlilerin 
İsrail’in kötü muamelesine maruz kalmaları ne-
deniyle asıl baskı noktasından geri adım atmadı-
ğını göstermektedir.

İsrail’in özür dilemesine rağmen Gazze’de-
ki olumsuz yaşam şartları şiddetlenmeye devam 
etmektedir. Gazze, yaşanan elektrik kesintileri 
nedeniyle hastanelerin jeneratörler vasıtasıyla 
çalışmak zorunda kalması, sokaklarda ve evlerde 
lağımların taşması gibi vahim şartlar altında yaşa-
maya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Levent Gümrükçü, 28 Kasım 2013’te “Türkiye 
Filistin’de ve özellikle Gazze’deki zor insani şartla-
rın geliştirilmesi için her türlü yardıma hazırdır” 
diyerek Türkiye’nin dayanışmaya devam ettiğini 
işaret etti. Birleşmiş Milletler Gazze Özel Tem-
silcisi Richard Falk’un “Gazze yakıt krizi nede-
niyle insani bir felâketle karşı karşıya” şeklindeki 
açıklaması üzerine Türkiye 27 Kasım 2013’te acil 
eylem için Gazze Şeridi’ne 850,000 dolar yardım 
gönderdiğini, ayrıca 10 ton unun da bu bölgeye 
gönderileceğini duyurdu. 

Bu arada, Türkiye bir yandan da el-Fetih 
ve Hamas örgütleri arasında Filistin siyasî iliş-
kileri konusunda bir uzlaşma köprüsü olmaya 
devam etmektedir. Başbakan Erdoğan 17 Ma-
yıs 2013 tarihli Washington ziyareti sırasında 
İsrail-Filistin barış sürecinin el-Fetih ve Hamas 
arasında uzlaşmaya varılmadan verimli sonuçlar 
vermeyeceği öngörüsünü dile getirdi. Bu durum 
Erdoğan’ın ötedenberi Filistin-İsrail anlaşmaz-

lığına yaklaşımıyla tutarlıdır. Örneğin Erdoğan 
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e çıkıştığı 
2009 Davos Zirvesi’nde Ortadoğu Dörtlüsü 
Temsilcisi Tony Blair’e Hamas’ın müzakere ma-
sasına oturması gerektiğini ifade etmişti. Ay-
rıca Türkiye uzun süre her iki Filistinli grupla 
iletişimde bulunarak sürece katkıda bulunmaya 
çalıştı. Ağustos 2013’te başlayan Kerry Görüş-
meleri’nde kapsamlı olmayan müzakerelerin bir 
sonuca varmaması Ankara’nın endişelerinde ne 
kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koy-
maktadır. Müzakerelerdeki tıkanıklık gerek Fi-
listinli siyasî elitlerdeki gerekse kamuoyundaki 
hayal kırıklığını artırmaktadır.

Bütün bunlar olup biterken bölgesel sonuç-
lar da Türkiye’nin İsrail-Filistin anlaşmazlığına 
dair politikalarındaki gelişmeleri etkiliyor. Mı-
sır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
devrilmesi hem Hamas liderliğinin pozisyonuna 
hem de Gazzeli halkın yaşam şartlarına olumsuz 
etki etti. Mısır’da yeni yönetimin sınır kapatma 
politikası birçok Gazzeliyi tek geçim kaynağı 
olan tünelleri kullanmaktan mahrum bıraktı. 
Başbakan Erdoğan’ın yazın gerçekleşmesi bek-
lenen Gazze ziyareti de Mısır’da meydana gelen 
darbe yüzünden gerçekleşemedi; zira İsrail’in 
deniz yolunu ve diğer kara sınırlarını kontrol al-
tında tutması nedeniyle Gazze’ye yapılacak ziya-
retin Mısır üzerinden gerçekleşmesi gerekiyordu. 
Mısır’daki darbe aynı zamanda Ramallah yöne-
timinin Gazze’deki Hamas örgütüne karşı nefret 
kampanyası oluşturması için bir fırsat oldu ve bu 
durum Filistinli siyasi örgütler asında ayrılık ve 
bölünmeleri arttırdı. 

Suriye’deki iç savaşın da Türkiye-İsrail ilişki-
lerine doğrudan etkileri oldu. Buradaki katliam-
lar kendine bölgede bir müttefik arayan İsrail’in 
güvenlik endişelerini artırdı. Türkiye ise Suriye 
muhaliflerini desteklemekle beraber Esed rejimi-
ne karşı İsrail’le beraber harekete geçmeyi elbette 
kabul edemezdi. Halbuki 2 Kasım 2013’te İsrail, 
Suriye’deki bir füze üssünün vurulmasında Tür-
kiye’nin kendileriyle işbirliğinde olduğunu iddia 
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etti. Ahmet Davutoğlu ise “Türk hükümeti her-
hangi bir Müslüman ülkeye karşı İsrail ile hiçbir 
zaman asla işbirliğinde bulunmamıştır ve asla 
bulunmayacaktır. Bu haberler Suriyelilerin bu 
haklı mücadelesine ve Türkiye’nin ilkeli duru-
şuna gölge düşürmek girişimleridir” diyerek bu 
iddiaları kesin bir dille reddetti. Buradan görül-
mektedir ki Türkiye her ne kadar İsrail ile diya-
loğu yeniden başlatmaya istekli olduğunu ifade 
etse de Arap dünyasına karşı ilkeli duruşundan 
ödün vermek istememektedir.

2013 yılına girildiğinde Türkiye’nin dip-
lomatik pozisyonu bir taraftan Filistinli liderler 
arasında bir iletişim köprüsü oluşturmak ve diğer 
taraftan İsrail ile ilişkilerinin daha da bozulma-
masına çalışmak üzerine kurulmuştu. Türkiye’ye 
yönelik dilenen özür, İsrail’in bundan böyle böl-

gede eleştiri ve tepkileri dikkate almaksızın insan 
haklarını kolay kolay ihlâl edemeyeceği şeklinde 
okunabilir. Suriye’de meydana gelen olaylar ve 
Mısır’daki darbe ise Türkiye’de Filistin sorununa 
dikkatleri önemli ölçüde azaltmıştır. Bununla be-
raber Türkiye’de İsrail ile üç yıl süren sürtüşmeye 
sebep olan Filistin sorununun şimdi Türkiye için 
konumsal avantaj getirdiği düşünülmektedir. 
Bugüne kadar görülmüştür ki Türkiye’nin İsrail’e 
ve Filistin sorununa yönelik politikası Filistin’in 
pozisyonu dikkate alınarak yürütülmektedir. 
Dolayısıyla Ortadoğu’da büyük çalkantı ve dö-
nüşümlerle girilen 2014 yılında Türkiye ve İsrail 
arasındaki stratejik ortaklığın yeniden kurulup 
kurulamayacağı da büyük ölçüde İsrail yönetimi-
nin Filistin halkına karşı tutum ve davranışlarına 
bağlı olacaktır.

KRONOLOJI - TÜRKIYE, ISRAIL VE FILISTIN

3 Ocak Türkiye-Brezilya-İsveç arasında “Barış İnşasında Üçlü Dayanışma” istişare mekanizması kuruldu

22 Mart Netanyahu Erdoğan’dan Mavi Marmara olayında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için özür 
diledi. 

13 Nisan Türkiye İsrail’in Gazze ablukasını kaldırmadığı gerekçesiyle NATO Akdeniz Forumu’na katılmayı 
reddettiğini açıkladı. 

2 Kasım İsrail, Suriye’deki bir füze üssünün vurulmasında Türkiye ile işbirliği yapmış olduğunu iddia etti. 
Türkiye bunu yalanladı.

27 Kasım Türkiye, Gazze Şeridi’ne 850.000 dolarlık yardım göndereceğini açıkladı.
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AVRUPA ILE ILIŞKILER
Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinde bu yılın 
en dikkat çekici gelişmesi, üç yılı aşkın süredir 
tıkanmış durumdaki AB üyelik müzakerelerinde 
yeni bir faslın açılması oldu. Her ne kadar AB 
üyesi ülkelerin Türkiye’nin tam üyeliğine yöne-
lik bakışlarında kayda değer bir değişiklik göz-
lenmese de yeni bir faslın açılması müzakerelerin 
devamlılığı için önemli bir adım oldu. Bunun 
dışında AB üyesi ülkelerle ikili ilişkilerin kuvvet-
lendirilmesi ve bölgesel sorunlara ortak çözümler 
geliştirilmesi için çok sayıda görüşme gerçekleş-
tirildi. Türkiye’nin sadece Yunanistan ve Kıbrıslı 
Rumlar ile değil, AB ile olan ilişkilerini derinden 
etkilemekte olan Kıbrıs sorununun halledilmesi 
için yeni fırsatların ortaya çıkmasına ve birtakım 
girişimlerde bulunulmasına rağmen herhangi bir 
somut ilerleme kaydedilemedi. AB’nin Türki-
ye’ye yönelik vize kolaylığı sağlaması konusunda 
bir yol haritası üzerinde anlaşılması da yılın bir 
başka önemli gelişmesiydi.

AB Üyelik Süreci
2013 yılına girildiğinde Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği’ne üyelik süreci fiilen donmuş durumdaydı. 
2005 yılında başlayan katılım müzakerelerinde 
görüşülecek 35 fasıldan yalnızca 13’ü açılmış, 
onlardan da yalnızca biri (no. 25, Bilim ve Araş-
tırma) geçici olarak kapatılmıştı. Geriye kalan 
fasıllardan sekizinin Kıbrıs sorunu yüzünden AB 

Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 11 Aralık 
2006 tarihli kararıyla askıya alınması, ayrıca altı 
faslın Kıbrıs Rum Kesimi, beş faslın da Fransa 
tarafından tek taraflı olarak bloke edilmesi görüş-
melerin seyrine darbe vurmuş, Haziran 2010’dan 
bu yana yeni bir başlıkta müzakerelerin başlaması 
mümkün olmamıştı. Tarama süreci tamamlanan 
dokuz faslın tarama sonu raporları da Türkiye’ye 
gönderilmeyerek bekletilmekteydi. Başta Fransa 
ve Almanya’daki Muhafazakarlar ve Hıristiyan 
Demokratlar olmak üzere bazı çevrelerin Tür-
kiye’nin tam üyeliğine karşı olmaları müzakere-
lerin devamı ve akibeti hakkında AB içerisinde 
derin görüş ayrılıklarına sebep olmaktaydı. Ay-
rıca 2012’nin ikinci yarısında AB’nin dönem 
başkanlığını Kıbrıs Rum Kesimi’nin yapması 
Türkiye’nin AB ile siyasi ilişkilerini geçici olarak 
sınırlandırmasına yol açmıştı.

Müzakere sürecinin tıkanması Türkiye’de 
gerek siyasetçiler gerekse vatandaşlar arasındaki 
hayal kırıklığını gitgide artırmaktaydı. Son yıl-
larda siyasi liderler katılım sürecinin sonucundan 
çok kendisinin değerli olduğunu, zira bu sürecin 
Türkiye’de evrensel değer ve normların benimse-
mesine katkıda bulunduğunu daha sık vurgular 
oldular. Ocak 2013 sonlarında Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon progra-
mında AB’nin Türkiye’yi oyaladığını ve Türki-
ye’nin Şanghay Beşlisi gibi alternatif bir birliğe 
kabul edilmesi durumunda AB’den vazgeçeceği-

TÜRKIYE VE  
AVRUPA-ATLANTIK 
DÜNYASI
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ni söyledi. Uluslararası bir kamuoyu araştırma 
şirketinin 2013 yılında yaptığı araştırmaya göre 
Türkiye’de AB üyeliğini isteyen vatandaşların 
oranı yüzde 44’e gerilerken üyeliğe karşı olanla-
rın oranı yüzde 34’e yükseldi.288 

Türkiye’de artan hayal kırıklığı, Türkiye’nin 
dış politikada Ortadoğu’ya ağırlık vermesi ve 
yeni bölgelere açılması bu sefer Avrupa’da Tür-
kiye hakkında eksen kayması endişelerini doğur-
du. Sürece yeniden ivme kazandırmak amacıyla 
Mayıs 2012’de AB ile Türkiye arasında başlatılan 
Pozitif Gündem eylem planı çerçevesinde müza-
kereleri askıda bulunan sekiz fasıl üzerinde ortak 
çalışma grupları oluşturuldu. Bununla beraber 
süreç üzerinde esas belirleyici gelişme, Fransa’da 
2012 yılında yapılan seçimlerle iktidarın sosya-
listlere geçmesi oldu. Cumhurbaşkanlığını Nic-
holas Sarkozy’den devralan François Hollande, 
göreve geldikten sonra Türkiye’nin AB katılım 
sürecinde ülkesinin bloke ettiği fasıllardan biri ya 
da birkaçı üzerindeki vetonun kaldırılabileceği-
nin sinyallerini vermekteydi. Nihayet 12 Şubat 
2013’te Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, hükü-
metinin AB-Türkiye ilişkilerini yeniden harekete 
geçirmek adına Bölgesel Politika ve Yapısal Araç-
ların Koordinasyonu başlıklı 22. faslın açılması-
nı kabul ettiğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa 
süre sonra Türkiye’ye bir resmi ziyarette bulunan 
Almanya Başbakanı Angela Merkel de yeni bir 
faslın açılarak müzakerelerin ilerletilmesini des-
teklediğini bildirdi. 

Katılım müzakerelerinde üç yıllık aradan 
sonra yeni bir faslın açılmasından önceki son 
pürüz Gezi Parkı protestoları sırasında yaşandı. 
Olaylar devam ederken AB Dışişleri ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 
Avrupa İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks 
ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye 
Raportörleri Josette Durrieu ve Ria Oomen-Ru-

288. “Uzmanlara göre her iki taraf da AB sürecinin canlanma-
sına katkıda bulunabilir,” SES Türkiye, 27 Eylül 2013, http://
turkey.setimes.com/tr/articles/ses/articles/features/departments/
world/2013/09/27/feature-01

ijten gibi birçok Avrupalı yetkili polisin gösteri-
cilere karşı tutumunu eleştirdi. İtalya, İspanya, 
İsveç ve İngiltere gibi AB üyesi ülkelerin Türkiye 
ile müzakerelerin devam etmesini savunmalarına 
karşılık polisin göstericilere yönelik orantısız güç 
kullandığı görüşündeki Almanya ve Hollanda 
hükümetleri yeni faslın açılması için şartların uy-
gun olmadığını öne sürdüler. Kısa sürede tırma-
nan siyasi gerilim Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu’nun gerçeklediği bir dizi temasın ardından 
yatıştı. 25 Haziran tarihinde toplanan AB Kon-
seyi, Türkiye ile 22. faslın açılmasına karar ver-
di. Bununla beraber müzakereler, yıllık ilerleme 
raporunun açıklanmasından sonra gerçekleştiri-
lecek olan hükümetler arası konferansa bırakıldı. 

AB içinde yeni faslın açılmasına yönelik 
olumsuz tavırların yumuşamasında Başbakan 
Erdoğan’ın 30 Eylül tarihinde açıkladığı demok-
ratikleşme paketi de önemli rol oynadı. 16 Ekim 
tarihinde yayınlanan 2013 Türkiye İlerleme Ra-
poru’nda Türkiye’deki demokratikleşme ve yargı 
reformları takdir ve memnuniyetle karşılandı. 
Raporun siyasi kriterler bölümünde öne çıkan 
bazı başlıklar şunlar oldu:
- Dördüncü Yargı Reformu Paketi ve Başba-

kan Erdoğan’ın 30 Eylül’de açıkladığı de-
mokratikleşme paketi olumlu karşılandı.

- Yeni anayasa çalışmalarında 60 madde dışın-
da uzlaşma sağlanamamış olduğu hatırlatı-
larak konunun Venedik Komisyonu ile isti-
şare edilmesinin faydalı olabileceğine dikkat 
çekildi.

- Yasamanın iyileştirilmesi, yürütmenin de-
netlenmesi, milletvekili dokunulmazlığı ve 
seçim barajı gibi hassas ve kilit konularda 
Avrupa standartlarıyla uyumlu reformlar 
beklendiği kaydedildi.

- Kürt meselesine ilişkin hükümetin çözüm 
süreci girişimi “önemli ölçüde umut verici” 
bulundu. 

- Türkiye’nin Kıbrıs Rum Kesimi’nin hid-
rokarbon arama faaliyetlerine karşı çıkışı 
eleştirilerek Kıbrıs sorununun BM arabulu-
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culuğunda kalıcı olarak çözülmesi için aktif 
desteği istendi. Ayrıca Kıbrıs Rum Kesi-
mi’ne uygulanan taşımacılık ve malların ser-
best dolaşımı kısıtlamalarının kaldırılması 
talep edildi.

- Gezi Parkı olayları sırasında polisin bazen 
aşırı güç kullandığı, toplumsal olaylarda 
kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ulus-
lararası standartlara uygun hale getirilmesi 
gerektiği, ayrıca hükümetin uzlaşmaz ve ay-
rıştırıcı bir politika izlediği belirtildi. 
İlerleme raporunda Gezi Parkı olayları dı-

şında siyasi konularda büyük ölçüde olumlu ifa-
deler kullanılmasıyla yeni faslın açılmasının uy-
gunluğu da tasdik edilmiş oldu. Böylelikle üç yılı 
aşkın bir süre durmuş olan üyelik müzakereleri 
5 Kasım 2013 tarihinde Brüksel’de düzenlenen 
hükümetlerarası konferansta 22. faslın açılmasıy-
la yeniden başladı. Türkiye bundan sonra Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin bloke etmiş olduğu 23 ve 24 
numaralı fasılların açılması beklentisi içerisinde 
olmakla beraber blokajın kaldırılması Kıbrıs so-
rununda atılacak müstakbel adımlara endekslen-
miş durumda. 

Türkiye’den AB’ye vizesiz seyahat konusu 
2013 yılında da tartışılmaya devam etti. Birçok 
AB ülkesindeki çeşitli mahkeme kararlarına rağ-
men AB’nin hala seyahat ve oturum için vize 
muafiyetini yürürlüğe koymamasının en önem-
li sebebi olarak Türkiye’nin AB ile Mültecilerin 
Geri Kabulü Anlaşması’nı imzalamaması göste-
rilmekteydi. Her ne kadar Türkiye bu anlaşmayı 
Haziran 2012’de parafe etmişse de anlaşmanın 
vize muafiyetiyle eş zamanlı olarak yürürlüğe 
girmesinde ısrar etmekte, ayrıca uygulamada 
sorunlar yaşamamak için bir taraftan da üçüncü 
ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapmaktaydı. AB 
üyesi bazı ülkeler ise özellikle son yıllarda Suriyeli 
mültecilerin kaçak yollardan Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya göç etmelerinden endişe duymakta ve 
Türkiye’nin AB ile olan Geri Kabul Anlaşması’nı 
bir an önce uygulaması için baskı yapmaktaydı-
lar. 2013 yılı boyunca süren müzakerelerin ardın-

dan Kasım ayı sonlarında AB ve Türkiye nihayet 
bu konuda bir yol haritası üzerinde uzlaştı ve iki 
taraf arasında Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 
tarihinde imzalandı. Bu aynı zamanda Türkiye 
için vize serbestliği sürecinin de başlamış olduğu 
anlamına geliyor. Varılan anlaşmada Türkiye’nin 
anlaşmayı zaman geçirmeden uygulamaya koy-
ması, AB’nin de Türkiye vatandaşlarına uygula-
dığı vizeleri kademeli olarak kaldırması öngörü-
lüyor. Vizelerin kaldırılması konusunda atılacak 
her adımın Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri 
kuvvetlendireceği ve üyelik sürecini dinamik tu-
tacağı muhakkaktır.

2013 yılında Türkiye ile AB arasındaki ilişki-
leri ilgilendiren bir başka önemli olay ise AK Par-
ti’nin Avrupa Parlamentosu’nda grup değiştirme-
siydi. Kasım ayının başlarında AK Parti, müşahit 
üye olarak bağlı bulunduğu Hıristiyan Demokrat 
ağırlıklı Avrupa Halkları Partisi (EPP) grubundan 
ayrılarak İngiliz Muhafazakar Partisi’nin başını 
çektiği Avrupa Muhafazakarları ve Reformcuları 
İttifakı’na (AECR) katıldı. Her ne kadar AK Par-
ti kurmayları partinin EPP içindeki konumunun 
uzun zamandır müşahit üyelikten tam üyeliğe dö-
nüştürülmemesinden dolayı bu kararın alındığını 
açıklamışlarsa da bu önemli karar aynı zamanda 
partinin AB’nin derinleşmesi (federalizm) fikrine 
karşılık bölgesel farklılıkların ve ulus-devlet ege-
menliğinin korunmasına (hükümetlerarasıcılık) 
vurgu yapan bir siyasi oluşum içerisinde yer al-
mak istemesi şeklinde de okunabilir. 

Ikili ve Bölgesel Ilişkiler
2013 yılı boyunca başta Almanya, İngiltere, 
Fransa ve İtalya olmak üzere AB üyesi ülkelerle 
Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya gibi bölgelerin 
durumu, terörle mücadele ve silahsızlanma gibi 
konularda düzenli görüşmeler gerçekleştirildi. 
Özellikle Suriye ve Mısır krizleri hükümetler 
arası görüşmelerde en önemli gündem maddeleri 
arasında yer aldı. 

Fransa Parlamentosu’nda 2011 yılında Erme-
ni soykırımı yasasının kabul edilmesiyle bozulan 
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Türkiye-Fransa ilişkileri, 2012 yılının Şubat ayın-
da Fransa Anayasa Mahkemesi’nin bu yasayı ipta-
linin ardından yeniden düzelme sürecine girdi. İki 
ülke parlamentoları arasındaki dostluk grubu 20 
Mart 2013’te yeniden çalışmalarına başladı. 

Türkiye ve Almanya dışişleri bakanlarının or-
tak girişimiyle iki ülke arasında ‘stratejik diyalog’ 
tesis edildi. 11-12 Mayıs tarihlerinde Berlin’de 
yapılan görüşmelerin ardından imzalanan ortak 
bildiriyle bir stratejik diyalog mekanizması oluş-
turuldu. Buna göre iki ülke temsilcilerinin her yıl 
en az bir defa dışişleri bakanlarının başkanlığında 
toplanması ve ikili ilişkiler, uluslararası güvenlik, 
terörle mücadele, bölgesel meseleler ve Avrupa ile 
ilgili çalışmalar yapılması öngörülüyor. Bu meka-
nizma sayesinde Türkiye ile Almanya hükümetle-
ri arasında diyalog ve işbirliğinin kuvvetlenmesi 
ve siyasi, ekonomik, sosyal ve teknik konularda 
ortak çözümler geliştirilmesi bekleniyor. 

Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük 
ortağı olan Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU), 
22 Eylül tarihinde yapılan seçimlerden yeniden 
birinci parti olarak çıktı. Hıristiyan Demokrat-
lar, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı çıkarak 
bunun yerine imtiyazlı ortaklık statüsü önermek-
teyken ülkedeki ikinci parti konumundaki Sos-
yal Demokrat Parti (SPD) Türkiye’nin üyeliğine 
karşı olmadığını beyan etmektedir. Bu iki parti 
arasında Kasım ayı sonlarına dek süren “büyük 
koalisyon” pazarlıklarının önemli başlıklarından 
birini Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik gösteri-
lecek yaklaşım teşkil etti. Neticede iki parti 27 
Kasım’da hükümeti kurmak üzerinde uzlaşırken 
Türkiye’nin AB müzakerelerini ucu açık ve üyelik 
garantisi olmayan bir süreç olarak tanımladılar. 

Partiler arası görüşmelerin Türkiye’yi ilgilen-
diren bir diğer gündem maddesi ise Almanya’da 
doğan Türklerin çifte vatandaşlık hakkı idi. Bu 
konuyu seçim vaatleri arasına almış olan SPD, 
koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için bunu 
bir ön şart olarak öne sürerken bu hakka uzun za-
mandır karşı çıkan Hıristiyan Demokratlar iki va-
tandaşlıktan birinin tercih edilip diğerinin askıya 

alınması formülünü ortaya attılar. Sonuçta partiler 
bu hakkın tanınması üzerinde anlaşmaya vardılar. 

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde 14 faslın 
Kıbrıs sorunu yüzünden kapalı durumda olma-
sı dolayısıyla bu sorunun Türkiye’nin AB üyelik 
süreciyle kritik bir bağı bulunuyor. Kıbrıs Rum 
Kesimi’nde Şubat ayında gerçekleşen seçimler-
de cumhurbaşkanlığına 2004 referandumunda 
“evet” tarafında yer almış olan Nikos Anastasi-
adis’in gelmesi Kıbrıs sorununun çözülmesi için 
bir şans olarak görüldü. Anastasiadis her ne kadar 
Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istedi-
ğini ifade etmişse de şu ana kadar Kıbrıs sorunu-
nun çözümü için önemli bir adım atılmış değil. 
Kasım ayı başlarında Rum yönetimi, Türkiye’nin 
Rum uçak, gemi ve limanlarına uyguladığı am-
bargoyu kaldırması ve Maraş’ın iadesini kabul 
etmesi durumunda gerek Kıbrıslı Türklere dış ti-
caret konusunda, gerekse Türkiye’ye AB katılım 
müzakerelerinde kolaylık sağlayacaklarını Türki-
ye’ye bildirdi. Türkiye ise Rumlara liman ve hava 
sahasının açılması için öncelikle Kıbrıslı Türklere 
uygulanan uluslararası ambargonun en azından 
bir AB ülkesince kaldırılması gerektiği görüşün-
dedir. Yılın son aylarında BM Genel Sekreteri 
Ban Ki Moon’un gösterdiği şahsi çabalar taraflar 
arasında diyaloğun 2014’ün ilk aylarında daha 
da hızlanabileceğini işaret etmektedir. 

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın 
4-5 Mart tarihli Türkiye ziyaretinde iki ülke ara-
sında çeşitli alanlarda işbirliği ve beraber hareket 
etmeye yönelik 20’den fazla anlaşma imzalandı. 
Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı Avramopulos’a 
yaptığı Kıbrıs’taki doğal kaynakların paylaşımı-
nın Türkiye, Yunanistan, Kıbrıslı Türk ve Rum 
temsilcilerden oluşacak bir dörtlü konferans yo-
luyla halledilmesi önerisi ise kabul görmedi. 

30-31 Ekim tarihlerinde Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slo-
vakya ve Macaristan’ın oluşturduğu Vişegrad 
Dörtlüsü’nün Batı Balkan ülkelerinin dışişleri 
bakanlarıyla yaptığı toplantıya davetli olarak 
katıldı. Böylece Orta Avrupa’daki bu bölgesel 
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inisiyatifle Türkiye’nin ilk resmi toplantısı ger-
çekleştirilmiş oldu.

Türkiye’nin yakın komşularıyla vizelerin 
kaldırılması ve seyahatlerin kolaylaştırılmasına 
yönelik adımları 2013 yılında da devam etti. Bu 
yıl Belarus hükümeti ile vize muafiyeti anlaşması 
imzalanırken Moldova ve Ukrayna ile daha önce 
imzalanmış olan anlaşmalar resmen yürürlüğe 
girdi. Ayrıca Rusya vatandaşlarının vizesiz Türki-
ye’de azami kalış süreleri de Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla uzatıldı. Öte yandan Hırvatistan’ın AB’ye 
üye olması sebebiyle bu ülkeyle olan vize muafi-
yeti anlaşması Nisan ayında yürürlükten kalktı.

Ekonomik ve Ticari Ilişkiler
2013’e girildiğinde Türkiye AB’nin altıncı, AB 
ise Türkiye’nin birinci dış ticaret ortağı duru-
mundaydı. Ayrıca Türkiye’deki doğrudan yabancı 
yatırımlarda ve teknolojik sermayede en büyük 
pay yine AB ülkelerine ait idi. Bu durum 2013’te 
de değişmedi. Kesinleşmemiş rakamlara göre 
2013’ün ilk 11 ayında Türkiye’nin toplam itha-
latının yüzde 36’sı, toplam ihracatının ise yüzde 
41’i AB ülkeleriyle gerçekleşti. Yılın ilk dokuz 
ayında ülkeye giren yabancı sermayenin yüzde 
60’ı AB’den geldi. AB ile ticari ve ekonomik iliş-
kilerin yoğunluğuna rağmen Gümrük Birliği’nin 
önemi ve gerekliliği gittikçe daha fazla tartışılır 
oldu. Türkiye ve AB Komisyonu’nun talebiyle 
Dünya Bankası’nın yürütmekte olduğu araştır-
manın ilk neticelerine göre Gümrük Birliği’nin 
karşılıklı ticaretin yoğunluğuna, niteliğine ve kap-
samına kayda değer bir katkısının bulunmadığı 
tespit edilirken Türkiye’nin AB ile olan dış ticaret 
açığının Gümrük Birliği rejimi altında daha da 
arttığına dikkat çekildi.289 Bu şartlar altında AB 
Bakanı Egemen Bağış, Gümrük Birliği Anlaşma-
sı’nın aceleye getirilerek imzalanmış olduğunu ve 
yeniden gözden geçirilebileceğini açıkladı.290

289. “AB’nin Türkiye’de Gümrük Birliği vurgunu,” Habertürk, 7 
Kasım 2013, http://www.haberturk.com/tv/haber/892109-abnin-
turkiyede-gumruk-birligi-vurgunu/0

290. “Gümrük Birliği revize ediliyor,” Sabah, 28 Ekim 2013, 
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/10/28/gumruk-birligi-
revize-ediliyor

Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yeri 
olan enerji boru hatları konusunda 2013 yılının 
en önemli gelişmesi, Azerbaycan’daki Şahdeniz 
doğalgaz sahasını işleten konsorsiyumun burada 
çıkarılan gazın Avrupa’ya iletilmesi için gerçek-
leştirilecek proje konusundaki kararını Haziran 
ayının sonlarında açıklaması oldu. AB ve ABD 
tarafından desteklenen Nabucco Batı Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi’ni fazla maliyetli bulan kon-
sorsiyum, tercihini Trans-Adriyatik Boru Hattı 
Projesi’nden yana kullandı. Buna göre halen inşa 
halindeki Trans Anadolu (TANAP) boru hattı 
yoluyla Türkiye’nin Yunanistan sınırına kadar 
gelecek olan Azeri doğalgazı, Yunanistan ve Ar-
navutluk üzerinden İtalya’ya ulaşacak. Şayet Na-
bucco projesi gerçekleştirilseydi Bulgaristan ve 
Romanya’nın Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığı 
kırılmış olacaktı.

Sonuç
Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin devamına 
yönelik Fransa hükümetinin tutum değişikli-
ği büyük ölçüde iktidarı devralan sosyalistlerin 
Türkiye ile ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak 
isteğine bağlanabilir. Almanya’da ise Merkel’in 
Türkiye’nin AB üyeliğine olan muhalefeti devam 
etmektedir. İki ülkeyi Türkiye ile yeni bir faslın 
açılmasını gündeme getirmeye iten en önemli 
sebepler arasında Türkiye’de AB’ye yönelik artan 
hayal kırıklığı ve Müslüman bir NATO ülkesi 
olarak Batı dünyası için kilit konumda bulunan 
Türkiye’nin Suriye krizinde üstlendiği sorumlu-
luk gösterilmektedir.291

AB üyelik müzakerelerine uzun bir aradan 
sonra yeniden dönülmesi Türkiye’nin AB’yi il-
gilendiren (vize, Kıbrıs gibi) meselelerinde de 
olumlu bir hava yarattı. Önümüzdeki sene bu 
meselelerin çözümü için daha hızlı yol alınma-
sı ümitleri arttı. Fakat yine de Türkiye’nin üye-
lik süreci dikenli bir yol olmaya devam ediyor. 

291. “Angela Merkel relance les négociations d’adhésion à l’UE avec 
la Turquie,” Le Monde, 25 Şubat 2013, http://www.lemonde.fr/eu-
rope/article/2013/02/25/angela-merkel-relance-les-negociations-d-
adhesion-a-l-ue-avec-la-turquie_1838618_3214.html
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Almanya ve Fransa’nın müzakerelerin yeniden 
başlamasına yönelik olumlu tavrı müzakerelerin 
üyelikle sonuçlanmasına olumlu baktıkları an-
lamına gelmediğinden Türkiye için tünelin ucu 
hala görünmüyor demek yanlış olmaz. Nitekim 
Başbakan Erdoğan’ın Kasım ayında Moskova’ya 
yaptığı ziyarette Türkiye’nin kabul edilmesi du-
rumunda AB’ye alternatif olarak Şanghay İşbir-
liği Teşkilatı’na girebileceğini tekrarlaması Tür-
kiye’nin AB’ye üye olabileceğine dair kuvvetli 
bir inancının olmadığının bir göstergesidir. AB 
Bakanı Egemen Bağış da Türkiye’nin AB’ye tam 
üye olmayı arzulamasına rağmen Avrupa’daki 
olumsuz tavırlar yüzünden bunun gerçekleşece-

ğine inanmadığını ve gelecekte Türkiye’nin AB 
ile ilişkilerinin daha çok Norveç’inkine benzer 
olacağını tahmin ettiğini açıklamıştır.292

Yıl içinde Nabucco yerine TAP’ın kabulü 
ve Rusya’nın baskıları üzerine Ukrayna’nın AB 
ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetmesi AB 
için önemli hayal kırıklıkları olurken Rusya’nın 
Doğu Avrupa’daki ekonomik ve siyasi gücünü 
perçinledi. Ayrıca İngiltere’de Muhafazakar hü-
kümetin önümüzdeki seçimlerde iktidar olduğu 
takdirde AB üyeliğinden ayrılmayı referanduma 

292. “‘Türkiye AB üyesi olamayacak’,” Vatan, 21 Eylül 2013, http://
haber.gazetevatan.com/turkiye-ab-uyesi-olamayacak/570825/1/
gundem

KRONOLOJI - AVRUPA ILE ILIŞKLIER

3 Ocak Türkiye-Brezilya-İsveç arasında “Barış İnşasında Üçlü Dayanışma” istişare mekanizması kuruldu

22 Ocak Türkiye ve Belçika’nın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Brüksel’de bir araya geldi. Terörle, 
organize suç ve adli konularda yardımlaşma ve karşılıklı tecrübe aktarımı için ikili protokoller 
imzalandı.

3-5 Şubat Başbakan Erdoğan Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya’da resmi temaslarda bulundu.

12 Şubat Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Davutoğlu ile yaptığı görüşmede ülkesinin Türkiye’nin AB üyelik 
süreci konusundaki tutumunu değiştirme kararını bildirdi.

11 Mart Cumhurbaşkanı Gül İsveç’e devlet ziyareti gerçekleştirdi. İki ülke arasında stratejik ortaklık bel-
gesi imzalandı.

20-22 Mart Başbakan Erdoğan Danimarka ve Hollanda’da resmi temaslarda bulundu.

29 Mart Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Belarus ziyaretinde iki ülke arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırıl-
masına ilişkin Anlaşma ve Türkiye-Belarus Geri Kabul Anlaşması imzalandı.

5 Mayıs Cumhurbaşkanı Gül Portekiz’e devlet ziyareti gerçekleştirdi. İki ülke arasında işbirliği anlaşma-
ları imzalandı.

11 Mayıs Dışişleri Bakanı Davutoğlu Almanya’yı ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasında Stratejik Diyalog 
Mekanizması kurulmasına dair bir bildiri imzalandı.

27 Mayıs Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 51. toplantısı Brüksel’de yapıldı

13 Haziran Gezi Parkı olayları ile ilgili AP bir karar metni yayınladı. Türkiye bunu “kabul edilemez” buldu.

25 Haziran AB Genel İşler Konseyi Türkiye ile müzakerelerde 22 numaralı faslın açılmasını kararlaştırdı.

27 Haziran 72. Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

22-23 Ağustos Dışişleri Bakanı Davutoğlu Almanya, İngiltere ve İtalya Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı Ortado-
ğu’daki gelişmeler üzerine görüşmeler yaptı.

30-31 Ekim Dışişleri Bakanı Davutoğlu Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya ve Macaristan’ın oluşturduğu 
Vişegrad Dörtlüsü’nün Batı Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıya davetli 
olarak katıldı.

5-8 Kasım Başbakan Erdoğan Finlandiya, İsveç ve Polonya’da resmi temaslarda bulundu.

16 Aralık Türkiye ile AB arasında Geri Kabul Anlaşması imzalandı.
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sunacak olması AB için daralma sinyalleri veriyor. 
Bu şartlar altında AB’nin Türkiye ile işbirliğine 
eskisinden daha fazla önem vermek isteyeceği ön-
görülebilir. Özellikle AK Parti’nin son hamlesinin 
ve Başbakan Erdoğan’ın Şanghay’ı ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri ile serbest ticaret anlaşmaları im-
zalanmasını gündemde tutmasının AB çevreleri-
ni endişeye sevk etmesi beklenebilir. Dolayısıyla 
2014 yılı için üyelik müzakerelerinin ilerleyece-
ğini ve hatta vize serbestliği konusunda önemli 
adımlar atılabileceğini öngörmek mümkündür.

BALKAN ÜLKELERI  
ILE ILIŞKILER
2013’te Türkiye’nin Balkan ülkelerinde göster-
diği dış politika etkinliği hem ekonomik hem 
de diğer alanlarda artarak devam etmiştir. Ekim 
ayında Başbakan Erdoğan’ın Kosova ziyareti sı-
rasında kullandığı bir cümlenin Sırp medyası 
tarafından yanlış aktarılması ve yorumlanması 
sebebiyle Sırbistan’la yaşanan küçük çaplı kriz 
dışında 2013 yılında Türkiye’nin Balkan ülkeleri 
ile ilişkileri özellikle ekonomik anlamda olumlu 
bir çizgide devam etmiştir. 

Türkiye-Romanya ilişkilerinin 135. yılının 
kutlandığı 2013’te iki ülke arasındaki yakın iliş-
kiler devam etmiştir. Romanya Dışişleri Bakanı 
Titus Corlatean’ın 14 Mart 2013’teki Türkiye 
ziyareti sırasında Aralık 2011’de iki ülke Cum-
hurbaşkanları tarafından “Stratejik Ortaklık 
Belgesi”nin uygulanmasına ilişkin Eylem Planı” 
ile 2008 tarihli Eğitim, Kültür ve Sanat, Basın, 
Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programını 
Tadil Eden Protokol imzalanmıştır. Türkiye’nin 
Balkanlar’da ekonomik ilişkilerinin en yoğun ol-
duğu ülke olan Romanya ile 2012’de ithalat-ih-
racat rakamı milyar doları bulurken, 2013’te ilk 
dokuz ayın resmi olmayan istatistiklerine göre bu 
rakam 4 milyar 686 milyon doları bulmuştur. Ey-
lül ayında Romanya Başbakanı Viktor Ponta’yı 
Ankara’da misafir eden Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Romanya ile Türkiye arasındaki eko-

nomik işbirliğinin artması gerektiği konusunda 
açıklamalar yapmıştır. Erdoğan ayrıca Türki-
ye-Romanya ticaret hacminin 10 milyar doları 
bulması gerektiğini belirterek Türkiye-Romanya 
ilişkilerinin en mühim boyutu olan ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapmıştır.293 

Türkiye Bulgaristan ilişkileri ise 2013’te Bul-
garistan’da yaşanan siyasi çalkantılar nedeniyle 
siyasi ilişkiler bağlamında biraz sönük bir görün-
tü verse de iki ülke arasında siyasi ve ekonomik 
ilişkiler yoğunluğunu arttırarak devam etmiştir. 
Rakamlara bakıldığında Türkiye’nin Balkanlar’da 
ekonomik olarak en fazla varlık gösterdiği ikin-
ci ülke olan Bulgaristan’da 2013’te de aynı seyir 
devam etmiş ve iki ülkenin birbirlerine yaptığı 
ithalat/ihracatının toplamı 4 milyar doları bul-
muştur. 26 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret eden Bul-
garistan Dışişleri Bakanı Kristian Vigenin Davu-
toğlu ile yaptığı görüşmede “Türkiye ile hiçbir 
zaman bu kadar istikrarlı bir ilişkiye sahip olma-
dık” şeklinde bir ifade kullanarak Türkiye-Bulga-
ristan ilişkilerinin son yıllarda ulaştığı boyutlara 
işaret ederken294 Bulgaristan’ın Türkiye’nin AB 
üyeliğine olan desteğini yinelemiştir. 

Komşu ülke Yunanistan, tarihinin en 
önemli ekonomik buhranıyla yüzleşirken Tür-
kiye ile ilişkilerinin ise en parlak dönemlerinden 
birini yaşamaktadır. 2013 Mart ayında Yunanis-
tan Başbakanı Antonio Samaras’ın Türkiye’yi 
ziyareti esnasında toplam 25 antlaşmaya imza 
atması bu ilişkilerin boyutunun somut bir gös-
tergesi iken iki ülke arasındaki derin sorunlara 
rağmen ilişkilerini artarak geliştirmesi ve somut 
adımlar atması umut vericidir. Tüm bu olumlu 
havaya rağmen Kıbrıs konusunda Yunanistan 
henüz net bir adıma yanaşmazken adada kalıcı 

293. “Erdogan: The value of trade between Romania and Turkey 
could soon reach $10 billion,” Antena 3, 21 Eylül 2013, http://
www.antena3.ro/en/world/erdogan-the-value-of-trade-between-ro-
mania-and-turkey-could-soon-reach-10-billion-228419.html 

294. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Bulgaristan Dı-
şişleri Bakanı İle Yaptığı Ortak Basın Toplantısı, 26 Ekim 2013, 
Ankara, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-da-
vutoglu_nun-bulgaristan-disisleri-bakani-ile-yaptigi-basin-toplan-
tisi_-26-ekim-2013_-ankara.tr.mfa (erişim 10 Aralık 2013). 
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bir çözüm tesis etmek hususunda inisiyatif al-
mayı göze alamamaktadır. Samaras’ın ziyareti 
esnasında İstanbul’da Türk-Yunan İş Konseyi 
de düzenlenirken Samaras’ın “Türkiye ile Yu-
nanistan, ikili girişimcilik için işbirliği yapma-
lıdır bunun tam zamanıdır, konjonktür buna 
uygundur’’295 şeklindeki açıklaması ile Türk-Yu-
nan ekonomik işbirliğinin potansiyeline işaret 
etmektedir. 2013 Eylül ayına kadar iki ülke ara-
sındaki ticaret hacmi 4 milyar 140 milyon dola-
ra ulaşırken yıl sonunda ortaya çıkacak rakamın 
2012’ye göre artış göstermesi beklenmektedir.

Hırvatistan’ın 1 Temmuz 2013 tarihinde 
AB’ye üye olmasıyla Türkiye ile olan vize muafi-
yeti anlaşması yürürlükten kalkmıştır. Bu duru-
mun turizm harici sektörlerde Türkiye ile ekono-
mik ilişkilerine olumsuz bir etkisinin olmayacağı 
tahmin edilmektedir. Nitekim resmi olmayan ve-
rilere bakıldığında 2013’ün ilk dokuz ayında iki 
ülkenin ithalat ve ihracat rakamlarında 2012’ye 
göre kayda değer bir düşüş olmadığı görülmek-
tedir. 2012’de iki ülkenin ticaret hacmi 293.3 
milyon dolar iken Ocak-Eylül 2013 arasında 
286 milyon doları bulmuştur. İki ülke arasında 
2003’ten beri yürürlükte olan serbest ticaret ant-
laşması yerini AB kapsamındaki Gümrük Birliği, 
tarım ve kömür-çelik anlaşmalarına bırakmıştır. 
Anlaşmaların birtakım ticaret kalemlerine yö-
nelik mevzuatında farklılıklar olsa da bunlar iki 
ülke arasındaki ticareti makro anlamda etkileye-
cek boyutta değildir. Dolayısıyla turizmin aksine 
iş ve ticaret ilişkilerindeki gelişmelerin ve özel-
likle Türk firmalarının Hırvatistan’da son yıllar-
da artan yatırımlarının bundan sonra da devam 
etmesi beklenmektedir.

2013 yılı Türkiye-Arnavutluk ilişkilerin-
de olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuş-
tur. Haziran ayında Arnavutluk’ta yapılan genel 
seçimlerde yaklaşık sekiz yıldır iktidarda olan 

295. “Türk Yunan İş Forumu İki Ülke Başbakanlarının Katılımı İle 
İstanbul’da Gerçekleştirildi,” http://www.deik.org.tr/4870/Türk_Yu-
nan_İş_Forumu_İki_Ülke_Başbakanlarının_Katılımı_İle_İstanbul_
da_Gerçekleştirildi.html (erişim 10 Aralık 2013).

Demokrat Parti’yi hezimete uğratan Sosyalist 
Parti’nin iktidara gelmesi ile Türkiye-Arnavut-
luk ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Se-
çimden önce olduğu gibi seçildikten kısa bir süre 
sonra Türkiye’yi ziyaret eden yeni başbakan Edi 
Rama’nın Türkiye ile Arnavutluk’un stratejik 
partner olduğunu ifade etmesi, Türkiye-Arna-
vutluk mevcut ilişkileri yoğunluğunun yetersiz 
olduğunu ve iki ülkenin ekonomik alanda sahip 
olduğu işbirliği potansiyelinin çok daha fazla ol-
duğunu vurgulaması Sosyalist Parti iktidarında 
Türkiye-Arnavutluk işbirliği alanlarının genişle-
yeceği ve çeşitleneceğine işaret etmektedir. 

Türkiye’nin hem siyasi hem ekonomik iliş-
kilerinin en yoğun olduğu ülkelerden biri olan 
Makedonya ile ekonomik ilişkilerde ise 2013’te 
kısmi bir düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. 
2012’nin ilk dokuz ayında ithalat ve ihracata 
dayalı ticaret hacmi 277.144 milyon dolara ula-
şırken 2013’ün ilk dokuz ayında ise bu rakam 
270.962 milyon dolarda kalmıştır. Ekim ayında 
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Makedonya 
Ekonomi Bakanı Valon Saraçini Türkiye-Make-
donya ekonomik işbirliği hacminin yılın ilk sekiz 
ayında toplam 500 milyon doları bulduğunu ve 
bunun çok düşük bir rakam olduğunu belirterek, 
Türk işadamlarını yatırıma davet etmiştir. 

Mayıs ayında yeni bir üçlü zirveye ev sahip-
liği yapan Türkiye Bosna-Hersek Cumhurbaş-
kanlığı Konseyi Başkanı Nebojsa Radmanoviç, 
Konsey Üyeleri Zeljko Komşiç ve Bakir İzet-
begoviç ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav 
Nikoliç’i konuk etmiştir.296 Olumlu bir atmos-
ferde geçen zirvede Bosna Hersek ve Sırbistan 
arasındaki sorunların çözülmesinin bir adım öte-
sine geçilmiş ve üç ülkenin ekonomik ve ticari 
alandaki ilişkilerine ivme kazandırmak amacıyla 
ülkelerin Ekonomi Bakanları arasında devam 
eden işbirliğin somutlaşması adına Üçlü Ticaret 
Komitesi kurulmasına yönelik olarak 14 Mayıs’ta 

296. “Türkiye - Bosna Hersek - Sırbistan Devlet Başkanları Üçlü 
Zirvesi,” http://www.mfa.gov.tr/turkiye-bosna-hersek-sirbistan-
devlet-baskanlari-uclu-zirvesi.tr.mfa (erişim 10 Aralık 2013).
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Ankara’da bir bildiri imzalanmıştır. Türkiye’nin 
Balkanlar’da bölgesel işbirliğine verdiği önemi 
vurgulayan bir diğer etkinlik de TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’in Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sü-
reci Parlamentolar Zirvesi’ne katılımıdır. Bu zir-
vede Çiçek tarafından Türkiye’nin Balkanlar’da 
oluşacak işbirliği süreçlerinin kurumsal nitelik 
kazanmasına verdiği önem vurgulanmıştır. 

Türkiye’nin Balkanlarda serbest ticaret 
anlaşması imzalamamış olduğu tek ülke olan 
Kosova ile bu anlaşma 27 Eylül tarihinde im-
zalanmıştır. Böylece Türkiye’nin bu ülkeyle son 
yıllarda önemli ölçüde gelişen ekonomik ve tica-
ri ilişkilerinin kalıcı ve istikrarlı olarak daha da 
kuvvetlenmesi beklenmektedir. Ekim ayı son-
larında Başbakan Erdoğan’ın Kosova’ya yaptığı 

KRONOLOJI - BALKAN ÜLKELERI ILE ILIŞKILER

1 Şubat  Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu Sırbistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi

5 Şubat  Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türki-
ye’yi ziyaret etti. Abdullah Gül “Balkanlar’ı bir barış yarımadasına çevirmeliyiz” dedi.

15 Şubat  Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
davetlisi olarak Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulundu. 

3-4 Mart  Yunanistan Başbakanı Antonio Samaras Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret esnasında 
birçok antlaşma imzalandı. 

13-14 Mart  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak Romanya Dışişleri Bakanı Titus Corlăţean 
resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’yı ziyaret etti. 

8 Mayıs  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’e gitti. 

14-15 Mayıs  Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü 
zirve gerçekleşti. 

27-28 Mayıs  TBMM Başkanı Cemil Çiçek Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa Parla-
mento Başkanları Konferansı’na katıldı. Çiçek, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Parlamenter Asamble-
si’nin kurulmasına Türkiye’nin tam destek vereceğini belirtti.

19 Temmuz  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile Ankara’da 
bir araya geldi. 

3 Ağustos  Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Ankara’da Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü. Rama, Arnavut-
luk’un Türkiye ile stratejik ortaklığını ilan etti.

19 Eylül  Romanya Başbakanı Viktor Ponta Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüştü.

27 Eylül  Türkiye ile Kosova arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

3-5 Ekim  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk’a çalışma ziyareti kapsamın-
da bir Balkan turu düzenledi. İlk durağı Hırvatistan’da VIII. Hırvatistan forumuna katılan Davutoğ-
lu mevkidaşları ile Avrupa’nın enerji güvenliğini konuştu. Daha sonra Karadağ’a geçen Davutoğlu 
Budva’da Karadağ Dışişleri Bakanı Igor Lukşiç ile görüştü. Son olarak Tiran’a geçen Bakan Arnavutluk 
Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati ile görüşerek Türkiye-Arnavutluk stratejik işbirliğinin hayata geçirilme-
si vurgulandı. 

21 Ekim  TBMM Başkanı Cemil Çiçek Karadağ’ı ziyaret etti. Çiçek ziyareti esnasında somut bir sorunumuz 
olmayan Karadağ ile özellikle ekonomik ilişkilerin arttırılması gerektiğinin altını çizdi. 

25 Ekim  Başbakan Erdoğan Kosova’yı ziyaret etti. Kosova Başbakanı Haşim Taçi ile birlikte bir Türk şirketinin 
de ortaklığıyla inşa edilen Priştine’deki “Adem Yaşari” havalimanının açılışını yaptı. Erdoğan’ın ziyareti 
bölgede olumlu ve olumsuz büyük yankı uyandırdı. 

26 Ekim  Bulgaristan Dışişleri Bakanı Kristian Vigenin Ankara’yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ile görüştü.
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ziyaret esnasında yaptığı konuşma, Balkanlarda 
Türkiye’nin dış politikasına dair yeni polemiklere 
yol açmıştır. Başkent Priştine’de bir Türk şirketi 
ile bir yabancı şirketin ortaklaşa inşa ettiği ha-
valimanının açılışı vesilesiyle ülkeyi ziyaret eden 
Erdoğan bölge halkı tarafından büyük bir coş-
kuyla karşılanmıştır. Erdoğan’ın Prizren şehrin-
de yaptığı bir konuşmada Türkiye ve Kosova’nın 
samimi ilişkilerini vurgulamak için kullandığı 
“Kosova Türkiye’dir, Türkiye Kosova’dır” ifadesi 
bölgede beklenmedik tepkilerle karşılanmıştır. 
Özellikle Erdoğan’ın ifadelerini uzun yıllardır 
Sırplar tarafından yaygın olarak kullanılan “Ko-
sova Sırbistan’dır” sloganına karşı kasıtlı bir ifade 
olarak algılayan Sırp milliyetçileri bu söz üzerine 
Neo-Osmanlıcılık korkularını yeniden gündeme 
getirirken Sırbistan hükümeti de kamuoyu bas-
kıları karşısında Türkiye ile ilişkilerini yeniden 
gözden geçireceğini açıklamıştır. Sırbistan med-
yası tarafından bu ifadenin yanlış aktarıldığına 
dair bir izahat yapan Dışişleri Bakanı Davutoğ-
lu da Sırbistan Dışişleri Bakanı Mrkiç’i arayarak 
bu ifadenin Türkiye’de çok farklı bir bağlamda 
algılandığını belirtip iki ülke arasındaki krizi yu-
muşatmaya çalışmıştır. Bu gelişmelerin haricinde 
Türkiye-Sırbistan ilişkilerin ekonomik boyutu 
dikkate değerdir. 2013 yılının ilk dokuz ayında 
iki ülke arasındaki ticaret hacmi 503.5 milyon 
dolara ulaşmış ve 2012 yılı ile mukayese edildi-
ğinde yüzde 20 artış göstermiştir. 

Türkiye-Kosova ilişkileri ise 2013 yılında 
da istikrarını korumuş ve Türkiye Kosova’da en 
önemli doğrudan yatırımcı ülkelerden biri ol-
maya devam etmiştir. 2013’ün ilk dokuz ayın-
da iki ülke arasındaki ticaret hacmi 215 milyon 
doları bulmuştur. Ancak diğer ihracatçı ülkeler 
ile karşılaştırıldığında Türkiye, Kosova’nın genel 
ihracat oranının sadece yüzde 4.2’lik payına sa-
hiptir. Doğrudan yatırım oranlarına bakıldığında 
ise Türkiye’nin 2013 yılında Kosova’daki yatırım 
oranlarının arttığı gözlemlenmektedir. Buna göre 
2012’nin ilk yarısında Türkiye’nin doğrudan ya-
tırımcı olarak yatırımları 21.8 milyon dolar iken 

2013’ün ilk yarısında bu rakam katlayarak artmış 
ve 51.8 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak Limak 
Holding’in Fransız Aéroport de Lyon ortaklığıyla 
140 milyon dolara mal olan Havalimanı yatırımı 
2013 yılının en önemli yatırımı olma özelliği-
ne sahip olmuştur. Kosova’nın kalkınmasına ve 
dünyaya açılmasına ciddi bir imkan tanıyan Priş-
tina Adem Yaşari Havalimanı, bölgenin üçüncü 
en büyük havalimanıdır.

2013 boyunca da TİKA, Balkanlar’da Türk 
dış politikasına katkı sağlayan en etkin kurum-
larından biri olmaya devam etmiştir. Birçok 
Balkan ülkesinde restorasyon, teknik donanım, 
kalkınma, meslek eğitimi gibi alanlarda projelere 
imza atan TİKA, Türkiye-Balkanlar ilişkilerinin 
toplumsallaşmasını sağlayacak önemli faaliyet-
lere imza atmıştır. Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları da bölge ülkelerinin sorunlarını etüt 
etmek için farklı toplantılar tertiplerken “Türki-
ye Bursları” projesi ile Türkiye-Balkanlar ilişkile-
rinin eğitim boyutuna odaklanmaktadır. Bunun 
dışında Yunus Emre Enstitüsü Türkiye-Balkanlar 
kültürel ilişkileri ile ilgilenmekte ve bu alanda dil 
kursları ve farklı kültürel konularda faaliyetlerine 
devam ederken 2013 yılında bölgede varlık gös-
teren birçok Türkiye kökenli Sivil Toplum Ku-
ruluşu da Türkiye-Balkanlar ilişkilerinde köprü 
vazifesi görmeye devam etmektedir. 

ABD ILE ILIŞKILER
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler son yıllarda sürekli olarak sergilediği iniş-
çıkışları 2013 yılı boyunca da sergilemeye devam 
etti. Her ne kadar daha önceki birkaç yıla nazaran 
ikili ilişkiler genel olarak olumlu bir çizgide sey-
retmiş olsa da özellikle Ortadoğu’da yaşanan geliş-
meler ilişkilerin doğasını önemli ölçüde etkileme-
ye devam etti. Suriye’deki rejimin dış destekler ile 
güç ve etkisini giderek artırdığı 2013 yılı boyunca 
ABD yönetiminin takınmaya devam ettiği kayıt-
sız tavır ve eylemsizlik Türkiye ile ABD arasındaki 
Suriye konusunda yaşanan fikir ayrılığının güven 



144

SETA 2013 YILI ANALİZİ

s e t a v . o r g

bunalımı safhasına çıkabileceğini ortaya çıkardı. 
Özellikle Suriye’de rejimin kimyasal silah kullan-
ması sonrasında ABD’nin daha önce belirlediği 
kırmızı çizgilere ve retoriğine rağmen duruma 
müdahale etmeme isteği bu durumu daha da cid-
di boyutlara ulaştırdı. Bunun yanında Mısır’daki 
darbe konusunda Türkiye ile ABD arasında yaşa-
nan fikir ayrılığı da ikili ilişkilerde gerginliğe sebep 
oldu. Aynı zamanda yaz aylarında yaşanan Gezi 
Parkı olayları sırasında ve sonrasında ABD’nin 
takındığı tavır da Türkiye’de ciddi eleştiri konusu 
oldu. Ancak bu anlaşmazlıklara rağmen iki baş-
kent arasında son yıllarda geliştirilen etkin iletişim 
ile ekonomik anlamda işbirliği için başlatılan isti-
şare süreci 2013 yılı boyunca genel olarak ilişkile-
rin geleceği konusunda olumlu bir havanın hakim 
olmasına sebep oldu.

2013 yılının başında Türkiye ile ABD ara-
sındaki ilişkiler Arap Baharı’nın yarattığı olumlu 
havanın etkisi altında devam ediyordu. Türkiye 
ve ABD Arap Baharı sırasında yeni bir ilişki tra-
fiği geliştirmişlerdi. Ortadoğu’nun geleceğine yö-
nelik olarak ortaya çıkan ortak fikir ve politikalar 
Suriye’deki krizin derinleşmesiyle darbeye uğra-
mış olsa da iki ülke Suriye konusunda da ortak 
bir eylem planı yaratabilmek için çalışmaktay-
dı. Özellikle Türkiye ile birlikte birçok Amerika 
müttefiki tarafından paylaşılan Obama yöneti-
minin Kasım 2012’de yapılacak seçimler sonra-
sında daha aktif bir politika sergileyeceğine yö-
nelik beklentiler büyük ölçüde fikir ayrılıklarının 
geçici olarak rafa kaldırılmasına sebep olmuştu. 
Bunun yanında özellikle son yıllarda Türk-Ame-
rikan ilişkilerindeki en ciddi krizlerden birine 
sebep olan İran’ın nükleer programı karşısında 
uygulanacak politikalar hakkındaki görüş ayrılı-
ğının NATO şemsiyesi altında çözülmesi ilişki-
lerde büyük bir rahatlamaya sebep olmuştu. 

Başkan Obama’nın Ocak ayında ikinci dö-
nemine başlamasıyla birlikte Türkiye Ameri-
ka’dan özellikle Suriye’ye müdahale konusunda 
daha ciddi bir tavır almasını beklemeye başladı. 
Ancak özellikle bahar aylarında bölgede artan 

şiddet eylemleri ve rejimin muhaliflere ve siville-
re karşı kimyasal silah kullandığı söylentilerinin 
yayılmasına rağmen ABD yönetimi Suriye’de-
ki eylemsizlik politikasını sürdürmeye büyük 
oranda devam etti. Başkan Obama izleyeceği bu 
politikanın ipuçlarını yemin töreninde yaptığı 
konuşmayla vermeye başlamıştı aslında. Yaptığı 
konuşmada dış politikaya çok az değinen Başkan 
Obama ikinci dönem gündeminin dış politika-
dan daha çok iç politikaya yönelik olduğunun 
altını çizmişti. Başta ekonomik problemlerin çö-
zülmesi olmak üzere sosyal güvenlik reformu gibi 
bazı başlıklar Obama’ya yakın kaynaklar tarafın-
dan başkanın öncelikleri arasında gösterilmişti. 

Bahar aylarında Amerika ile Türkiye ilişkile-
ri açısından en önemli gelişmelerden biri Başkan 
Obama’nın İsrail’e yaptığı resmi gezi sırasında 
yaşandı. Başkan Obama uzun zamandır oldukça 
gergin ilişkileri olduğu İsrail’e ziyareti sırasında 
İsrail ile Türkiye arasındaki gerginliği sona erdir-
mek üzere Başbakan Netanyahu’nun Başbakan 
Erdoğan’ı arayarak Mavi Marmara’da meydana 
gelen olaylar sebebiyle özür dilemesini de sağladı. 

Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan arasın-
da oluşan yakın ilişki ve İsrail konusunda Başkan 
Obama’nın aracı olarak konuyu çözmeye çalışma-
sı her ne kadar ikili ilişkileri geliştirse de Suriye’de 
yaşanan krizin daha ciddi boyutlara ulaşması aynı 
dönemde ilişkileri olumsuz yönde etkilemeye 
başladı. 2013 yılının ilk yarısında bir yandan Su-
riye’den Türkiye’ye gelen mülteci sayısında ciddi 
artış olurken öte yandan da Suriye’deki çatışmalar 
Türkiye’nin ulusal güvenliğine de ciddi tehdit-
ler oluşturmaya başlamıştı. Sığınmacıların Türk 
ekonomisine yüklediği ağır yük ve özellikle sınır 
kasabalarında yaşanan olaylar ve sınır ihlalleri Su-
riye’deki krizi Türkiye için daha büyük bir tehdit 
haline getirmişti. Bu durumun belki de en ciddi 
şekilde ortaya çıkışı Mayıs ayında Reyhanlı’da 
meydana gelen bombalı saldırılar ile oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır zayi-
atla sonuçlanan terör saldırısı sonrasında Suriye 
konusunda ne tür bir müdahale yapılacağı tartış-
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maları ABD-Türkiye ilişkilerindeki gündemi be-
lirledi. Saldırıların hemen sonrasında Başbakan 
Erdoğan’ın Obama ile daha önceden planlanan 
görüşmesinin ana hatlarını da böylece Suriye me-
selesi oluşturmuş oldu. Başbakan Erdoğan Mayıs 
ayında Obama’yla görüşmesine Suriye’de rejimin 
kimyasal silah kullandığına dair bir dosya ile gi-
derken aynı zamanda Suriye’deki durumun ya-
ratmaya başladığı bölgesel istikrarsızlaştırma ko-
nusu da gündeminin başlıca maddeleri arasında 
yer alıyordu. Ancak yapılan üst düzey görüşmeler 
ve sonrasında devam eden temaslara rağmen An-
kara ile Beyaz Saray Suriye konusunda ortak bir 
noktaya ulaşamadı.

Suriye meselesi rejimin Ağustos ayında bu 
sefer oldukça alenen kimyasal silah kullanması 
sonrasında yeniden Türkiye-ABD ilişkilerinin en 
önemli gündem maddesi haline geldi. Özellikle 
ABD’nin kimyasal saldırı sonrasında oldukça 
kararlı görünen tutumunun takip eden günler-
de ortadan kaybolmasıyla ilişkiler zorlu bir süre-
ce girdi. 2013 senesinin sonuna yaklaşırken her 
ne kadar iki taraf da sahada sınırlı bir işbirliği 
ve uluslararası platformlarda Suriye konusunda 
ortak çalışma görüntüsü veriyor olsa da özellik-
le Türkiye açısından Suriye konusunda ABD dış 
politikasının izlediği kararsız ve eylemsiz tutum 
sebebiyle bölge güvenliğinin geleceği hakkındaki 
soru işaretleri devam ediyor. 

İki ülke arasında Ortadoğu menşeli bir baş-
ka görüş ayrılığı ise Mısır’da meydana gelen darbe 
ve sonrasında takınılan farklı tutumlar üzerinden 
gelişti. Yapılan darbenin hemen sonrasında Tür-
kiye’nin aldığı net pozisyona karşılık ABD yö-
netimi uzunca bir süre karışık mesajlar vermeye 
devam etti. Her ne kadar en başından itibaren 
ABD’nin Kahire’deki büyükelçisinin Mursi yöne-
timinin meşruiyeti ve demokratik sürecin sekteye 
uğratılmaması konusunda yaptığı telkinler devam 
etmiş olsa da hem ABD Dışişleri Bakanlığı hem 
de Beyaz Saray meydana gelen askeri müdahaleyi 
bir darbe olarak nitelememek için oldukça cid-
di bir çaba gösterdi. ABD yönetimi bu konudaki 

pozisyonunu darbe kelimesinin kullanılmasının 
Mısır’daki gelişmelere pozitif bir katkıda bulun-
mayı zorlaştıracağını iddia ederek açıklamaya 
çalışsa da Ankara ile Washington arasındaki gö-
rüş ayrılığı Mısır’da darbe sonrasında yaşananlar 
ile daha da açık bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle 
darbe karşıtı ve Mursi taraftarı grupların yaptığı 
gösterilerin darbeciler tarafından güç kullanılarak 
bastırılmasının ve 3000’den fazla insanın haya-
tını kaybetmesinin ardından Mısır konusunda 
Türkiye ile ABD arasındaki makas iyice açıldı. 
ABD yönetiminin darbeyi takip eden aylarda Mı-
sır ordusunun Mısır’da demokrasiyi yeniden tesis 
etmekte olduğuna dair yaptığı açıklamalar ile An-
kara’nın eleştirel tutumu da görüş ayrılığının en 
üst seviyede devam ettiğini ortaya koydu.

Özellikle Ortadoğu’daki kritik gelişmelere 
yönelik olarak iki ülke arasında ortaya çıkan bü-
tün bu görüş ayrılıkları her ne kadar bir gergin-
lik unsuru olarak görülebilirse de ilişkilerin genel 
durumu dikkate alındığında bu tablonun bundan 
sonra ‘yeni normal’ olarak kabul edilmesi doğru 
olacaktır. Türkiye’nin bölgede daha bağımsız bir 
dış politika çizgisi takip etmesi neticesinde mey-
dana gelecek fikir ayrılıkları küresel bir güç ile 
bölgesel güçler arasında doğabilecek gerginliklerin 
bir örneği olarak ele alınması gerekiyor. Dolayı-
sıyla bundan böyle “stratejik ortaklık” ve “model 
ortaklık” gibi iddialı adlandırma ve söylemlerin 
yerini pratiğe yönelik taktiksel ve operasyonel eş-
güdüm ve işbirliği arayışlarının alması uzun vade-
de ilişkilerin istikrarı için daha faydalı görünüyor. 
Aynı siyasi amaçlar güdülse dahi iki ülke arasın-
da herhangi bir meseleye dair yöntem, metot ve 
taktiksel anlamda görüş farklılıkları yaşanabilece-
ğinden ilişkilerdeki istikrarın devamı etkin uyuş-
mazlık çözüm ve kriz yönetim mekanizmalarıyla 
birlikte siyasi elitler arasında etkin iletişim kanal-
larının kurulmasına bağlıdır. Suriye’deki krizin 
2014 yılında da süreceği ve Türkiye-ABD arasın-
daki soğukluğun Mısır ile yaşanan büyükelçiler 
krizi sonrasında bir müddet daha devam edeceği 
hesaba katıldığında iki ülkenin bu meselelere dair 
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doğabilecek fikir ayrılıklarına daha fazla hazırlıklı 
olması gerektiği anlaşılıyor.

Bütün bunların yanında ikili ilişkilerde eko-
nomi temelli tartışmalar da 2013 yılı boyunca 
özellikle ABD ile AB arasında görüşülen serbest 
ticaret anlaşması ile yeniden canlılık kazandı. 
Uzun yıllardan beri Türk-Amerikan ilişkilerinde 
ekonomik ve ticari ilişkiler en zayıf halka olarak 
gösterilmesine rağmen bu durumun düzeltilmesi 
için çok da fazla ilerleme kaydedilmemişti. İkili 
ilişkilerin belki de en büyük sorunu ilişkilerde çe-
şitlenmenin ve ekonomik ilişki altyapısının sağla-
namaması olmuştu. ABD ile AB arasında başlayan 
ticari müzakerelerinin sonucunun Türkiye’nin 
Gümrük Birliği anlaşması içinde bulunduğu AB 
ile ticari ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebile-
ceği tehlikesi üzerine ekonomik ilişkiler yeniden 
gündeme geldi. Türkiye’nin ABD ile paralel bir 
serbest ticaret anlaşması talebi henüz olumlu bir 
cevap almamasına rağmen iki ülke arasında bu 
konuda bir istişare kurulu oluşturulması kararına 

varıldı. Bu tip kurullar ve oluşumlar uzun vadede 
özellikle ekonomik sektörde daha kompleks bir 
ilişkiler ağının ortaya çıkmasına önayak olabilme-
si açısından özel bir önem taşıyor.

Yılın son aylarında ikili ilişkilerin geleceği 
konusunda tartışmalar sürerken Türkiye’nin Çin 
Halk Cumhuriyeti ile yaptığı hava savunma siste-
mi anlaşması da birçoklarına göre ilişkilerin gele-
ceğine yönelik yeni bir soru işareti ortaya çıkma-
sına sebep oldu. Ankara’nın konuyla ilgili yaptığı 
dikkatli ancak kararlı açıklamalar meselenin başta 
teknoloji transferi olmak üzere savunma sanayisi-
nin gelişmesi ve silah alım satımı konusunda iki 
ülke arasındaki ilişki dengesi ve düzeyinin yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Tıp-
kı Ortadoğu’daki gelişmelere verilen farklı tepkiler 
ve takınılan farklı pozisyonlar gibi ekonomi ve sa-
vunma sanayi alanlarında yaşanan bu görüş ayrı-
lıklarının da artık ‘yeni normal’ olarak ele alınması 
bundan sonra ikili ilişkileri daha iyi anlayabilmek 
için oldukça gerekli bir durum olarak ortaya çıkı-

KRONOLOJI - ABD ILE ILIŞKILER

1 Şubat Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği’ne intihar saldırısı düzenlendi. Olayı DHKP-C 
üstlendi. 

1 Mart Dışişleri Bakanı Kerry Türkiye’yi ziyaret etti. 

Mart Başbakan Erdoğan Başkan Obama’ya ABD ile Avrupa Birliği arasında müzakeresine başlanacak Tran-
satlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı görüşmeleriyle ilgili kaygısını belirten bir mektup gönderdi. 

22 Mart Başkan Obama’nın girişimiyle Başbakan Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir tele-
fon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu Mavi Marmara olayı ile ilgili özür diledi. 

6 Nisan  ABD Dışişleri Bakanı Kerry Suriye ve Irak ile ilgili meseleleri görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. 

19-21 Nisan ABD Dışişleri Bakanı Kerry Suriyeli muhalif gruplarla görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. 

16 Mayıs Başbakan Erdoğan Başkan Obama ile resmi bir görüşme gerçekleştirmek üzere Washington’a gitti. 

23 Eylül Dışişleri Bakanı Davutoğlu ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile BM Genel Kurulu toplantısı sırasında görüş-
tü. Görüşmenin ana gündemini Suriye oluşturdu. 

26 Eylül Türkiye Savunma Sanayii İcra Komitesi Hava Savunma İhalesini bir Çinli firmaya verdi.

27 Eylül Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry radikal gruplarla mücadele için 200 milyon 
dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıkladı. 

2 Ekim ABD’nin Ankara’daki Büyükelçisi Francis Ricciardone, ülkesinin Çinli firmaya verilen füze ihalesi ko-
nusunda kaygıları bulunduğunu bildirdi. 

18 Kasım Dışişleri Bakanı Davutoğlu Dışişleri Bakanı Kerry ile görüşmek üzere Washington’a gitti. 

22 Kasım Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir dizi görüşmede bulunmak üzere Washington’a gitti. Temasları 
sırasında ABD Başkan Yardımcısı Biden ile de görüştü.
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yor. Bundan sonraki dönemde bu farklı düşünce 
ve politikaların herhangi bir krize sebep olmadan 
kontrol altına alınması ilişkilerdeki çeşitliliğin ar-
tırılması ve ikili ilişkiler tabanının Ortadoğu hari-
cindeki bölgelere kaydırılmasına bağlı olduğu da 
görülüyor. Özellikle Afrika ve Orta Asya’da yaratı-
labilecek yeni ortaklık alanları Ortadoğu’daki ilişki-
ler üzerindeki baskıyı da rahatlatması açısından ol-
dukça önemli olacaktır. Aksi takdirde Ortadoğu’da 
meydana gelebilecek her gelişmenim ikili ilişkileri 
olumsuz etkileme ihtimali devam edecektir.

NATO ILE ILIŞKILER

Suriye Krizi, NATO ve Türkiye
2013 yılı boyunca NATO’nun öncelikli gündem 
maddelerinden biri Suriye Krizi olmuştur. Orta-
doğu’daki sosyal ve siyasi dönüşümler bütün hı-
zıyla devam ederken bir taraftan da ciddi güvenlik 
riskleri meydana getirmektedir. Tekil olarak dev-
letler bu tehditler karşısında önlem alma siyaseti 
güderken uluslararası örgütler de güvenlik politi-
kalarını gözden geçirmek durumda kalmaktadır-
lar. Türkiye dolayısıyla NATO’ya komşu durum-
daki Suriye’de iç savaş karşısında Türkiye kendi 
güvenliğini temin etmeye çalışırken, Türkiye’nin 
üyesi bulunduğu NATO da örgüt olarak birtakım 
tedbirler almak durumunda kalmıştır.

Suriye’deki savaş ülke içerisinde pek çok va-
tandaşın hayatını etkilerken bir yandan da sınır 
komşusu olan ülkeleri krizin daha da içine çek-
mektedir. Türkiye, Suriyeli mültecilerin sığındığı 
bir ülke olmanın yanı sıra NATO’nun da kriz 
bölgesine sınırıdır. İttifakın Amerika’dan sonra 
ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, Av-
ro-Atlantik bölgesinin güvenliğinin sağlanması 
bakımından NATO içerisinde hayati bir öneme 
sahip. Dolayısıyla Suriye’den gerek somut olarak 
alınan ve gerekse potansiyel olan güvenlik tehdit-
leri, NATO’yu Türkiye’nin aldığı güvenlik ted-
birlerinin merkezinde yerleştirmiştir. 

Suriye’nin Türkiye’ye ulaşabilecek orta ve 
uzun menzilli füzelerinin olması, bunlara kon-

vansiyonel, nükleer, biyolojik ve kimyasal baş-
lıkların olması ihtimali Türkiye’yi tehditlere açık 
hale getirmektedir. Sınırda oluşabilecek herhan-
gi bir tehdidi önlemek adına Türkiye, 2012’nin 
Kasım ayında üyesi olduğu NATO’dan hava sa-
vunma sistemine takviye yapılması talebinde bu-
lunmuştur. Türkiye’nin bu talebi NATO Genel 
Kurulu’nda değerlendirilmiş ve hem Türkiye’nin 
savunma sistemini güçlendirmek hem de herhan-
gi bir saldırı ihtimali karşısında caydırıcılık sağla-
mak için Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ikişer tane patriot bataryası 
göndereceklerini açıklamışlardır. Genel Kurmay 
Başkanlığı Almanya’dan gelen bataryaların Kah-
ramanmaraş’a, Hollanda’dan gelenlerin Adana’ya 
ve ABD’den gelenlerin de Gaziantep çevresinde 
konuşlandırılmasını kararlaştırılmıştır. Batarya-
larla birlikte bu sistemini kullanacak askerleri 
de ülkeler kendileri göndermiştir. Ocak ayı içe-
risinde askeri personeller teknik ekipmanlarıyla 
birlikte Türkiye’ye gelmiş, bataryalar da Şubat ayı 
içerisinde operasyonel hale getirilmiştir. 

Patriot hava savunma sistemiyle ilgili olarak 
İran-Türkiye ilişkilerinde gerginlik yaşanacağı 
ileri sürülse de Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu patriotların yalnızca Suriye’den gelebilecek 
tehditlere karşı kullanılacağını İran veya herhan-
gi üçüncü bir ülkeye karşı hiçbir tehdit içerme-
diğinin altını önemle çizmiştir. Türkiye daha 
önce de NATO’nun yeni stratejik konseptin bir 
parçası olarak uygulamaya konan ve balistik füze 
saldırılarından korunmak amacıyla gündeme 
getirilen Füze Kalkanı Projesi’nin açıkça İran’a 
karşı geliştirilmesine karşı çıkmıştır. NATO’ya 
balistik füze ve kitle imha silahlarından kaynaklı 
tehditlere ilişkin ülke adı verilmemesi (İran) ve 
radarlar tarafından toplanacak bilgilerin ittifaka 
üye olmayan üçüncü ülkelerle (İsrail) paylaşılma-
ması şartı koşan Türkiye, bu şartlar kabul edil-
dikten sonra ülkesine radar sistemi yerleştirilme-
sine onay vermiştir. Türkiye, Malatya Kürecik’e 
yerleştirilen radar sisteminin özellikle İran’a karşı 
olmayacağını vurgularken yeni bölgesel ve küre-
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sel vizyonu çerçevesinde hareket etmiş ve Soğuk 
Savaş dönemindeki kutuplaşmalardan kendisini 
uzat tutmaya çalışmıştır. Patriot hava savunma 
radarlarının yerleştirilmesinde de Türkiye aynı 
tavrı devam ettirmiş, sistemin İran’a karşı olma-
dığını vurgulayarak Suriye’deki kriz sona erdiği 
anda sistemin kaldırılacağını temin etmiştir. 

Suriye krizi umulduğu gibi kısa sürede sona 
ermeyip, Akçakale ve Reyhanlı saldırılarında ol-
duğu gibi Türkiye’ye açık tehdit teşkil etmeye 
başlayınca NATO’dan da Türkiye’yi koruma-
ya yönelik açıklamalar gelmiştir. Nitekim NA-
TO’nun kurucu anlaşmasının beşinci maddesine 
göre NATO’ya üye olan ülkelere dışarıdan yapı-
lan silahlı bir saldırı, NATO üyelerinin hepsine 
yapılmış kabul edilmektedir. Bu madde gereğin-
ce İttifaka üye ülkeler Kuzey Atlantik bölgesinde 
güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel ola-
rak ve diğerler ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı 
da dâhil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde 
bulunarak saldırıya uğrayan taraflara destek ola-
caklarıdır. Bu bağlamda NATO Genel Sekreteri 
Anders Fogh Rasmussen Suriye’nin Türkiye’ye 
saldırması halinde, ittifakın harekete geçeceği-
ni ifade ederken Türkiye saldırıya uğramadıkça, 
Suriye’ye askeri müdahalede bulunulmasına kar-
şı olduklarının altını çizmiştir. Bununla birlikte 
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Ko-
mutanı Oramiral James Stavridis, NATO’nun 
Suriye’de bulunmasını gerektirecek durumlara 
karşı hazırlık yaptıklarını, ancak üstlenilecek as-
keri bir rol için İttifak’ın 28 üyesi arasında muta-
bakat ve BM Güvenlik Konseyi kararına ihtiyaç 
olduğunu belirtmiştir. Bu noktada BM Güvenlik 
Konseyi üyesi Rusya ve Çin’in Suriye’de rejimden 
yana tavır alması ve ABD’nin askeri müdahale 
konusundaki isteksizliği, NATO’nun hareket 
alanını da kısıtladığını ileri sürmek mümkündür.

2013’ün sonlarına yaklaşırken Türkiye, Su-
riye’deki savaş durumunun devam etmesinden 
dolayı NATO’dan patriot füze savunma sistemle-
rinin konuşlandırılmasının devamını talep etmiş 
ve talebe olumlu cevap almıştır. 

Uzun Menzilli Füze Savunma 
Sistemi Alımı ve NATO
Türkiye, hava savunma sistemini güçlendirmek 
ve tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak amaçlı 
olarak açtığı Türk-uzun Menzilli Füze Savunma 
Sistemi ihalesi açmış ve ihaleyi ABD’nin yaptırım 
listesindeki Çinli bir firma (CPMIEC) kazanmış-
tır. Bu durum başta ABD olmak üzere Türkiye ve 
NATO arasında gerginliğe sebep olmuştur. Tür-
kiye tarafından belirlenen standartları karşılayan 
ve en düşün fiyatı veren firma aynı zamanda sis-
temin en az yüzde ellisinin Türkiye’de üretilecek 
olması şartını da kabul etmiştir. Alınacak hava 
savunma sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu 
olup olmayacağı, dolayısıyla NATO envanterine 
dâhil edilip edilemeyeceği ittifaka üye ülkelerin 
bazıları tarafından gündeme getirilmiştir. Savun-
ma Bakanlığı Müsteşarı Murad Bayar ise NATO 
sistemine uyum yazılımının bizzat Türk mühen-
disler tarafından yapıldığının altını çizmiştir. 

Her ne kadar başta ABD olmak üzere bazı 
NATO üyeleri Çin’den savunma sistemi alın-
masına sıcak bakmasa da NATO üyesi ülkelerin 
sadece ittifaka üye ülkelerden silah alma gibi bir 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu noktada alı-
nacak sistemin NATO envanterine uyumu ko-
nusunda ancak tavsiye verilebilir. 

Uzun menzilli hava savunma ihalesinin Çin’e 
verilmesiyle ilgili olarak Türkiye’nin net tavır ser-
gilemesi pek çok açıdan önemlidir. İhaleye giren 
ABD ve Fransız-İtalyan firmaları üretimin Tür-
kiye’de yapılması ve ilgili teknolojinin Türkiye’ye 
verilmesi halinde fiyatı yükseltirken, Çin tekno-
loji paylaşımı yapacağını taahhüt ederek fiyatı da 
3 milyar doların altına düşürmüştür. Yani ticari 
açıdan bakıldığında ihalenin Çin’e verilmesi en 
makul seçenektir. Savunma teknolojisi açısından 
bakıldığında da teknoloji paylaşımı yapmakta 
hayli cimri davranan Batı karşısında hem tekno-
loji paylaşımı hem de Türkiye’de üretimi kabul 
eden firmanın tercih edilmesi, Batı’ya bağımlılığı 
azaltması bakımından ayrıca önem arz etmektedir. 
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Tek bir kaynaktan silah alımı gerek silah teknolo-
jisi gerekse manevra alanı bakımından alıcı ülkeyi 
satıcıya bağımlı kılmaktadır. Bu noktada savunma 
sanayisinde yerli üretimin artırılması çabaları ve 
hükümetin ihalelerde bu konuyu dikkate alması 
Türkiye’nin bölge vizyonunu yansıtması açısından 
dikkate alınmalıdır.

Türkiye’nin güvenlik politikalarında özel-
likle ABD ve NATO’ya bağımlı kalması bölgesel 
güç olma yolunda ciddi bir engel olarak görül-
mektedir. Nitekim bölgedeki son gelişmeler hem 
istihbarat açısından hem de savunma teknolojisi 
açısından Türkiye’nin daha bağımsız olması ih-
tiyacını belirginleştirmiştir. Türkiye’nin bu ihti-
yaçla birlikte NATO içerisindeki potansiyelinin 
de farkında olduğunu söylemek yanlış olmaya-
caktır. İttifak içerisinde güvenlik tüketicisinden 
ziyade güvenlik sağlayıcısı olan Türkiye güvenlik 
konusunda bağımsızlığını arttırdığında ittifakın 
güvenliğine de katkı sağlayacaktır.

NATO Bağlamında Türkiye-Israil Ilişkileri 
28 üyenin hepsinin veto hakkında sahip olduğu 
ve kararların oybirliği ile alındığı NATO, milli 

iradesiyle hareket edebilen tüm üyelere müstakil 
bir güç vermektedir. Bu bağlamda NATO’nun 
İsrail ile ilişkilerinde Türkiye kilit bir noktada 
durmaktadır. Bilhassa 2010 Mavi Marmara sal-
dırısından sonra Türkiye, İsrail’in NATO ile or-
tak çalışmalarının tümünü veto etmiştir. 

Türkiye’nin NATO’nun en güçlü ülkesi 
ABD’nin en yakın müttefiki olan İsrail’e karşı 
veto kullanması, Ankara’nın Batı ittifakı içeri-
sinde kendisine hareket alanı açması bakımın-
dan değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ittifakın kendisiyle 
ilgili kriz ve tehditlere çözüm bulması bakımın-
dan Türkiye’nin alternatif üretme potansiyeli ve 
gayretlerine dikkat çekmektedir. Türkiye, bölge-
sel ve küresel dengeler değişirken, bütün ulusla-
rarası kurumlarda mevkisini yeniden tanımlama 
ve karar mekanizmalarında yer alan bir aktör ko-
numuna yükselme gayreti içerisindedir. Çin’den 
savunma sistemi alımını, İsrail-NATO işbirliğine 
gerekli yerlerde veto konulmasını ve Suriye kri-
zinde ittifakın devreye sokulması girişimlerini bu 
kapsamda okumak gerekmektedir. 

KRONOLOJI - NATO ILE ILIŞKILER

Ocak Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden alınan patriot savunma füzeleri Türkiye’ye 
getirildi ve kuruldu.

21-22 Şubat Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi. Türkiye’yi Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz temsil etti.

27 Şubat “Suriye’nin Dostları” toplantısına katılmak üzere Roma’ya bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

23 Nisan  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

14 Mayıs  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Brüksel’deki NATO Genelkurmay Başkanları Toplan-
tısına katıldı.

1 Haziran  2004 yılında faaliyete geçen NATO İzmir Müttefik Hava Komutanlığı resmi olarak kapandı.

4 Haziran  Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.

25 Eylül  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile New York’ta 
bir görüşme gerçekleştirdi.

22 Ekim  Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.

6 Kasım  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Hugh Bayley ve berabe-
rindeki heyeti kabul etti.

3-4 Aralık  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. 
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AFRIKA ILE ILIŞKILER
Türkiye’nin Afrika politikası 2013 yılında genel 
olarak önceki yıllarda başlatılan genişleme ve de-
rinleştirme stratejisi çerçevesinde devam etmiştir. 
Bu anlamda hem Türkiye’nin Somali’de faaliyet-
leri aynı hızla devam etmiş hem de Başbakan çe-
şitli ülkelere ziyaretlerde bulunmuştur. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6-11 
Ocak tarihleri arasında Gabon, Nijer ve Senegal’i 
kapsayan resmi ziyaretler gerçekleştirmiştir. Er-
doğan, 7 Ocak’ta ziyaretinin ilk ayağı Gabon’un 
başkenti Libreville’de Cumhurbaşkanı Ali Bon-
go Ondimba ve Başbakan Raimond Ndong 
Sima’nın eş başkanlıklarında resmi görüşmeler 
yapmış, ardından da Gabon Parlamentosu›na 
hitap etmiştir. Erdoğan, 8 Ocak›ta Nijer›e ge-
çerek Niamey›de Cumhurbaşkanı Mahamadou 
Issoufou ile bir araya gelmiş ve heyetler arası 
görüşmelere başkanlık etmiştir. Başbakan Erdo-
ğan, Senegal ziyaretini ise 9-11 Ocak tarihleri 
arasında gerçekleştirerek, 10 Ocak’ta Dakar’da 
Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşmenin 
ardından Başbakan Abdoul Mbaye ile heyetler 
arası görüşmelere eş başkanlık etmiştir. Ziyaret-
ler süresince anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm 
yönleriyle gözden geçirilmiş ve güçlendirilme-
sinin altyapısı olabilecek sosyal, ticari ve siyasi 
projeler bağlamında görüşmeler yapılmıştır. Bu 
ziyaretlerin yapıldığı ülkelerle kısa sürede kuru-
lan ilişkilerin tarihine bakılınca Türkiye-Afrika 

ilişkilerinin siyasal anlamda nasıl hızla derinleş-
tiğini görmek mümkündür. 

24-26 Mart 2011 tarihlerinde Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün Gabon’a düzenlediği 
ziyaret, iki ülke arasında devlet başkanları düze-
yindeki ilk resmî ziyaret olarak kayda geçmişti. 
Gül’ün bu ziyareti ayrıca Türkiye-Gabon ikili 
ilişkilerinde yeni bir dönemin de başlangıcı ola-
rak değerlendirilmiş ve özellikle ticari ilişkilerde 
ilerlemeler kaydedilmişti. Erdoğan’ın bu ziyareti 
ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlamıştır. 

Sahra-altı Afrika ülkesi Nijer Cumhuriyeti 
ile Türkiye’nin diplomatik ilişkileri, 1966 yılında 
başlamasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Nijerya’daki Abuja Büyükelçiliği, 2012 yılına ka-
dar Nijer’e akredite biçimde hizmet veriyordu. 3 
Ocak 2012 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bü-
yükelçiliği Niamey’de açıldı. Nijer’in Ankara bü-
yükelçisi Adem Abdoulaye Danmaradi de 8 Ekim 
2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 
güven mektubunu sunarak göreve başladı. 2008 
yılında İstanbul’da düzenlenen 1. Türkiye-Afrika 
İşbirliği Zirvesi’ne katılan Nijer Başbakanı Seini 
Oumarou, ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı 
Gül tarafından da kabul edilmiş ve böylece iki ülke 
arasındaki diplomatik bağ daha da güçlendirilmiş-
ti. Erdoğan’ın bu ülkeye ziyareti bunu daha da ileri 
götürme adına ciddi bir irade ortaya koymuştur. 

18-20 Şubat 2008 tarihlerinde Senegal 
Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade, Ankara’ya 

YENI DIŞ POLITIKA 
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gelerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün konu-
ğu olmuştu. Bu ziyaretten bir ay kadar sonraysa 
Cumhurbaşkanı Gül, 11. İslâm Konferansı Ör-
gütü devlet başkanları zirvesine katılmak üzere 
Senegal’in başkenti Dakar’a gitmiş ve Gül, bura-
da Senegal Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeler-
de bulunmuştu.

Yine aynı şekilde Dakar’daki Türkiye bü-
yükelçiliğinin faaliyete geçişinin 50. Yıldönümü 
olan 2012 Kasım ayında, Cumhurbaşkanı Gül 
Senegal Başbakanı Abdul Mbaye Çankaya Köş-
kü’nde ağırlamıştı. Bu karşılıklı ziyaretler ciddi 
bir altyapı oluşturmuş olmasına rağmen Batı Af-
rika’nın bu etkili ülkesi Senegal ile ilişkiler Erdo-
ğan’ın ziyareti ile beraber çok boyutlu bir hal al-
mıştır. Ayrıca Senegal birçok açıdan Türkiye’nin 
Batı Afrika’daki politikalarının merkez üssü ko-
numundadır. Örneğin TİKA’nın Dakar’daki Ofi-
si bu bölgedeki bütün faaliyetlerini kontrol eden 
bölgesel bir merkezdir. 

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin son yı-
lardaki en merkezi konumunda bulunan Somali 
2013 yılında da temel faaliyet alanlarından birisi 
olmaya devam etmiştir. Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ Somali’deki gelişmeleri ve faaliyetleri 
yakından takip etmek için sık sık bölgeye git-
mektedir. Somali Cumhurbaşkanı için Türkiye 
artık en çok seyahat edilen ülkelerin başında gel-
mektedir. 2013 yılında Türkiye Doğu Afrika’ya 
yönelik olarak devam ettirdiği kapsamlı ve kap-
sayıcı politikasını devam ettirmiş ve bu çerçevede 
en son Cibuti’de elçilik açarak bölgedeki bütün 
devletlerde elçiliği olan tek devlet konumuna 
gelmiştir. Buna paralel olarak Türkiye Somali iç 
barışına yönelik olarak çeşitli barış görüşmelerine 
ev sahipliği yapmış ve tarafları bir araya getirmiş-
tir. Bunlardan en önemlisi 13 Nisan 2013 tari-
hinde Ankara’da imzalanan Ankara Bildirisi’dir.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Somali Fe-
deral Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh 
Mahmud ve Somaliland Cumhurbaşkanı Ahmed 
Silanyo ile Çankaya Köşkü’nde görüşmüş ve bu 
görüşmede, Somali ve Somaliland arasındaki 

sorunların diyalog yoluyla çözülmesini taahhüt 
etmişlerdir. Türkiye’nin daveti üzerine gerçekle-
şen buluşma, Somali Federal Cumhuriyeti ile So-
maliland arasındaki ihtilafların karşılıklı diyalog 
yoluyla çözülmesi noktasında yeni bir sürecin ilk 
adımı olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçeve-
de, taraflar müşterek geleceklerinin şekillendi-
rilmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi 
perspektifiyle yukarıda bahsedilen Ankara Bildi-
risi’ni imzalamışlardır. Bu toplantı vesilesiyle bu 
diyalog sürecine Türkiye’nin katkısının devam 
edeceği vurgulanmış ve 90 gün içinde İstanbul’da 
yeniden bir araya gelinmiştir. Ayrıca Somali-
land’a yönelik uluslararası yardım ve kalkınma 
desteğinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi ko-
nusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Bölgedeki 
en büyük sorun kaynaklarından birisi olan taraf-
ların tahrik edici dil kullanması ise bu görüşme 
çerçevesinde yeniden ele alınmış ve taraflar hem 
sert bir dil kullanmaktan hem de diyalogun sür-
dürülmesini riske atacak herhangi bir eylemden 
kaçınacakları hususunda söz vermişlerdir.

Genel olarak bakıldığında Türkiye’nin So-
mali’ye yönelik politikası iki yıldır gelişerek de-
rinleşmekte ve Afrika boynuzuna yönelik cid-
di bir politika geliştirme konusunda inisiyatif 
kurmaya devam etmektedir. Başbakan Erdoğan 
2011 Ağustos’unda iki uçak dolusu insanla So-
mali’ye gittiğinde ülke içindeki ve dışındaki algı 
bunun bir tür kısa süreli insani yardımdan öteye 
geçemeyeceğiydi. Batılı devletler, Ankara zaman-
la Somali meselesinin derinliğinin farkına vara-
cak derken, Türkiye’deki muhalefet dâhil birçok 
insan, insani yardımı iç politika malzemesi yap-
maya çalışmıştı. Fakat 2013 itibariyle bakılınca 
Türkiye’nin Somali politikasının sadece bir insa-
ni yardım politikası olmaktan çıktığı ve siyasal 
boyutlarıyla beraber bölgeyi yeniden yapılandır-
ma yolunda geliştiği söylenebilir.

Türk dış politikasında dikkatlerden kaçırıl-
maması gereken temel nokta Somali ile beraber 
Türkiye- Afrika ilişkilerinde yepyeni bir dönemin 
başladığıdır. Bu dönem şimdiye kadar oluşturu-
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lan güç temerküzünün Afrika’da sorun çözmek 
için etkin bir şekilde kullanılması zorunluluğunu 
getirmesi yanında, bir nevi Türkiye’nin Afrika’da-
ki gerçek etkisinin ölçülmesi için de temel bir 
veri olacaktır. Bu açıdan bakılınca Türkiye’nin 
Afrika’daki ilk sınavı Somali’dir. Başbakan Erdo-
ğan’ın açlık ve Somali’ye çözüm bulma konusu-
nu BM’ye taşıması, Somali’nin yeniden yapılan-
dırılması için düzenlenen İstanbul toplantıları ve 
en son imza atılan Ankara Bildirisi, Türkiye’nin 
Somali’ye kalıcı çözüm bulma konusunda kararlı 
olduğunu göstermektedir. 

Doğu Afrika siyaseti ve küresel sistem açı-
sından bakılınca Türkiye’nin Somali politikasını 
bölgesel dengeleri yeninden inşa etmek üzerine 
yoğunlaştırması ve bu çerçevede adımlar atması 
Amerika dâhil bazı batılı ülkeleri rahatsız etse de, 
ancak bu tür bir yolla Türkiye kalıcı barışın gel-
mesine yardımcı olabilir. 

Türkiye’nin Somali politikasını derinleş-
tirmesi bazı yerel aktörleri de rahatsız etmiştir. 
Bunu bir yansıması olarak Mogadişu’da Türk Bü-
yükelçiliğinin ek binasına 27 Temmuz tarihinde 
bir bombalı saldırı düzenlenmiş ve bir koruma 
görevlisi şehit olmuştur. Bu durum bazı güvenlik 
tartışmalarını gündeme getirse de gerek Somali 
halkının derin sempatisi gerekse Türkiye hükû-
metinin bu konudaki kararlılığı Türkiye’nin So-
mali politikasından herhangi bir değişiklik olma-
yacağına işaret etmektedir. 

TÜRKIYE VE MYANMAR
Budist çoğunluğa sahip olan küçük bir Güney-
doğu Asya ülkesi olan Myanmar, Türkiye’de son 
yıllarda Müslümanlara yönelik yürütülen negatif 
kampanyalar ve baskılar ile gündeme geldi. Böl-
gede yaşayan Müslüman halka Türkiye her kade-
meden yapılan girişimlerle destek oldu. 

Kısa bir tarihe bakarsak, Myanmar’ın ulus 
devlet inşası sürecinde doktrinini Budizm üzeri-
ne kuran Myanmar, Müslümanlar üzerinde kur-
duğu baskıyı artırdı. İlk başbakan U Nu döne-
minde, Müslümanlar özellikle Kurban kesimi ve 
hac ziyareti konusunda sıkıntılar yaşadı. Devam 
eden süreçte, General Ne Win döneminde ise 
Müslümanların orduda hizmet vermeleri yasak-
landı, ayrıca 1954 yılında binlerce sivilin ölü-
müne sebep olan ‘Muson Operasyonu’ ile Müs-
lümanlar büyük ölçüde sindirildi. 1978 yılında 
ise ‘Kral Dragon Operasyonu’ ile Müslümanların 
ülkeden çıkarılması hedeflendi ve bunun sonu-
cunda binlerce Müslüman çeşitli ülkelerde mül-
teci olarak yaşamaya başladı. 1982 yılında ise 
çıkarılan bir kanun ile uluslararası hukuka ters 
bir tutumla Müslümanların vatandaşlık hakları 
ellerinden alındı. Böylece Myanmarlı Müslü-
manlar kendi ülkelerinde mülteci konumuna 
düştü. 1988 yılına kadar süren, General Ne Win 
döneminden sonra ülkede yaşanan bir takım si-
yasi problemlerin sonunda General Than Shwe 

KRONOLOJI - AFRIKA ILE ILIŞKILER

6-11 Ocak  Başbakan Erdoğan Gabon, Nijer ve Senagal’e resmi ziyarette bulundu ve karşılıklı görüşmeler yaptı.

21-23 Ocak  Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak 
ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. 

22-24 Şubat  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’la birlikte Somali ve Sudan’ı 
kapsayan çalışma ziyaretinde bulundu.

26-27 Mart  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ülkemize 
resmî ziyarette bulundu.

25-30 Eylül  Somali Başbakanı Sayın Abdi Farah Shirdon Türkiye’yi ziyaret etti.

29 Ekim  Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’yi ziyaret etti.
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yönetimi ele geçirdi ve 2011 yılına kadar göre-
vini sürdürdü. 2000’li yılların başından itibaren 
ise Müslümanların mülk edinme, seyahat, ticaret 
ve evlenme gibi işlemlerine büyük oranda kısıt-
lamalar getirildi. Than Shwe döneminde 2000’li 
yılların başında giderek yükselen tansiyon bir çok 
Müslüman ve Budist’in ölümüne sebep oldu. 

Myanmar Türkiye’nin gündemine ise ilk 
kez 2008 yılında yaşanan sel felaketiyle girdi. 
Türkiye BM tabanlı diplomasi kanallarını kulla-
narak bölgeye 100 milyon dolar yardım gönder-
di.297 Türk sivil toplum ve yardım kuruluşlarının 
faaliyetleri ise 2008 yılından önce de mevcuttu. 
O tarihlerde Myanmar’da bulunan iki adet Türk 
okulunun faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli yardım 
kanallarından bölgeye Türkiye’den ayni ve nakdi 
yardımlar yapılıyordu. 

2012 yılına gelindiğinde Myanmar’daki in-
san hakları ihlalleri Türkiye’nin gündeminde yer 
etti. 2011 parlamento seçimlerinde etkinliğini 
büyük oranda kaybeden cunta yönetimi Arakanlı 
Müslümanların kazandığı 46 sandalyeden sadece 
3’üne izin verdi. Bunun üzerine birçok yalan ha-
ber ve kışkırtmalar sonucu bölgede yaşayan Müs-
lüman ve Budistler arasındaki tansiyon son derece 
gerildi ve cunta yönetiminin de desteğiyle Müslü-
manlar büyük bir pogromla karşı karşıya kaldılar.

Türk toplumu bu olayların üzerine Myan-
mar’a coğrafi mesafeye rağmen büyük ilgi gös-
terdi. Halk tabanında sivil toplum örgütleri ve 
devlet eliyle yapılan yardımlar, devlet düzeyinde 
gerçekleştirilen diplomatik faaliyetler bölgede po-
zitif bir etki yarattı. 2012 Mart’ında açılan büyü-
kelçiliğin ardından, Ahmet Davutoğlu’nun 2012 
Ağustos’unda Emine Erdoğan ile birlikte gerçek-
leştirdiği ziyaret Türkiye açısından bu konuda bir 

297. “Relations between Turkey and Myanmar,” http://www.mfa.
gov.tr/relations-between-turkey-and-myanmar.en.mfa (erişim 10 
Aralık 2013).

milat olarak değerlendirilebilir. Davutoğlu bu zi-
yareti sırasında Myanmar lideri ile son gelişmeleri 
ele aldı; ayrıca bir Türk şehitliğinin de açılışını 
yaptı. Bu ziyaretin sonucunda öncelikle, Türk si-
vil toplumunun yapmış olduğu yardımların yeri-
ni bulmaması tehlikesi bu ziyaret ile büyük oran-
da bertaraf edildi. Bunun yanında yardımların 
devlet eliyle yürütülmesinin de önü açıldı. 2012 
yılında Başbakanlık AFAD tarafından yaklaşık 30 
milyon, Diyanet tarafından yaklaşık 30 milyon ve 
son olarak Kızılay tarafından yaklaşık 4 milyon 
liralık yardım bölgeye ulaştırıldı. 

Türkiye, başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak 
üzere uluslararası kuruluşlar yoluyla da bölgedeki 
duruma dikkat çekmeye devam etti. 2012 yılın-
da İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız İnsan Hak-
ları Komisyonu İkinci Toplantısı’na ev sahipliği 
yapan Türkiye konuyu örgütün gündemine ta-
şımıştı. Kasım 2013’te de İİT Rohingya Temas 
Grubu ile Arakan bölgesindeki kampları ziyaret 
eden Davutoğlu, taraflarla bir araya gelerek etnik 
ve mezhebi barışın sağlanabilmesi için İİT’nin 
atacağı adımları ve Türkiye’nin yapmakta olduğu 
çalışmaları aktarma imkanı buldu. 

Netice itibariyle, küçük bir Güneydoğu 
Asya ülkesi olan Myanmar son yıllarda Müslü-
man azınlığın maruz kaldığı eziyet dolayısıyla 
gündeme geldi. Türkiye, gerek bölgede zor şartlar 
altında yaşayan Müslüman azınlığın durumunun 
iyileştirilmesi için yaptığı yardımlarla, gerekse 
tansiyonun düşürülmesi yolunda iki tarafla da 
yaptığı görüşmelerle bölgede varlık göstermek-
tedir. Türk hükümeti tarafından gönderilen ve 
halktan toplanan yardımlar bölgede hayat ko-
şullarının iyileşmesinde büyük rol oynamaktadır. 
Ayrıca, Davutoğlu’nun tarafların arabuluculu-
ğunu yapması ve konuyu uluslararası toplumun 
gündemine taşıması tansiyonun düşmesinde bir 
nebze olsun etkili olmuştur. 

KRONOLOJI - TÜRKIYE VE MYANMAR

13-15 Kasım  Ahmet Davutoğlu İİT Rohingya Temas Grubu ile birlikte Myanmar’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Türkiye ekonomisinde 2001 yılında gerçek-
leşen ekonomik kriz sonrası alınan tedbirler ve 
başlatılan uygulamalar 2002 yılından itibaren 
aralıksız sürdürülmüştür. Bu sayede ekonomik 
büyüme, 2002 – 2007 yılları arasında küresel 
ekonomik krize kadar yaklaşık yüzde 7 oranında 
gerçekleşmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında ise kü-
resel ekonomik kriz kaynaklı bir daralma görül-
müşse de Türkiye, 2009 yılının son çeyreğinden 
itibaren pozitif yönlü büyümesine başlamış ve 
2013 yılı üçüncü çeyreğine kadar 4 yıl boyun-
ca aralıksız büyümesini sürdürmüştür. Küresel 
ekonomik krizden dolayı birçok gelişmiş ülkede 
daralma yaşanırken, Türkiye ekonomisi 2013 yılı 
üçüncü çeyrek itibariyle OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) ül-
keleri içinde ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise en 
hızlı büyüyen dördüncü ekonomi olmuştur. Av-
rupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere diğer 
OECD ülkeleri de Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
ekonomik büyümenin gerisinde kalmıştır.

Bununla birlikte küresel ekonominin ve 
siyasi dengelerin sürekli olarak değiştiği küresel 
ekonomik kriz sonrası dönemde (2008-2012) 
Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaret 
pazarları içindeki payı azalırken, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatın oranı 
artış göstermişti. Fakat 2013 yılında Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgesindeki siyasi belirsizlikler 
ticaretin azalmasına sebep olmuş, Avrupa Birliği 

ülkelerinde meydana gelen kısmi toparlanma sü-
reci ile başta ihracat olmak üzere dış ticaret hac-
mi artmıştır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge-
sine yapılan ihracatın payının azalmasına ve AB 
ülkelerinin tam olarak toparlanamamasına rağ-
men, 2013 yılı Ocak – Ekim döneminde 124,5 
milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatın, 2014 - 
2016 Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonunda 
153,5 milyar dolara, dış ticaret hacminin ise 405 
milyar dolara çıkması beklenmektedir. 

Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelerden 
ayrışmasında en önemli katkıyı yapan mali gös-
tergelere bakıldığında ise, bütçe açığının Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2012 
yılında yüzde 2,1 olarak gerçekleşirken, 2013 yılı 
için OVP’de yüzde 1,2 olarak öngörülmüştür. 
Böylece Türkiye’nin bütçe açığının GSYH için-
deki payının küresel ekonomik kriz öncesi sevi-
yeden daha düşük bir seviyeye gelmesi ve son 3 
yıldır aralıksız Maastricht kriteri olan yüzde 3’ün 
altında gerçekleşmesi sağlanmıştır. Kamu mali-
yesinde gerçekleşen bu göstergeler, Türkiye’nin 
hem AB ülkelerinde devam eden borç krizinin 
olumsuz etkilerini bertaraf etmesini hem de 
ekonomi politikalarının uygulanmasında geniş 
manevra alanı bulmasına önemli katkılar sağla-
mıştır. Ayrıca, söz konusu iyileşmeler devam et-
tikçe ekonominin küresel piyasalarda aldığı kredi 
notunu uluslararası kuruluşlardan da alması ka-
çınılmaz olacak ve bu durum kamu borçlanma 

GIRIŞ
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faizlerinin uzun dönemde düşük olmasına katkı 
yapacaktır. 

2013 yılı Mayıs ayından itibaren küresel 
ekonomilerdeki para politikalarına ilişkin artan 
belirsizlik karşısında Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB), temkinli bir para politi-
kası uygulamıştır. Bu doğrultuda belirsizliklerin 
olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla ek para-
sal sıkılaştırma uygulanmıştır. Buna yönelik ola-
rak da 2013 yılı başından 2013 yılı sonuna kadar 
alınan kararlar doğrultusunda Merkez Bankası 
tarafından, politika faizi yüzde 5,5’ten yüzde 
4,5 düzeyine indirilmiştir. Merkez Bankası borç-
lanma faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 3,5’e, borç 
verme faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 7,75’e, açık 
piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı ban-
kalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma 
imkanı faiz oranı ise yüzde 8,5’ten yüzde 6,75’e 
indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması 
çerçevesinde, borç verme faiz oranı yüzde 12’den 
yüzde 10,25’e indirilmiştir.

Özetle, 2012 yılı için hem küresel ekonomi-
deki belirsizlikler hem de yüksek cari açığa önlem 
olarak ekonomik büyüme hedefi düşürülmüştür. 
Aynı dönemde gelişmiş ülkelerin ve diğer geliş-
mekte olan ülkelerin de ekonomik büyüme oran-
ları aşağı yönlü revize edilmiştir. Bu doğrultuda 
önceki yıla görece daha düşük oranda ekonomik 
büyüme gerçekleştirilerek cari açık düşürülmüş-
tür. Diğer yandan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
(Middle East and North Africa, MENA) ekono-
milerindeki siyasi belirsizlikler Türkiye ekonomi-
sinin 2013 yılında bölgedeki dış ticaret pazarının 
daralmasına neden olmuştur. Ayrıca 2013 yılın-
da Türkiye’de yaşanan Gezi olayları ve Amerika 
Merkez Bankası’nın (FED) parasal genişlemeyi 
daraltacağı yönündeki açıklamaların aynı dö-
neme denk gelmesiyle kısa süreli bir belirsizlik 
ortamı yaşansa da; ekonomik aktivite canlılığını 
korumuştur. Bu nedenle 2013 yılında, yaşanan 
siyasi olaylar ve küresel ekonomideki belirsizlik-
lere rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir 
şekilde büyüyerek yükselen güç olmaya devam 

etmesi öne çıkan başlıklar olmuştur. 
Ayrıca, 2023 hedeflerine on yıl kala hazırla-

nan Onuncu Kalkınma Planı, Türkiye’nin 2023 
yılı için belirlenen hedeflere ulaşmada karşılaşa-
bileceği muhtemel temel yapısal sorunlara çözüm 
olması ve kritik reformların hayata geçirmesi ha-
yati derecede önemlidir. Planda yer alan yapısal 
reformların gerçekleştirilmesi 2023 ekonomi 
hedeflerine ulaşılmasında da belirleyici olacaktır. 
Özellikle orta vadeli görünüme ilişkin öngörüle-
bilirlik sağlayan hedefler doğrultusunda Türkiye 
ekonomisi küresel piyasalarda sahip olduğu gü-
ven ortamını sürdürmeye devam edecektir.
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Türkiye ekonomisinde 2001 yılında gerçekleşen 
ekonomik kriz sonrası alınan tedbirler ve başlatılan 
uygulamalar 2002 yılından itibaren aralıksız sür-
dürülmüştür. Bu sayede ekonomik büyüme 2002 
– 2007 yılları arasında küresel ekonomik krize ka-
dar yaklaşık olarak yüzde 7 oranında gerçekleşmiş-
tir. 2008 ve 2009 yıllarında küresel ekonomik kriz 
kaynaklı bir daralma görülmüşse de Türkiye 2009 
yılının son çeyreğinden itibaren pozitif yönlü bü-
yümesine başlamış ve 2013 yılı üçüncü çeyreğine 
kadar geçen 16 çeyreklik dönem boyunca aralıksız 
büyümesini sürdürmüştür. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri-
ne göre, GSYH’de, 2013 yılı ilk çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3; ikin-
ci çeyrekte yüzde 4,5 ve üçüncü çeyrekte yüzde 
4,4 büyüyerek dokuz aylık dönemde yüzde 4’lük 
bir ekonomik büyüme gerçekleşmiştir (Tablo 1). 
2013 yılı ilk ve ikinci çeyrekte kamu yatırımla-
rındaki ve iç talepteki artışın katkısıyla büyüyen 
Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte kamu yatı-
rımları ve iç talepteki artışın yanı sıra özel sektö-
rün harcamalarının artışı da ekonomik büyüme-
ye katkı yapmıştır. Aynı zamanda, gerçekleşen ilk 
dokuz aylık ekonomik büyüme rakamı ile Orta 
Vadeli Program’da (OVP, 2014 – 2016) hedefle-
nen yüzde 3,6’lık ekonomik büyüme oranının 
aşılacağı beklenmektedir.298

298. Erdal Tanas Karagöl, “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), III. 
Çeyrek (Temmuz, Ağustos, Eylül) Değerlendirmesi”, SETA Pers-
pektif, no.25 (Aralık 2013).

Ekonomik büyümenin bileşenlerine ba-
kıldığında, 2013 yılında ekonomik büyümede 
ihracatın katkısı önceki yıla görece düşük kal-
mıştır. Bunun en önemli nedeni hem Avrupa 
ülkelerindeki ekonomik durgunluğun, hem de 
Avrupa’ya alternatif olarak görülen Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerinin içinde bulunduğu si-
yasi belirsizliklerin sebep olduğu dış talep azalı-
şıdır. Ancak, tüketici kredilerindeki güçlü seyir 
ekonomideki toparlanmayı olumlu yönde etki-
lemiştir. Böylece Türkiye ekonomisi 2013 yılı 
üçüncü çeyrek itibariyle OECD ülkeleri içinde 
ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise en hızlı büyüyen 
dördüncü ekonomi olmuştur. Avrupa Birliği ül-
keleri başta olmak üzere diğer OECD ülkeleri 
de Türkiye’nin gerçekleştirdiği ekonomik büyü-
menin gerisinde kalmıştır (Grafik 1). Türkiye 
ekonomisinin ekonomik büyümedeki bu per-
formansının arkasında bankaların güçlü sermaye 
yapısı ve kamu maliyesi göstergelerinin olumlu 
seyri bulunmaktadır. Bu göstergeler sayesinde 
reel sektör üretime devam etmiş ve ekonomik 
büyüme sürdürülebilir bir cari açık düzeyiyle 
pozitif bir seyirde devam etmiştir. 

2008 yılı küresel ekonomik krizi ABD’de 
başlamış ve devamında Avrupa Birliği ülkele-
rinde borçluluk krizi olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu krizlerde FED para basma ve tahvil alımı 
şeklindeki genişletici para politikalarıyla ekono-
mik krizin etkilerini azaltma yoluna gitmiştir. 
FED’in politikası sonucu küresel ekonomide 

EKONOMIK BÜYÜME
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ortaya çıkan likidite bolluğu, gelişmiş ülkele-
re göre daha güvenilir liman olarak görülen ve 
faiz oranları gelişmiş ülkelere oranla daha yük-
sek olan gelişmekte olan ülkelere aktarılmıştır. 
Böylece FED’in uyguladığı genişletici para po-
litikaları nedeniyle ve gelişmekte olan ülkelere 
sermaye girişinin artışı, bu ülkeleri yükseliş dö-
nemine sokmuş, bir anlamda gelişmiş ülkelerin 
ekonomik krizi gelişmekte olan ülkelerin fırsatı 
haline gelmiştir. 

Fakat, 2013 yılı Mayıs ayında FED’in li-
kiditeyi azaltacağı yönündeki açıklamalar ve bu 
doğrultuda oluşan beklenti, sermayenin Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerden çıkışına; sermaye 
çıkışı da tasarruf oranları düşük olan Türkiye’nin 
dış finansman bağımlılığı nedeniyle Türk Lira-
sı’ndaki değer kaybına neden olmuştur. Buna 
2013 yılı ortasında başlayan Gezi Parkı eylem-
lerinin de katkısı şüphesizidir. Fakat FED’in 
açıklamaları doğrultusunda küresel ekonomideki 
belirsizlik ortamının artması nedeniyle, Türkiye 
ekonomisinin on yılda kazandığı yabancı yatı-
rımcı gözündeki algısını negatif etkilese de kalıcı 
bir sonuç doğurmamış, 2013 yılının ekonomik 
büyümesi hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. 
Çünkü, Türkiye ekonomisinde 2001 yılında ya-
şanan ekonomik krizden sonra aldığı tedbirler, 
uygulanan ekonomik istikrar programları, 2002-
2012 döneminde gerçekleşen mali disiplin, har-
cama azaltıcı politikalar, büyük çapta yapılan 

özelleştirmeler ve gerçekleştirilen reformlar kamu 
maliyesindeki olumlu görünüme katkı sağlamış-
tır. Bu çabalar geleceğe yönelik beklentileri de 
olumlu etkilemiştir. 

FED’in söz konusu genişletici para politika-
sı uygulamalarını ve dolayısıyla gelişmekte olan 
ülkelere giren sermaye akışının yavaşlayacağı 
anlamına gelen tahvil alımını 2013 yılı sonunda 
aldığı azaltma kararıyla, Ocak 2014’ten itibaren 
başlamak üzere 85 milyar dolar olan tahvil mik-
tarı 75 milyar dolara düşürülmüştür. FED’in ge-
leceğe dönük parasal sıkılaştırma kararı ile Türki-
ye’de 17 Aralık’ta hükümete karşı gerçekleşen ve 
ekonomiyi hedef alan uluslararası operasyonun 
aynı döneme denk gelmesi manidardır. 

FED’in tahvil alımını 2013 yılı sonun-
da azaltma kararı alarak 85 milyar dolardan 75 
milyar dolara indirmesi kısa dönemde kurları 
bir miktar etkilese de makroekonomik gösterge-
leri etkilemeyecektir. FED’in açıklama yapması 
küresel ekonomideki belirsizlik ortamını azaltsa 
da, FED’in bu azaltımı sürdürüp sürdürmeyece-
ği önemlidir. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin 
buna göre önlem alması gerekmektedir. Uzun dö-
nemde ise, FED’in tahvil alımını azaltmayı sür-
dürmesi ve tahvil alımını sonlandırması yatırım 
fonlarının gelişmekte olan ülkelerden çıkmasına, 
para birimlerinin değer kaybetmesine ve ekono-
mik büyümenin negatif etkilenmesine neden 
olabilecektir. Eğer kurda ve enflasyonda yükseliş 

TABLO 1. DÖNEMLER ITIBARIYLE GSYH (2012,2013)

Yıl Dönem
Cari Fiyatlarla

GSYH(Milyon TL)
Gelişme
Hızı(%)

Cari Fiyatlarla
(Milyon Dolar)

Gelişme
Hızı(%)

Sabit Fiyatlarla
GSYH (Milyon TL)

Gelişme
Hızı(%)

2012-I 325164 12,2 181543 -1,2 27208 3,1

2012-II 349600 10,1 193526 -4,5 28864 2,8

2012-III 376901 7,3 208644 2,8 31655 1,5

2012-IV 364120 7,3 202580 9,6 29946 1,4

2012 Yıllık 1415786 9,1 786293 1,6 117674 2,2

2013-I 354895 9,1 198662 10 28016 3

2013-II 384539 10 209388 8,1 30171 4,5

2013-III 414459 10 211252 1,1 33033 4,4

Kaynak: TÜİK
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devam ederse faizler yükselecek, bu durum da 
projelerin maliyetlerinin yükselmesine neden ola-
caktır. Dolayısıyla mevcut projelerin bir an önce 
hayata geçirilerek tamamlanması, sürdürülebilir 
ekonomik büyüme açısından da önemlidir. Bu 
nedenle Türkiye ekonomisinin büyümesini sür-
dürmesi ve bununla birlikte cari açığı sürdürüle-
bilir düzeyde tutması önem arz etmektedir.

2013 yılı ekonomik büyüme verileri, mak-
roekonomik görünümde iyileşme beklentilerini 
yükseltmiş ve hedeflerin yakalanacağı sinyalini 
vermiştir. Ayrıca Türkiye, siyaset, ekonomi ve 
hukuk alanında gerçekleştirdiği çok sayıda köklü 
reformlarla, içeriden ve dışarıdan gelen şoklara 
karşı kendisini koruyacak bir ülke haline gel-
miştir. Diğer yandan, ekonomide sağlanan bu 
iyileşmeler neticesinde 2012 yılında Fitch, 2013 
yılında Moody’s ve JCR gibi önde gelen ulusla-
rarası kredi derecelendirme kuruluşları Türki-
ye’nin kredi notunu “yatırım yapılabilir seviyeye” 
yükseltmiştir. Türkiye, bu not artırımı ile 1994 
yılından bu yana ilk kez yatırım yapılabilir sevi-
yede not almıştır. Yine, son dönemde politik risk 
unsuru olarak tanımlanan gelişmelerin ülke not-
landırılırken dikkate aldıkları kriterler göz önün-
de bulundurulduğunda, mevcut notlandırmada 

bu gibi risklerin olabileceği ve dolayısıyla mevcut 
konjonktürün ekonomiye etkisinin sınırlı kalaca-
ğı beklenmektedir.299

299.Erdal Tanas Karagöl ve Ülkü İstiklal Mıhçıokur, Kredı 
Derecelendırme Kuruluşları: Alternatıf Arayışlar, SETA Rapor, no. 
7, (Eylül 2012).

GRAFIK 1. 2013 YILI III. ÇEYREK BÜYÜME ORANLARI:  
SEÇILMIŞ OECD ÜLKELERI VE EURO BÖLGESI (%)

Kaynak: Trading Economics
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Ekonomik büyümenin arttığı dönemlerde artan 
cari açık Türkiye ekonomisi için önemli bir yapısal 
sorun haline gelmiş, bu sorun yüksek ekonomik 
büyüme rakamlarından vazgeçilmesine neden ol-
muştur. 2012 yılında yüzde 10 seviyesine yakla-
şan cari açığı düşürmek için ekonomik büyüme-
den büyük oranda feragat edilmiştir. 2013 yılında 
küresel ekonomideki belirsizliğin azalmasına 
bağlı olarak yeniden ekonomik büyüme yükselişe 
geçmiş, beraberinde cari açıkta da artış meydana 
gelmiştir. 2013 yılı üçüncü çeyreği itibariyle cari 
açığın GYSH içindeki oranı yüzde 7,9 olmuştur.300 
Diğer taraftan, Orta Vadeli Program’da (OVP) is-
tikrarlı büyümeyi sağlamak ve sürdürülebilir cari 
açık düzeyi için cari açığın finansmanının müm-
kün olduğunca doğrudan yatırımlar ve uzun va-
deli kaynaklarla karşılanması önem taşımaktadır. 
Cari açığın GSYH içindeki payı 2013 yılı için 
yüzde 7,1; 2014 yılı için yüzde 6,4; 2015 yılı için 
yüzde 5,9 ve 2016 yılı için yüzde 5,5 olarak he-
deflenmektedir (Grafik 2). Ekonomik verilerdeki 
gerçekleşmelerin dördüncü çeyrekte de üçüncü 
çeyrektekine benzer şekilde gerçekleşmesi duru-
munda ise cari açık/GSYH oranı hedeflenenin 
altında kalacaktır. 

Türkiye ekonomisinde cari açığın yapısal bir 
sorun olarak kalmasının nedeni yurtiçi tasarruf-

300. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ocak – Eylül döne-
mine ilişkin verilerden hesaplanmıştır.

ların istenilen düzeyde olmamasıdır. Yurtiçi ta-
sarrufların GSYH içindeki payının düşük olması, 
cari açığın finansmanında dış finansmana olan 
bağımlılığın artmasına neden olmuştur. Türki-
ye’de var olan yüksek düzeydeki tasarruf açığı so-
runu nedeni ile yatırımların büyük bir kısmı dış 
tasarruflar ile finanse edilmektedir. Ulusal tasar-
rufların artırılarak artan ulusal tasarrufların üret-
ken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltıl-
ması amaçlanarak Onuncu Kalkınma Planı’nda 
“Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Ön-
lenmesi Programı”na yer verilmiştir (Grafik 3). 

Diğer yandan, 2014 – 2016 dönemi için ha-
zırlanan OVP’de de cari açığın kısa vadede azal-
tılmasının yanı sıra orta ve uzun vadede de kalıcı 
bir şekilde sürdürülebilir düzeye indirilebilmesi 
hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak ise yük-
sek katma değerli ürün üretiminde artış sağla-
narak ithalata olan bağımlılığın azaltılmasıyla 
yurtiçi tasarrufların artırılması ve yüksek katma 
değerli ürünlerin ihracatının artırılmasıyla da dış 
ticaret açığını azaltıcı ve finansman kalitesini iyi-
leştirici politika hedefleri konmuştur. 

Söz konusu hedefler ile hem ekonomik gö-
rünümdeki iyileşmeler desteklenmiş hem de be-
lirsiz küresel ekonomiye karşı önlem alınmıştır. 
Özellikle Euro bölgesi ekonomilerinde süren be-
lirsizlik ortamında, Türkiye ekonomisinin makul 
bir ekonomik büyüme gerçekleştirerek cari açı-
ğın düşürülmesiyle, Türkiye’nin kredi notunun 

CARI AÇIK VE YURTIÇI 
TASARRUFLAR
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2012 yılı Kasım ayında uluslararası bir kredi de-
recelendirme kuruluşu tarafından, 2013 yılında 
ise iki kuruluş tarafından daha yatırım yapılabilir 
düzeye çıkartması, cari açıkta oluşan düzelme 
ve yeni bir not artırımı yönündeki beklentilerde 
olumlu etki oluşturmuştur. Bu doğrultuda 2012 
yılının ikinci yarısından itibaren 2013 yılı Mayıs 
ayına kadar Türkiye mali piyasaları istikrarlı bir 
şekilde büyümüş ve diğer ülkelere göre olumlu 
yönde ayrışmıştır.

Türkiye özelinde yatırım hedeflerine ulaşma-
da en büyük katkıyı tasarrufların yapacağı öngö-

rülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin 2023 eko-
nomik hedefleri kapsamında, gerekli yatırımların 
yapılmasında yurtiçi kaynaklı tasarrufların kul-
lanılması zorunlu hale gelmiştir. İstanbul Finans 
Merkezi (İFM) projesi kapsamında İstanbul’un 
küresel bir finans piyasası haline getirilmesi hem 
uluslararası fon girişlerine aracılık edilmesini sağla-
yacak hem de çeşitlenen finansal enstrümanlar sa-
yesinde yurtiçi tasarrufları arttıran bir rol üstlene-
cektir. Bu sayede Türkiye ekonomisinin sıcak para 
olarak adlandırılan yabancı sermaye giriş ve çıkış-
larına karşı olan kırılganlığı azaltılmış olacaktır. 

GRAFIK 3. YURTIÇI TASARRUFLAR/GSYH (%)

Kaynak: Dünya Bankası
* OVP (2014 – 2016) tahmini
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Dış ticaret, küresel ekonomide rekabetin en 
belirleyici unsurlarından birisidir. Bu doğrultuda 
Türkiye ekonomisi bu küresel rekabet ortamında 
2002 yılından itibaren girdiği yeni ekonomik sü-
reçle birlikte sürekli artan bir pazar büyüklüğüne 
ulaşmıştır. Ayrıca dış ticaret hacmi 2008 küresel 
ekonomik kriz yılına kadar sürekli artmıştır. 2009 
yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle dış tica-
ret hacmi düşmüş, fakat 2010 yılındaki hızlı to-
parlanmayla birlikte dış ticaret hacminde de artış 
başlamıştır (Grafik 4). Bununla birlikte ihracat ve 
dış ticaret hacmi artmaya devam etmiştir. 2013 
yılı Ocak – Ekim döneminde 124,5 milyar do-
lar olarak gerçekleşen ihracatın yıl sonunda 153,5 
milyar dolara çıkması, dış ticaret hacminin ise 
405 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

Dış ticaretin küresel ekonomideki seyri ise 
2008 küresel ekonomik krizinden sonra değiş-
miştir. Gelişmekte olan ülkeler küresel ekono-
mik krizin olumsuz etkilerini kısa sürede gide-
rirken, gelişmiş ülkeler krizle mücadeleye devam 
etmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerin küresel 
ekonomik kriz sonrası istikrarlı makroekonomik 
göstergeleri dış şokların etkisinin minimize edil-
mesini sağlamıştır. Türkiye’nin de bu süreçte en 
büyük ticaret pazarı olan Avrupa Birliği ülkele-
rine ihracatı düşmüş, fakat Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerine yaptığı pazar genişlemesi ile 
krizden ihracatını yükselterek çıkmıştır. Tür-
kiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan 

ülkelerin dünya üretimindeki payı artarken ge-
lişmiş ülkelerin ekonomik büyüme hızları düş-
müş, küresel ekonomide de yeni aktörler ortaya 
çıkmıştır. Uluslararası Para Fonu (International 
Money Fund, IMF) ve Financial Times’a göre 
1980’li yıllarda, dünya ekonomisinde ekonomik 
büyüme hızı en yüksek ilk 10 lider ülke içinde 
yedi gelişmiş ülke (ABD, G. Kore, Japonya Ka-
nada, İngiltere, Almanya ve İtalya) ve üç geliş-
mekte olan ülke (Brezilya, Hindistan ve Çin) var 
iken, 2012 sonrasında tam tersine yedi gelişmek-
te olan ülke (Brezilya, Hindistan, Çin, Türkiye, 
Endonezya, Rusya, Meksika) ve üç gelişmiş ülke 
(ABD, G. Kore ve Japonya) yer almıştır. Diğer 
yandan, Goldman Sachs verilerine göre, Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşan ve BRIC ola-
rak adlandırılan ülkelerin toplam GSYH miktarı 
2030’dan sonra sanayileşmiş yedi büyük ülkenin 
(ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtal-
ya, Kanada) GSYH’sini geçecektir. Tabi ki, BRIC 
grubu ülkelere başka ülkelerin de (Güney Afrika, 
Meksika ve belki Türkiye) katılması halinde bu 
süre daha da kısalacaktır.301

Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik 
krizden hızlı çıkışına en önemli katkılardan biri 
ihracat pazarlarında yaptığı genişleme sayesinde 
gerçekleşmiştir. 2010 yılına gelindiğinde Türki-

301. Erdal Tanas Karagöl, “Dünya Ekonomik Çekim Merkezi De-
ğişiyor Mu?”, Sabah , 10 Ağustos 2013.

DIŞ TICARET
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ye’nin en önemli ticaret ortağı olan Avrupa ül-
kelerinin halen toparlanamamış olması, 2011 yı-
lına gelindiğinde ise mali bir kriz içine girmeleri 
nedeniyle bölgeye yapılan dış ticaret azalmıştır. 
Türkiye ekonomisi bu süreçte başta Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere küresel ekono-
mideki yeni pazarlardan pay alarak ihracat oranı-
nı sürekli olarak artırmaya devam etmiştir. Hatta 
2011 ve 2012 yıllarında ekonomik büyümeye en 
önemli katkı ihracattan gelmiştir. Böylece 2012 
yılında cari açığın GSYH içindeki payı hedefle-
nen düzeye indirilerek, sağlıklı bir ekonomik bü-
yüme gerçekleştirilmiştir.

Küresel ekonominin ve siyasi dengelerin 
sürekli olarak değiştiği küresel ekonomik kriz 
sonrası dönemde Avrupa Birliği ülkelerinin dış 
ticaret içindeki payı azalırken, Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika ülkelerine yapılan ihracat artış göster-
mişti. Türkiye küresel ekonomik krizden bu yana 
gelişmiş ülkelerden kaybettiği dış ticaret pazarını 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya açılarak bu pazarla-
rı eksen genişlemesi ile telafi etmişti. Fakat bölge-
deki gerilimli ortam ticari ilişkileri yavaşlatmıştır. 
Bu nedenle 2013 yılı ilk dokuz aylık döneminde 
bölgeye gerçekleşen ihracatın, önceki dönemlere 
görece, toplam ihracat içindeki payı azalmıştır. 

Başta Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ih-
racatta meydana gelen azalış olmak üzere diğer 
ülkelere yapılan ihracat da yüzde 19,6 oranında 
azalmıştır.302 Diğer yandan, Avrupa ülkeleri az da 
olsa toparlanma sürecine girmiştir. Bu nedenler-
den dolayı Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’nin 
ihracatındaki payı 2012 yılında yüzde 38,6 iken 
2013 yılında yüzde 41,4’e yükselmiştir (Tablo 2).

Küresel ekonomi dengelerindeki bu deği-
şim nedeniyle Ortadoğu’da başlayan Arap Baha-
rı gelişmiş ülkeleri de kaygılandırmıştır. Bunun 
sebebi, küresel ekonomik kriz sonrası ortaya çı-
kan ticari fırsatların Türkiye ve diğer gelişmekte 
olan ülkeler lehine gelişmiş olmasıdır. Değişen 
dengeler sonrasında gelişmekte olan ülkelerin 
dış ticaretteki eksen genişlemesi Latin Amerika, 
Afrika, Ortadoğu, Rusya ve Çin gibi ülkelerin 
ticari ortaklıklar gerçekleştirmesi ve karşılık-
lı ekonomik çıkar sağlanması, gelişmiş ülkeler 
aleyhine olmuştur. Ayrıca, üretimin ve yeni pa-
zarların doğuda yani gelişmekte olan ülkelerde 
olması, gelişmekte olan ülkeleri daha da avan-
tajlı hale getirmiştir.

302. Erdal Tanas Karagöl, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), III. 
Çeyrek (Temmuz, Ağustos, Eylül) Değerlendirmesi, SETA Perspektif, 
no.25 (Aralık 2013).

GRAFIK 4. TÜRKIYE EKONOMISI DIŞ TICARET HACMI (MILYAR DOLAR)
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TABLO 2. ÜLKE GRUPLARINA GÖRE IHRACAT OCAK – EKIM DÖNEMI

 2012 2013  Değişim

Ülke Grupları Değer (%) Değer (%) (%)

Genel toplam 126 103 208 100,0 124 539 102 100,0 -1,2

A-AVRUPA BIRLIGI (AB-28) 48 663 286 38,6 51 546 791 41,4 5,9

B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 1 912 857 1,5 1 988 506 1,6 4,0

C-DİĞER ÜLKELER 75 527 064 59,9 71 003 805 57,0 -6,0

 1-Diğer Avrupa Ülkeleri 11 579 356 9,2 11 664 156 9,4 0,7

 2-Afrika Ülkeleri 10 995 091 8,7 11 677 203 9,4 6,2

 Kuzey Afrika Ülkeleri 7 760 166 6,2 8 293 895 6,7 6,9

 Diğer Afrika Ülkeleri 3 234 924 2,6 3 383 308 2,7 4,6

 3-Amerika Ülkeleri 7 948 250 6,3 8 120 319 6,5 2,2

 Kuzey Amerika Ülkeleri 5 538 851 4,4 5 492 045 4,4 -0,8

 Orta Amerika ve Karayip Ülkeleri  657 533 0,5  872 157 0,7 32,6

 Güney Amerika Ülkeleri 1 751 865 1,4 1 756 117 1,4 0,2

 4-Asya Ülkeleri 44 511 233 35,3 38 984 587 31,3 -12,4

 Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri 35 920 056 28,5 29 153 700 23,4 -18,8

 Diğer Asya Ülkeleri 8 591 177 6,8 9 830 888 7,9 14,4

 5-Avustralya ve Yeni Zelanda  401 069 0,3  442 383 0,4 10,3

 6-Diğer Ülkeler  92 066 0,1  115 157 0,1 25,1

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 64,4 60,1 -4,3

Kaynak: TÜİK
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Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu yana 
sürdürdüğü kamu maliyesi performansı 2013 yı-
lında da gerçekleşmiş ve mali hedefler tutturul-
muştur. Gerek küresel ekonomilerdeki belirsizlik, 
gerekse gelişmiş ülkelerin içinde bulunduğu yük-
sek borç oranları göz önünde bulundurulduğun-
da Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte 
olan ülkelerin kamu maliyesi göstergelerindeki 
sürdürülebilir düzeyler bu ülkelerin önemli öl-
çüde ayrışmasını sağlamaktadır. Kamu maliyesi 
alanında gösterilen performanstaki iyileşmeler, 
dış ticarette gelişmiş ülkelerin ekonomik krizleri 
ve Ortadoğu ülkelerinin siyasi krizlerine rağmen, 
ekonominin diğer alanlarında da başarılı bir sevi-
yeye ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. 

Türkiye ekonominin gelişmiş ülkelerden 
ayrışmasında en önemli katkıyı yapan mali gös-
tergelere bakıldığında bütçe açığının GSYH 
içindeki payı 2012 yılında yüzde 2,1 olarak ger-
çekleşirken, 2013 yılı için yüzde 1,2 olarak ön-
görülmüştür. Böylece Türkiye’nin bütçe açığının 
GSYH içindeki payının küresel ekonomik kriz 
öncesi seviyeden daha düşük bir seviyeye gelmesi 
ve son 3 yıldır aralıksız Maastricht kriterinin sağ-
lanması hedeflenmiştir (Grafik 5).

Kamu maliyesi performansını gösteren bir 
başka veri de AB tanımlı genel yönetim nominal 
borç stokunun GSYH içindeki payıdır. Türkiye 
ekonomisinde sağlanan mali disiplin, borçların 
GSYH içindeki payının her yıl kademeli olarak 

düşüşünü beraberinde getirmekte, bir anlamda 
yerli kaynakların yurtiçine aktarılmasına fırsat 
doğmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye ekonomi-
sindeki AB tanımlı genel yönetim nominal borç 
stokunun GSYH içindeki payı 2003 yılından 
2008 yılına kadar sürekli azalmıştır. 2008 ve 
2009 yıllarında küresel ekonomik krizin etkisiyle 
az da olsa artan oran 2010 yılı itibariyle yeniden 
azalışa geçmiştir. Bu kısa süreli artışa rağmen 
2003 yılından bu yana Maastricht kriterlerinin 
altında kalmıştır (Grafik 6). 

Kamu maliyesindeki bu performans sürdü-
rülebilir ekonomik büyümenin de başlıca kay-
nağı olmuştur. 2002 yılından bu yana devam 
eden sıkı mali disiplin 2013 yılında da dış şok-
lara ve belirsizliklere karşı istikrarlı görünümün 
korunmasına katkı sağlamıştır. Böylece ekono-
mik büyüme sürdürülmüş ve makroekonomik 
göstergelerde hedeflenen seviyeler yakalanmış-
tır. Buna yönelik olarak yapısal reformların ya-
pılması ve yurtiçi tasarrufları artırmaya yönelik 
önlemlerin artırılması gerekmektedir. Bu sayede 
kamu maliyesindeki ve diğer makroekonomik 
göstergelerdeki iyileşmeler kalıcı hale gelecek ve 
en önemli yapısal sorun olan cari açığın da önü-
ne geçilebilecektir. 

Diğer yandan 2013 yılında kamu maliye-
sinde gerçekleşen bir başka iyileşme de Türki-
ye’nin IMF’ye olan borçlarında gerçekleşmiş-
tir. 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin 

KAMU FINANSMANI
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IMF’ye olan 23,5 milyar dolar olan borçları 
sıfırlanmıştır (Grafik 7). Türkiye – IMF iliş-
kilerinde yeni dönem olarak adlandırılacak bu 
borçsuz dönemde, Türkiye IMF’den borç alan 
ülke konumundayken borç veren ülke konumu-
na gelmiş, kaynak sağlayıcı rolleri değişmiştir. 
2012 yılı başından itibaren IMF kaynaklarının 
artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 
çeşitli ülkeler tarafından 461 milyar tutarında 
kaynak taahhüt edilmiş, Türkiye’de G-20 Los 

Cabos Liderler Zirvesi’nde 5 milyar dolar kay-
nak taahhüdünde bulunmuştur.303 

Kamu maliyesinde gerçekleşen bu gösterge-
ler, Türkiye’nin AB ülkelerinde devam eden borç 
krizinin olumsuz etkilerini minimize etmesine 
ve ekonomi politikalarında geniş manevra alanı 
bulmasına katkı sağlamıştır. Bu sayede Türkiye 

303. Erdal Tanas Karagöl ve Ahmet Semih Bingöl, Türkiye – IMF 
İlişkilerinde Yeni Dönem, SETA Analiz, no. 67 (Mayıs 2013).

GRAFIK 6. AB TANIMLI GENEL YÖNETIM NOMINAL BORÇ STOKU/GSYH (%)
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*OVP (2014 – 2016) tahmini

77.9 
74 

67.7 
59.6 

52.7 46.5 
39.9 40 

46.1 
42.3 39.1 36.2 35 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Maastricht Kriteri % 60

GRAFIK 5. BÜTÇE AÇIĞI/GSYH (%)
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küresel ekonomideki olumsuz tablodan diğer 
gelişmekte olan ülkelere nazaran daha az etkilen-
miştir. Ayrıca kamu maliyesinin katkı sağladığı 
makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeler sa-
yesinde 2013 yılındaki iç ve dış şoklar Türkiye 
ekonomisini sarsmamıştır. Böylece ekonomiye 

verilen şoklar makroekonomik istikrara zarar ver-
memiş, orta vadeli hedefler yakalanmıştır. İç ve 
dış şokların en etkili olduğu Gezi olayları ve FED 
kararlarına ilişkin açıklamalara rağmen makroe-
konomik görünümde ve finansal istikrarda bo-
zulma olmamıştır. 

GRAFIK 7. IMF’YE OLAN BORÇLAR (MILYAR SDR)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (1 SDR=1,5 Dolar)
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2012 yılından bu yana süren küresel ekonomi-
deki belirsizlikler 2013 yılında da devam etmiş, 
ABD ekonomisindeki ve gelişmiş ülkelerdeki to-
parlanma henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. 
Bu nedenle küresel piyasalardaki finansal imkan-
lar azalmış ve parasal sıkılaştırma politikaları dev-
reye girmiştir. Bu durumun önümüzdeki dönem-
de de devam edeceği göz önünde bulundurularak 
Türkiye ekonomisindeki para politikasına ilişkin 
hedefleri belirlenmiştir. 

2013 yılı ilk çeyreğinde enflasyon bir önce-
ki çeyreğe kıyasla artarak yüzde 7,29 seviyesine 
yükselmiştir. İç talepteki ve ekonomik aktivite-
deki yavaş seyir enflasyonda sınırlı bir artışa ne-
den olsa da, gıda ve tütün ürünlerindeki fiyat 
artışları enflasyonun artmasına sebep olmuştur.304 
Yılın ikinci çeyreğinde işlenmemiş gıda fiyatları 
ve hizmetlerdeki artış ile yüzde 8,30 olarak ger-
çekleşmiştir.305 Üçüncü çeyrekte ise işlenmemiş 
gıda fiyatlarındaki olumlu seyir ve Türk Lirasın-
da yaşanan değer kaybının etkisiyle yüzde 7,88 
olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı son çeyreğinde 
ise enerji fiyatlarındaki düşüşün olumlu katkı 
yaparak enflasyonu düşürücü etki yapması bek-
lenmektedir.306 Böylece 2014 – 2016 OVP’de 
2013 yılı için yüzde 6,8 enflasyon oranı hedef-
lenmiştir (Grafik 8). 

304. TCMB Enflasyon Raporu 2013 – 2.

305. TCMB Enflasyon Raporu 2013 – 3.

306. TCMB Enflasyon Raporu 2013 – 4.

2013 yılı Mayıs ayından itibaren küresel 
ekonomilerdeki para politikalarına ilişkin artan 
belirsizlik karşısında TCMB, temkinli bir para 
politikası uygulamıştır. Bu doğrultuda belirsiz-
liklerin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 
ek parasal sıkılaştırma uygulanmıştır. Buna yö-
nelik olarak da 2013 yılı başından sonuna kadar 
Merkez Bankası tarafından, politika faizi yüzde 
5,5’ten yüzde 4,5 düzeyine indirilmiştir. Merkez 
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 
3,5’e, borç verme faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 
7,75’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa 
yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan 
borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 8,5’ten 
yüzde 6,75’e indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi 
uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı 
yüzde 12’den yüzde 10,25’e indirilmiştir. 307

TCMB’nin döviz kuru ve faize yönelik 
attığı adımlar ekonomik büyüme başta olmak 
üzere birçok makroekonomik göstergede belir-
leyici olmuştur. 2013 yılında faizde yapılan de-
ğişiklikler ve kuru dengelemek için yapılan dö-
viz satım ihaleleri ile TL’nin değeri korunmaya 
çalışılmış ve sermaye çıkışları önlenmeye çalışıl-
mıştır. Bu doğrultuda Türkiye’nin bir avantajı 
da kredi notunda gerçekleşen iyileşmelerdir. Ay-
rıca bankaların güçlü sermaye yapısı ve sağlam 
kamu maliyesi göstergeleri 2009 yılı son çeyre-

307. TCMB’nin 2013 yılı para politikası kararlarından derlenmiştir.

PARA POLITIKASI
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ğinden itibaren devam eden ekonomik büyüme 
sürecinin devamına önemli katkılar sağlamıştır. 
Bu durum kamu maliyesindeki sıkı tutumun 
devam ettirilmesini gerektirmektedir. Böylece 
ekonomide kırılganlık unsuru olan gelişmelerin 
etkisi minimize edilecek iç ve dış şoklara karşı 
dayanıklılık korunacaktır. 

Merkez Bankasının faizde yaptığı uygula-
malar makroekonomik göstergelere katkı sağ-
larken, ekonomideki dengesizliklerden rant sağ-
layan ve faiz lobisi olarak adlandırılan kesimin 
ise çıkarları ile örtüşmemiştir. Çünkü AK Parti 
döneminde faizler tek haneli rakamlara düşmüş 
ve devletin üzerinde ciddi bir yük olan faiz öde-
meleri azalmıştır. Bu durum faiz lobisinin siyasi 
ve ekonomik istikrara spekülatif saldırıları ile 
kendini göstermiştir. Faiz lobisi 2013 yılında 
ciddi bir faaliyet içinde bulunarak para ve ser-
maye piyasalarındaki getirilerini güçlendirmek 
amacıyla yurt içinde kaos ortamını derinleşti-
rerek, mevcut karlılıklarını korumaya çalışmış-
lardır. Bu amaçla faizlerin düştüğü dönemlerde 
siyasi istikrara saldıran bu kurumlar yüksek fa-
izlerin oluşması için siyasi ortamı gerecek hare-
ketten uzak durmamışlardır.

Bu ortamda kar sağladığı koşulların geri 
gelmesini isteyen faiz lobisinin Gezi eylemini 

destekleyici faaliyetleri ve FED’in para politika-
larındaki söylemlerine ilişkin değişiklik ile mali 
piyasalar üzerinde olumsuz etki bırakarak faizle-
rin yükselmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de 2013 
yılının son günlerinde yaşanan siyasi gerginlik 
ortamı da faiz lobisinin halen aktif olduğunun 
bir göstergesi olmuştur.

GRAFIK 8. ENFLASYON ORANI (%)

Kaynak: TÜİK
*OVP (2014 – 2016) tahmini
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2012 yılında cari açığa önlem olarak önceki yıla 
nispeten daha az büyüyen Türkiye ekonomisi, 
cari açıktaki azalışla birlikte ekonomik büyüme-
de yeniden yükselişe geçmiştir. Bu yükselişe iç 
talep ve kamu yatırımları ağırlıklı katkı yapmış; 
son dönemde özel sektörün ve ihracatın katkısı-
nın azalmış olması ile sürdürülebilir seviyede cari 
açık korunmuştur. Ayrıca bütçe açığının GSYH 
içindeki payı 2002 sonrası yıllarda olduğu gibi 
2013 yılında da Maastricht kriterlerin altında ka-
larak ikiz açık oluşması önlenmiştir. 

2013 yılı ekonomik gelişmelerinde Euro 
Bölgesi ülkelerinin kısmen düzelmiş olsa da ha-
len istenilen seviyede toparlanamaması ve ABD 
ekonomisinin parasal sıkılaştırma yönündeki 
kararları belirleyici olmuştur. Tüm bunların yanı 
sıra Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkileyen 
bir başka unsur da Türkiye’nin alternatif ticaret 
pazarı olarak belirlediği Ortadoğu ülkelerinde 
yaşanan siyasi kriz olmuştur. Ekonomik aktivi-
tenin durma noktasına geldiği bölgede Türkiye 
ekonomisinin de payı azalmış ve başta dış ticaret 
kanalı olmak üzere olumsuz etkilenmiştir.

Küresel ekonomideki tüm bu belirsizliklere 
rağmen Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güç-
lü bankacılık sektörü ve başarılı mali gösterge-
leri gelişmiş ülkelerden olumlu ayrışmasını sağ-
lamıştır. Başta ekonomik büyüme olmak üzere 
makroekonomik iyileşmelere sahip olan Türkiye 
ekonomisinde iç tasarrufların azlığı, buna bağlı 

olarak da ekonomik büyümenin artışıyla birlikte 
cari açığın artıyor olması, halen bir takım yapısal 
reformların ihtiyacını ortaya koymaktadır. Özel-
likle Ar-Ge harcamalarının artırılması ve enerji 
sektöründe gerçekleşecek olan yatırımlar, Tür-
kiye ekonomisinin cari açığını ve finansmanda 
dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olarak, orta ve 
uzun vadede önemli katkılar sağlayacaktır. 

Türkiye ekonomisinin gerçekleşen göster-
gelerine bakıldığında 2023 hedefleri ile uyumu 
açısından en önemli unsurlar olan GSYH ve 
ihracat miktarlarına bakıldığında, hedefler açı-
sından önümüzdeki ilk beş yılın planlamasını 
içeren Onuncu Kalkınma Planı, gerek ekonomik 
gerekse sosyal refahı artırmaya önemli katkı sağ-
layacaktır. Özellikle orta vadeli görünüme ilişkin 
öngörülebilirlik sağlayan hedefler doğrultusun-
da Türkiye ekonomisi küresel piyasalarda sahip 
olduğu güven ortamını sürdürmeye devam ede-
cektir. Söz konusu iyileşmeler gerçekleştiğinde 
ekonominin küresel piyasalarda aldığı kredi no-
tunu uluslararası kuruluşlardan da alması kaçı-
nılmazdır. Bu durum ve maliye politikasındaki 
sıkı disiplin, para politikasının hareket alanını 
genişletecek ve kamu borçlanma faizlerinin uzun 
dönemde düşük olmasına katkı yapacaktır. 

Sermaye giriş ve çıkışlarının istikrarsızlık 
unsuru olmaması ve uzun vadeli yatırım fonla-
rının Türkiye’ye çekilmesi için bu projelerin en 
önemlilerinden biri İstanbul Finans Merkezi  

SONUÇ
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projesidir. Bu proje ile sermaye giriş çıkışlarının 
istikrarsızlık unsuru olması engellenecek, ülkeye 
uluslararası fon girişine katkı sağlayacak ve yurti-
çi tasarrufları artırıcı etki yapacaktır. 

Küresel ekonomide ise 2008 yılında başlayan 
küresel ekonomik krizin etkileri gelişmiş ülkelerde 
borçluluk krizi olarak artmaya devam etmektedir. 
Bu nedenle Türkiye ekonomisi yatırımcılar açısın-
dan hem makroekonomik göstergeleri hem de jeo-
politik konumuyla daha stratejik ve karlı bir ortam 
olarak görülmektedir. Özellikle Türkiye ekonomi-
sinin 2009 yılı son çeyreğinden itibaren aralıksız 
4 yıllık ekonomik büyüme göstermesi gelişmiş ül-
kelerden önemli ölçüde ayrışmasını sağlamıştır. Bu 
durum siyasi istikrarsızlık kaynaklı kur değişimle-
rinden fayda sağlayan kesimi rahatsız etmiş ve Tür-
kiye’deki istikrarlı ortamın bozulmasına yönelik 
çabalar başlamıştır. Gezi parkında başlayan eylem-
ler de bu kesime önemli bir fırsat vermiş, hatta bu 
olayların sürmesini adeta teşvik etmişlerdir.

AK Parti 2023 hedeflerine yönelik önemli 
adımlar atmaktadır. Türkiye ekonomisinde başta 
enerjide olmak üzere bazı mallarda dışa bağımlı-
lık gibi yapısal bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu 
yapısal sorun, özellikle üretim olmak üzere ekono-
minin hemen her alanını, bilhassa da cari dengeyi 
olumsuz etkilemektedir. Bu amaçla, enerjide hem 
ithalattan kaynaklı faturaları düşürmek hem de 
enerji güvenliğini sağlamak için hedeflenen  proje-
lerin hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu 
kapsamda, Hazar Bölgesi zengin petrol ve doğal 
gaz kaynaklarıyla Türkiye’nin artan enerji ihti-
yacını karşılaması önem arz etmektedir. Bu doğ-
rultuda Hazar Bölgesi’ndeki doğalgazın Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya taşınmasına yönelik olarak 
hazırlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hat-
tı Projesi’nin (TANAP) faaliyete geçmesi, ayrıca 
yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanma 
ve enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulmak için 
nükleer enerji santrallerinin kurulması kararları 
önemli adımlardır. Çünkü enerjide dışa bağım-
lılığın azaltılması için kaynak çeşitlendirilmesi ve 
kendi öz kaynaklarının geliştirilmesi, artık bir zo-

runluluk halini almıştır. Kaynak çeşitlendirilmesi 
kapsamında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yapı-
lan anlaşmalar çerçevesinde zaman zaman sekteye 
uğrayan Ortadoğu politikası ekonomi ekseninde 
gelişmeye başlayacaktır. Irak Bölgesel Kürt Yöne-
timi petrol ve doğal gaz kaynakları ucuz petrol 
arayışlarında kritik bir öneme sahiptir. Diğer yan-
dan, Türkiye coğrafi konumundan kaynaklı enerji 
üssü olma avantajını yıllarca değerlendirememiş, 
enerjide bölgesel bir aktör haline gelememiştir. Bu 
kapsamda, Türkiye Enerji Borsası çok büyük bir 
potansiyele sahiptir. Enerji Borsası’nın kurulması 
da Türkiye’nin enerjide bölgesel bir aktör haline 
gelmesi, enerji ticaret üssü olması hususunda atı-
lan önemli bir adımdır. Enerji Borsası kuruldu-
ğunda, Avrupa’nın Almanya ve Fransa’dan sonra 
dünyanın üçüncü büyük Enerji Borsası olacağı 
öngörülmektedir.308 Türkiye enerjide transit ülke 
olması, doğu ile batıyı birleştirmesi nedeniyle çok 
fazla gelişme potansiyeline sahiptir.

Söz konusu çabaların yanı sıra faiz lobisini 
en çok telaşlandıran gelişmelerden bir diğeri de İs-
tanbul Finans Merkezi projesidir. İstanbul Finans 
Merkezi’nin kurulması ile Türkiye’nin bölgesel 
bir güç haline gelerek dev işlem hacmine ulaşması 
Türkiye’nin ihtiyacı olduğu sermayeyi daha uygun 
koşullarda sağlamayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, İs-
tanbul’un bölgesel ve küresel finans merkezi olması 
hem ülkeye uluslararası fon girişine katkı sağlaya-
cak hem de yurtiçi tasarrufları artırıcı etki yapacağı 
için yabancı sermaye giriş çıkışlarının istikrarsızlık 
unsuru olmasını engelleyecektir. Yatırım ve tasarruf 
artışlarının katkısıyla istihdam ve ekonomik büyü-
me artacaktır. Dolayısıyla tüm bu hususlar çerçe-
vesinde Gezi olayları ile birlikte hareket eden faiz 
lobisi ülkeye finansal piyasalar açısından maliyetler 
yüklemiştir. Bu doğrultuda, faizler yükselmiş, kur 
artışı ile kısa vadeli borcun miktarı yaklaşık 5 mil-
yar Türk lirası (TL) artmış ve Borsa İstanbul nez-
dinde işlem görmekte olan pay senetleri açısından 
bakıldığında yaklaşık 50-60 milyar TL değer kay-

308.Erdal Tanas Karagöl ve Ülkü İstiklal Mıhçıokur, Türkıye’de 
Enerjı Borsası, SETA Analiz, no. 68, (Temmuz 2013).
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bına neden olmuştur. Faiz lobisi sıklıkla gerçekleş-
tirdiği ataklardan bir tanesini daha denemiş; ama 
ekonominin güçlü olması nedeniyle hedefledikleri 
amaçlarına tam olarak ulaşamamışlardır. 

Diğer yandan, Türkiye’nin önemli bir soru-
nu olan Kürt meselesinin çözümü için Çözüm 

KRONOLOJI - EKONOMI

22 Ocak  Merkez Bankası tarafından, politika faizi yüzde 5,5 düzeyinde sabit tutulmuştur. Merkez Bankası borç-
lanma faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e, borç verme faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 8,75’e, açık piya-
sa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı 
faiz oranı ise yüzde 8,5’ten yüzde 8,25’e indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, 
borç verme faiz oranı yüzde 12’den yüzde 11,75’e indirilmiştir. 

19 Şubat  Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, borç verme faiz oranı yüzde 8,75’ten 
yüzde 8,50’ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan 
borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 8,25’ten yüzde 8’e indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması 
çerçevesinde, borç verme faiz oranı yüzde 11,75’ten yüzde 11,50’ye indirilmiştir. 

26 Mart  Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 8,50’den yüzde 7,50’ye, açık piyasa işlemleri çerçeve-
sinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 
8’den yüzde 7’ye indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı 
yüzde 11,50’den yüzde 10,50’ye indirilmiştir.

1 Nisan  Türkiye ekonomisinin 2012 yılı son çeyreğinde yüzde 1,4, yılın tamamında ise yüzde 2,2 büyüdüğü 
TÜİK tarafından açıklandı.

16 Nisan  Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,5’den yüzde 5’e indirilmiştir. Merkez 
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 4,5’ten yüzde 4’e; borç verme faiz oranı yüzde 7,5’den yüzde 7’ye, 
açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma 
imkanı faiz oranı ise yüzde 7’den yüzde 6,5’e indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçeve-
sinde, borç verme faiz oranı yüzde 10,50’den yüzde 10,0’a indirilmiştir.

14 Mayıs  IMF’ye olan borcun son taksiti ödenerek, IMF ile borçlar 19 yıl aradan sonra ilk kez sıfırlandı.
16 Mayıs  Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,5’e indirilmiştir. Merkez 

Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 4’ten yüzde 3,5’e; borç verme faiz oranı yüzde 7’den yüzde 6,5’e, 
açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma 
imkanı faiz oranı ise yüzde 6,5’ten yüzde 6’ya indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçeve-
sinde, Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 9,5’e indirilmiştir. 

16 Mayıs Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Türkiye’nin kredi notunu 
“Ba1”den “Baa3”e yükseltti ve not görünümünü durağan olarak açıkladı. Böylelikle Türkiye’nin kredi 
notu, Moody’s tarafından da yatırım yapılabilir seviyeye yükseltildi. 

23 Mayıs  Uluslararası Japon kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR) Türkiye’nin kredi 
notunu “BB”den, “BBB-”ye, “yatırım yapılabilir” ülke seviyesine yükseltti. Not görünümü ise “durağan” 
olarak belirlendi.

11 Haziran  TÜİK tarafından, Türkiye ekonomisinin 2013 yılı birinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdüğü açıklandı.
2 Temmuz  Kalkınma Bakanlığı tarafından, Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018) açıklandı. 
23 Temmuz  Merkez Bankası borçlanma faiz oranı borç verme faiz oranı yüzde 6,5’ten yüzde 7,25’e, açık piyasa 

işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz 
oranı ise yüzde 6’dan yüzde 6,75’e yükseltilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, 
borç verme faiz oranı yüzde 9,5’ten yüzde 10,25’e yükseltilmiştir. 

20 Ağustos  Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5 düzeyinde sabit tutulurken; borç verme faiz oranı 
yüzde 7,25’ten yüzde 7,75’e yükseltilmiştir.

10 Eylül  TÜİK tarafından, Türkiye ekonomisinin, 2013 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 4,5; ilk altı aylık dönemde ise 
yüzde 3,7 büyüdüğü açıklandı.

8 Ekim  2014 – 2016 Orta Vadeli Program açıklandı.
10 Aralık  TÜİK tarafından, Türkiye ekonomisinin, 2013 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4; ilk dokuz aylık dönem-

de ise yüzde 4 büyüdüğü açıklandı.

Süreci’nin başlatılması, bölgenin kalkınması ve 
yeni yatırımların çekilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Dolayısıyla Kürt meselesinin çözül-
mesi ve siyasi istikrarsızlık unsuruna neden olan 
bütün sebeplerin ortadan kalkması da faiz lobisi-
ni rahatsız etmiştir. 
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Eğitim, özellikle son iki yıldır, Türkiye ta-
rihinde hiç alışık olmadığımız kadar ülkenin ve 
hükümetin gündemindedir. 2002’de iktidara 
geldiğinden beri eğitim konusuna özel önem ve-
ren ve bu konuda büyük yatırımlar yapan AK 
Parti, son iki yıldır eğitim sisteminin toplumsal 
taleplere daha duyarlı olması ve böylece daha de-
mokratik bir hale gelmesi adına, cesur ve kararlı 
adımlar atmaktadır. 2012’de 4+4+4 ile başlayan 
eğitim sisteminin ilk defa seçilmiş bir hükümet 
tarafından kapsamlı bir şekilde yeniden düzen-
lenmesi, buna ilaveten 2013’te “Andımız”ın 
kaldırılması ve özel okullarda anadilde eğitimin 
önünün açılması eğitim sistemin sivilleşmesi 
adına olumlu adımlar olarak değerlendirilebilir. 
Hemen bütün gözlemcilerin kabul ettiği üzere, 
Türkiye eğitim sisteminin bugüne kadar süre-
gelen önemli sorunları vardır. Bununla birlikte, 
eğitimde niceliksel ve niteliksel iyileştirmelerin 
gerekliliği, hiç olmadığı kadar hükümet günde-
mine girmiştir. Dershanelerin dönüştürülmesi 
konusunda olduğu gibi zaman zaman tartışma-
lara yol açsa da, Türkiye’de ilk defa eğitim nite-
liği bu kadar yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. 
Daha önemlisi, Türkiye eğitim sisteminde on 
yıllardır biriken sorunları çözme konusunda ka-
rarlı adımların atıldığı görülmektedir. 

2012’de olduğu gibi 2013 yılı, milli eğitim 
tarihinde önemli kararların alındığı ve tartışıldı-
ğı bir yıl olmuştur. 4+4+4 düzenlemesiyle milli 

eğitimde yapılan büyük değişiklikler sonrasında 
sistemin etkin çalışması için birtakım düzenle-
melere ihtiyaç söz konusuydu. Yeni sistemin bir 
yıl uygulanmasının ardından sorunlu görülen 
alanlarda (okula başlama yaşı gibi) revizyonlara 
gidilerek sistemin daha esnek ve etkin bir ya-
pıya kavuşması sağlanmıştır. Bununla birlikte, 
2013’te ortaöğretime geçişte Seviye Belirleme Sı-
navı (SBS) yerine her dönem altı dersten merke-
zi sınavın yapılacağı yeni bir sisteme geçilmiştir. 
Bu yıl ilk kez öğretmen adaylarına Öğretmenlik 
Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmıştır. 

MILLI EĞITIMDE BAKAN 
DEĞIŞIKLIĞI
2013 yılı eğitim gündemi, Ocak ayında yapılan 
kabine değişimi ile başlamıştır. Böylece, Haziran 
2011 seçimleri sonrasında oluşturulan 61. Hü-
kümet kabinesinde bir değişikliğe gidilmiştir. 24 
Ocak 2013’te dört bakanın değiştirildiği kabine 
revizyonunda dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer de görevini Nabi Avcı’ya devretmiştir. 

Ömer Dinçer’in öğretmenlerle iletişimi ko-
nusunda bazı eleştiriler yöneltilmesine rağmen, 
Dinçer, AK Parti döneminde hatta Cumhuriyet 
tarihi içinde en derin izler bırakan bakanlardan 
biridir. Özellikle 2011 yılında 652 sayılı  Ka-
nun Hükmündeki Kararname ile Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) merkez teşkilatını yeniden 

MILLI EĞITIM
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yapılandırmıştır. Ayrıca, 4+4+4 olarak bilinen 
düzenleme ile eğitim siteminin yapılanmasında 
köklü değişikliklere neden olmuştur.

Dinçer’in görevden ayrılması, olağan bir ba-
kan değişikliğinin ötesinde sonuçlar doğurmuş-
tur. Örneğin, AK Parti döneminde 5. kez Milli 
Eğitim Bakanının değiştirilmiş olması kamuo-
yunda AK Parti hükümetinin eğitim politikaları 
konusunda istikrarsız olduğu şeklindeki eleştiri-
leri artırmıştır. Ancak, Bakan Avcı, daha önceki 
AK Parti eğitim bakanlarının başlattığı birçok 
projeyi sahiplenerek sürdürmüştür. 

MÜFREDAT DÜZENLEMESI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve TÜBİTAK, 
yaptıkları çalışmalar neticesinde ilköğretim ve or-
taöğretim müfredatında bir takım değişikliklere 
gitmiştir. Ömer Dinçer döneminde başlatılan ve 
hızla tamamlanan bu çalışmalar Avcı’nın göreve 
gelmesine müteakip 13 Şubat’ta kamuoyuna du-
yurulmuştur. Avcı, düzenlediği basın toplantısın-
da, yeni müfredatın daha kolay algılanabilir oldu-
ğunu ve öğrenmenin bu sayede daha kalıcı hâle 
getirildiğini belirtmiştir. İlköğretimde; fen bilim-
leri, İngilizce, matematik derslerinin; ortaöğre-
timde matematik, biyoloji, fizik ve kimya ders-
lerinin müfredatlarında değişiklikler yapılmıştır. 
Söz konusu değişikliklerin olağan bir revizyondan 
daha kapsamlı olduğu söylenebilir. En temel deği-
şiklik, ortaöğretim müfredatından bazı derslerde 
10. sınıftan itibaren müfredatın temel düzey ve 
ileri düzey olarak ayrıştırılmasıdır. Buna ilaveten, 
2013 müfredatında, 2004 müfredat reformu sü-
recinde müfredatın kurucu unsuru olarak tanım-
lanan yapılandırmacılığa yönelik özel bir vurguda 
bulunulmamıştır.309 Bu değişikliklerin uygulama-
daki yansımalarını görmek ve aksayan yönlerini 
görüp gerekli iyileştirmeleri yapmak için etkin bir 
izleme ve değerlendirme sisteminin tesis edilmesi 

309. “Öğretim programlarının güncellenmesine ilişkin çalışmalar”, 
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı; http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogre-
tim-programlarinin-guncellenmesine-yonelik-calismalar/icerik/160 .

gerekmektedir. Ayrıca, müfredatın sahadaki uy-
gulamalarına ilişkin akademik araştırmalar teşvik 
edilmeli ve bu araştırma sonuçlarına göre, gerekli 
revizyonlar yapılmalıdır.

OKULA BAŞLAMA YAŞI, 
HAFTALIK DERS SAATLERI VE 
ÜNIFORMA DÜZENLEMELERI
Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
2012 yılında kabul edilmesi sonrasında eğitim 
sisteminde köklü değişiklikler gerçekleştirilmiş-
ti. Kanunun uygulanması sürecinde MEB, bazı 
ek düzenlemeler yapmıştır. Okula başlama yaşı-
nın 66 aya çekilmesi ve ders saatlerinin ortao-
kullarda 36-37 saate yükseltilmesi kamuoyunda 
oldukça tartışılmıştır.310 

MEB, 9 Mayıs 2012 tarihinde yayımladığı 
“12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulama-
lar” konulu bir genelge ile 30 Eylül 2012 tarihi 
itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların 
okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerin-
den merkezi olarak yapılacağını, gelişim yönün-
den hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arasındaki 
çocukların ise velisinin yazılı isteği ile ilkokula 
başlayabileceklerini ifade etmiştir. Bir başka ifa-
deyle, önceki yıllarda Eylül ayı itibariyle 69 ayını 
dolduran çocukların başladığı zorunlu eğitim, 
bu düzenleme ile üç ay erkene çekilmiştir.311 Bu 
düzenleme ile ilgili olarak kamuoyunda sıkça tar-
tışılan husus, ebeveynleri tarafından okula baş-
laması uygun görülmeyen gelişim düzeyi yeterli 
olmayan 66 aydan büyük çocukların ancak sağlık 
raporu ile okula başlamasının bir yıl ertelenme-
sidir. 4+4+4 düzenlemesinin hayata geçmesinden 
sonra yapılan saha araştırmaları da, bazı öğret-

310. B. Gür, M, Özoğlu, İ. Çoşkun, M. Görmez, 2012’de Eği-
tim, SETA Analiz, no. 58 (Aralık 2012); http://file.setav.org/Files/
Pdf/20130104114533_seta_analiz_2012egitim.pdf

311. B. Gür, M. Özoğlu, Z. Çelik, “Eğitim”, 2011’de Türkiye için-
de, SETA Analiz, no: 48 (Aralık 2011); http://file.setav.org/Files/
Pdf/20130115111739_seta_analiz_2011de_turkiye_web_2.pdf.
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men ve velilerin okula başlama yaşına ilişkin 
değişikliği eleştirdiklerini teyit etmiştir.312 2013 
eğitim-öğretim yılı başlarken MEB, sahadan ge-
len bu ve benzeri eleştirileri dikkate alarak okula 
başlama yaşını yeniden düzenlemiştir. Yeni dü-
zenleme şu şekildedir: 

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını 
elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık 
olanları, velisinin vereceği dilekçeyle, 69, 
70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlama-
ya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık ra-
poruyla okul öncesi eğitime yönlendirebilir 
veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.313 
Yapılan bu değişiklik ile 66-69 aylık çocukla-

rın okula başlamasının ertelenmesi için sağlık ra-
poru uygulamasının kaldırılması ve velisinin tale-
binin yeterli olması sisteme esneklik kazandırmış 
ve kamuoyunda memnuniyet ile karşılanmıştır. 

Talim Terbiye Kurulunun Haziran 2012 ta-
rihinde aldığı karar ile birlikte ilköğretimde haf-
talık 30 saat olan toplam ders saati ortaokul 5 
ve 6. sınıflar için 36; 7 ve 8. sınıflar için ise 37 
saat; imam hatip ortaokullarında ise haftalık 40 
saat olarak düzenlenmiştir. 4+4+4 düzenleme-
si sonrasında en çok eleştirilen hususlardan biri 
haftalık ders saatinin artması ile birlikte özellik-
le ikili öğretim yapan okullarda ciddi sorunların 
yaşanacağı yönündeydi. Uygulamaya yönelik ya-
pılan izleme değerlendirme çalışmasında da ikili 
öğretim yapan okullarda haftalık ders saatinin 
5. sınıflarda 36 saat olmasının önemli sorunla-
ra neden olduğu görülmüştür. Bu tür okullarda 
öğrencilerin okula ya çok erken geldiği ya da çok 
geç saatlerde okuldan çıktığı; kışın ise öğrencile-

312. Z. Çelik, N. Boz, S. Gümüş, F. Taştan, 4+4+4 Eğitim Refor-
munu İzleme Raporu. EĞİTİM-BİR-SEN (Ankara:2013); http://
www.egitimbirsen.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/267-egitim-
birsen.org.tr-267.pdf.

313. “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi 
Gazete, no. 28735 (14 Ağustos 2013). http://www.resmiga-
zete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/08/20130814.htm&main=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2013/08/20130814.htm

rin ve ailelerin zorlandığı ifade edilmiştir.314 Bu 
eleştiriler sorasında Talim Terbiye Kurulu Mayıs 
2013 tarihinde aldığı bir kararla ortaokullardaki 
haftalık ders saatini 35; imam hatip ortaokulla-
rında ise 36 saat olarak yeniden düzenlemiştir. 

MEB’in 2013 yılında değişikliğe gittiği bir 
diğer düzenleme kılık kıyafet yönetmeliğinde ol-
muştur. 27 Kasım 2012 tarihinde MEB’e bağlı 
okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair 
yönetmelik Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştı. Yapılan düzenleme ba-
sında daha çok önlüklerin ya da okul üniforma-
larının kaldırılması ve çocukların okullara serbest 
kıyafetlerle gidebilmesi şeklinde yer almıştır. Eği-
tim öğretim döneminin ortasında böyle bir karar 
verilmesi, sürecin etkin yönetimini zorlaştırmış 
ve çeşitli kafa karışıklıklarına yol açmıştır. Çün-
kü yönetmeliğin geçici 1. maddesinin 1. fıkrasın-
da 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar, 
eski yönetmeliğin uygulanmasına devam edilece-
ği ifade edilse de, dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, öğrencilerin 2012-2013 eğitim-
öğretim yılı içinde serbest kıyafetlerle okullara 
gidebileceğini açıklamış ve bazı öğrenciler serbest 
kıyafetle okullarına gitmeye başlamıştı. MEB’in 
2012’de yaptığı düzenleme, üniforma giyip giy-
meme serbestliğinden ziyade, bir tür üniforma 
karşıtlığı olarak anlaşılmıştır.315 Uygulamanın 
başlaması ile birlikte serbest kıyafet uygulamasına 
yönelik gerek velilerden gerekse okul yönetimle-
rinden sık sık şikâyetler dile getirilmiş, okullarda 
serbest kıyafet uygulaması ile bilhassa disiplin so-
runları ile kıyafet tercihi yüzünden veli-öğrenci 
ve öğretmen-öğrenci çatışmalarının arttığı ifade 
edilmiştir.316 MEB bu şikâyetleri dikkate alarak 
ilgili yönetmelikte değişikliğe gitmiştir. Buna 
göre okullarda yapılacak veli anketi sonucunda 

314. Z. Çelik, N. Boz, S. Gümüş, F. Taştan, 4+4+4 Eğitim Refor-
munu İzleme Raporu, s. 34.

315. B. Gür, M, Özoğlu, İ. Çoşkun, M. Görmez, 2012’de Eğitim, 
s.12-13.

316. “İşte serbest kıyafetle ilgili araştırma sonuçları”, Hürriyet, 30 
Mart 2013; http://www.hurriyet.com.tr/ankara/22928305.asp 
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serbest kıyafetin uygulanıp uygulanmamasına 
karar verilecektir: 

Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip 
kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul 
yönetimi ve okul-aile birliğinin koordina-
törlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sı-
nırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, veli-
lerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati 
alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul 
kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu 
fıkranın uygulanmasına dair usûl ve esaslar 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırla-
nan yönerge ile belirlenir.317 
Okulların web sitesi üzerinden yapılabilen 

anket sonucunda İstanbul ve İzmir gibi büyük 
illerde velilerin büyük çoğunluğu üniformayı 
tercih etmiştir.318 Velilerin büyük çoğunluğunun 
üniformadan yana bir tercih kullanması şaşırtı-
cı olmamıştır. Bu sonuç, MEB’in kılık kıyafet 
düzenlemesini yeniden ele almasının olumlu bir 
adım olduğunu göstermiştir. Ancak öğrencilerin 
kılık kıyafetini düzenleyen yönetmelikte, başör-
tüsüne sınırlama getirilmesi ve başörtüsünün 
yalnızca imam hatip okullarında ve Kuran-ı Ke-
rim derslerinde serbest olması, inanç özgürlüğü 
ve kıyafet serbestliğini sınırlamaktadır. İsteyen 
öğrencilerin başörtüsü takmasına izin veren bir 
düzenleme yapılması, söz konusu sınırlılıkları or-
tadan kaldıracaktır. 

ÖĞRETMEN YETIŞTIRME 
STRATEJISI VE ATAMALAR 
Son yıllarda öğretmenlerin başarılı bir eğitim 
sistemi için önemi uluslararası alanda ve Tür-
kiye’de de daha sık bir şekilde tartışılmaktadır. 
Eğitim sistemlerinin kalitesini doğrudan be-

317. “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık 
ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”, Resmi Gazete, no. 28718 (24 temmuz 2013). http://
www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2013/07/20130725.htm&main=http://www.resmi-
gazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130725.htm.

318. “İstanbul’un tercihi üniforma’’, Star, 24 Ekim2013; http://
haber.stargazete.com/egitim/istanbulun-tercihi-uniforma/ha-
ber-800228. “Veliler üniforma dedi’’. Haber 10, 29 Eylül 2013; 
http://www.haber10.com/haber/419828/

lirleyen başlıca etmenlerden birinin öğretmen 
kalitesi ve öğretmenin eğitimdeki rolü olduğu 
yaygın bir şekilde kabul görmektedir.319 Bun-
dan ötürü Güney Kore, Japonya, Finlandiya 
gibi uluslararası sınavlarda başarılı olan ülkeler-
de öğretmen yetiştirme stratejilerinin çok güçlü 
olduğu bilinmektedir.320 Türkiye de son yıllarda 
öğretmen niteliğini artırmak amacıyla bazı giri-
şimlerde bulunmuştur. 

Şubat 2012’de dönemin Milli Eğitim Ba-
kanı Ömer Dinçer’in başkanlık ettiği Yükse-
köğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulunda eği-
tim fakülteleri üzerine bir görüşme yapılmış, bu 
görüşmeden iki ay sonra YÖK, uzaktan eğitim 
fakültelerinin öğretmenlik bölümlerini ve (okul 
öncesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel 
eğitim, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi 
gibi) bazı alanlar dışında eğitim fakültelerinin 
ikinci öğretim programlarını 2012-2013’ten 
itibaren kapatma kararı almıştı. Aynı kararda 
yeni pedagojik formasyon programlarının açıl-
mamasına, öncesinde açılanlara da mevcut öğ-
rencileri ile işlemleri bitene kadar süre verilmiş-
ti.321 Ancak, fen ve edebiyat fakülteleri öğretim 
elemanları ve öğrencilerinden gelen yoğun talep 
üzerine, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı ile yapılan YÖK Genel Kurulu toplantı-
sında pedagojik formasyona devam kararı alın-
mıştır.322 Ayrıca, ortaöğretim alan öğretmenliği 
programlarına öğreni alımı durdurulmuştur. 

319. Eric A. Hanushek, “The Economic Value of Higher Teacher 
Quality”, Economics of Education Review, v. 30, no. 3 (Haziran 
2011), s. 466-479.

320. Teachers matter: Attracting, developing and retainig effec-
tive teachers,OECD Education and Training Policy Overview 
2005(http://www.oecd.org/edu/school/34990905.pdf ); M. Bar-
ber, M. Mourshed, How the World’s Best-performing School Systems 
Come Out on Top. (McKinsey and Company, London: 2007); 
Hanushek, “The Economic Value of Higher Teacher Quality”; A. 
Ripley, The Smartest Kids in the World: And How They Got That Way. 
Simon & Schuster, New York:2013). 

321. B. Gür, M, Özoğlu, İ. Çoşkun, M. Görmez, 2012’de Eğitim, 
s.10.

322. “YÖK’ten formasyon müjdesi’’, Anadolu Ajansı, 18 Nisan 
2013; https://www.aa.com.tr/tr/egitim/163289--yokden-formas-
yon-mujdesi
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Ardından, adaylardan gelen talep üzerine YÖK, 
pedagojik formasyon programlarında merkezi 
bir yerleştirme sistemine geçilmesine karar ver-
miştir. 21 Kasım 2013’te toplanan YÖK Genel 
Kurulu, ALES puanının yüzde 60’ı, diploma 
notunun ise yüzde 40’ından alınacak ortala-
ma ile adaylardan tercih yapmalarını istemiştir. 
Aynı toplantıda, yine adaylardan gelen talepler 
üzerine, pedagojik formasyon programlarının 
ücretlerine de bir tavan sınırı getirilerek en fazla 
2.054 TL olabileceği kesinleştirilmiştir. Daha 
önce 2,50 olan asgari not ortalamasına bu defa 
herhangi bir sınır getirilmezken 2013-2014 
pedagojik formasyon kontenjanı 15 binden 20 
bine çıkarılmıştır.323 

Yapılan bu düzenlemeler ile birlikte fen-
edebiyat fakültesinden mezun öğrenciler için 
öğretmen olma imkanı yeniden ortaya çıkmıştır. 
Fen-edebiyat fakültesi mezunlarının yeniden öğ-
retmen olabilme imkânı yakalaması, hem öğret-
men aday havuzundaki alan çeşitliliğini artırması 
hem de fen-edebiyat fakültelerinin daha cazip 
hale gelmesi açısından önemlidir. Ancak göz 
önünde tutulması gereken bir diğer önemli hu-
sus, mevcut atama bekleyen 200 bin civarındaki 
öğretmen adayıdır. Geçtiğimiz son 20-30 yıllık 
zaman diliminde öğretmen ihtiyacı noktasında 
arz-talep dengelerinin çok farklı nedenlerden 
dolayı bir türlü uyumlaştırılamamış olması, alan 
bilgisine ve hatta öğretmenlik meslek bilgisine 
yeterince sahip olamayan çok sayıda üniversite 
mezununun öğretmen olarak atanması ile so-
nuçlanmıştır.324 Öğretmenlik alanında yığılma-
nın bu denli fazla olması ve adayların alternatif 
iş imkânlarının sınırlı olması, “atanamayan öğ-
retmenler’’ sorununun gündemde olmasına ve 
karar alıcılar üzerinde bir baskı unsuruna dönüş-
mesine yol açmaktadır. Nitekim “atanamayan 

323. “Çetinsaya’dan ‘pedagojik formasyon’ açıklaması”, Anadolu 
Ajansı, 22 kasım 2013. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/254781-
-yok-baskani-cetinsayadan-pedagojik-formasyon-aciklamasi

324. Murat Özoğlu, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin So-
runları, SETA Analiz, no. 17 (Şubat 2010)

öğretmenler’’ konusu, muhalefet partilerinin de 
gündemindedir.325 

Atama bekleyen öğretmen adayları, hükü-
metin de gündeminde yer almaktadır. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım 2013’te katıl-
dığı bir televizyon programında Şubat 2014’te 
10 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkla-
mıştır.326 Ardından 24 Kasım öğretmenler günü 
nedeniyle açıklamalarda bulunan Başbakan, 
Ağustos 2014’te de 40 bin öğretmen ataması 
gerçekleşeceğini ifade etmiştir.327 Bu gelişmeler 
atanmayı bekleyen öğretmen adayları ile hâlâ 
öğretmen eksikliği olan okullar ve öğrenciler 
için olumlu bir gelişmedir. Zira öğretmen ek-
sikliği eğitimde kaliteyi olumsuz etkileyen ve 
fırsat eşitsizliği yaratan başlıca unsurlardan biri-
dir.328 Bundan dolayı, Şubat döneminde yapılan 
öğretmen ataması var olan eksikliği gidermek 
açısından anlamlıdır. Bununla birlikte, top-
lumsal talep ve baskılar, hükümetin öğretmen 
atamalarında bir istikrar yakalamasını zorlaştır-
maktadır. Ayrıca, 2011 yılında yapılan düzenle-
me ile dönem ortasında öğrencilerin öğretmen 
değişikliği yaşamasının olumsuzluklara neden 
olmaması için eğitim öğretim yılı başlamadan 
atamaların tamamlanması planlanmıştı.329 Bu 
düzenleme, özünde çok doğru bir düzenleme-
dir. Bununla birlikte, özellikle halen öğretmen 
eksikliği yaşayan okullar dikkate alındığında, 
bu okullara Eylül ayını beklemek yerine Şubat 

325. “Kılıçdaroğlu: 300 bin öğretmen atama bekliyor’’, Memurlar.
net, 22 Kasım2013 (http://www.memurlar.net/haber/429440/); 
“Bahçeli’den Hükümete ‘atanamayan öğretmen’ tepkisi’’, Mil-
liyet, 24 Kasım, 2013 (http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-
den-hukumete-atanamayan-ogretmen-tepkisi/siyaset/siyasetde-
tay/24.11.2011/1466923/default.htm).

326. “Şubat’ta 10 bin öğretmen ataması yapılacak’’, Anadolu Ajansı, 
20 Kasım 2013;. http://www.aa.com.tr/tr/haberler/254244--subat-
ta-10-bin-ogretmen-atamasi-yapilacak. 

327. “40 bin öğretmen daha alınacak’’, Anadolu Ajansı, 24 Ka-
sım 2013; http://www.aa.com.tr/tr/politika/255332--11-yilda-
400-bin-ogretmen-aldik.

328. Creating Effective Teaching and Learning Environments: First 
Results from TALIS, OECD Teaching And Learning International 
Survey 2009; http://www.oecd.org/edu/school/43023606.pdf

329. B. Gür, M. Özoğlu, Z. Çelik, “Eğitim”, s. 139.
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ayında yeni öğretmen atanacak olması, öğrenci-
lerin faydasına olacaktır.

Türkiye’de öğretmen atama rejiminin bir di-
ğer önemli sorunu, nitelikli öğretmenlerin okul-
lar arası dağılımdaki eşitsizliktir. Öğretmenlerin 
okullara eşitsiz dağıtımı eğitim kalitesini doğ-
rudan etkilemektedir.330 Bundan dolayı, kaliteli 
eğitim eşit bir şekilde sunmak için nitelikli öğret-
men dağılımının dengeli bir şekilde gerçekleştir-
mek gerekmektedir. Ancak Türkiye’de öğretmen 
dağılımı konusunda sorunlar açık bir şekilde var-
lığını korumaktadır. Örneğin, fen lisesi ve sosyal 
bilimler lisesi gibi okul türlerine öğretmenler se-
çilerek alınmaktadır. Buna ilaveten, avantajlı böl-
gelerde ise daha tecrübeli öğretmenler çalışırken, 
dezavantajlı bölgelerde ise tecrübeli öğretmen so-
runu yaşanmaktadır. Öğretmen atama sürecinde 
de bu sorun görünmektedir. Öğretmenler Kamu 
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü-
ne göre atandığından, puanı yüksek öğretmenler 
avantajlı bölgelere, puanı düşük öğretmenler ise 
dezavantajlı bölgeleri tercih ederek atanmakta-
dır. Puan üstünlüğü ilkesi ile gerçekleştirilen bu 
öğretmen istihdam stratejisi, puanı yüksek olan 
nitelikli öğretmenin avantajlı; puanı düşük tec-
rübesiz öğretmenin ise dezavantajlı bölgeye atan-
dığı imgesini oluşturmaktadır. Bunun yerine, 
puan üstünlüğüne göre atanması yapılacak olan 
öğretmenlerin belirlenmesi ve öğretmenlerin 
kura yöntemine göre yerleştirilmesinin yapılma-
sı, başarılı öğretmenlerin daha homojen bir şekil-
de dağılmasına hizmet edecektir. 

Benzer bir uygulama mevcut yer değiştirme 
sisteminde de görülmektedir. Öğretmenler sa-
hip oldukları mesleki hizmet puanı üstünlüğüne 
göre yer değiştirmektedir. Bu uygulama ile daha 
tecrübeli öğretmenler avantajlı bölgelerde çalışır-
ken, tecrübesiz ve yeni öğretmenler ise dezavan-
tajlı bölgelerde çalışmaktadır. Eğitimde eşitsizliği 
ortadan kaldırmak için temel önerilerden biri, 

330. L. Darling-Hammond, The Flat World and Education: How 
America’s Commitment to Equity Will Determine Our Future. Teac-
hers College Press, New York: 2010.

tecrübeli ve nitelikli öğretmenleri dezavantajlı 
bölgelerde çalışmasını sağlamaktır. Ancak Tür-
kiye’de tecrübeli öğretmenleri dezavantajlı böl-
gelere çekmek ya da kalmasını sağlamak güçtür. 
Okulların fiziksel imkânlarının kısıtlılığı, kalaba-
lık sınıflar, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyle-
rinin düşüklüğü, maaşların yetersizliği ve teşvik 
edici mekanizmaların yokluğu gibi etmenlerden 
ötürü öğretmenler dezavantajlı bölgelerde ça-
lışmayı tercih etmemektedirler. Bundan dolayı, 
Türkiye’de daha tecrübeli öğretmenler daha iyi 
muhitlerde ve okullarda çalışmaktadır.331 2013 
yılında yayımlanan 10. Kalkınma Planı’nda da 
öğretmen istihdamına yönelik olarak bilhassa 
dezavantajlı bölgelerde eğitimin niteliğinin artı-
rılması için deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı 
bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışmasının 
teşvik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Planda yer 
alan bu madde, Türkiye’deki mevcut atama ve 
yer değiştirme sistemin yeniden ele alınmasını 
gerektirmektedir. Bu çerçevede, öğretmen atama 
ve yer değiştirme sisteminde köklü bir reform 
ihtiyacı vardır. MEB’in bu çerçevede bir hazırlık 
yapması gerekmektedir. 

Pek çok kamu kurumu ve sivil toplum kuru-
luşunun katılımı ile 2011 yılında gerçekleştirilen 
Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayının ardın-
dan hazırlanan Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi 
2012 yılında Bakanlar Kurulu’na sunulmuştur. 
Her ne kadar belge henüz bir resmiyet kazanma-
mış ve kamuoyuna açıklanmamış olsa da etkileri 
kendisini göstermeye başlamıştır. Taslak metinde 
öngörülen ve SETA’nın daha önceki yayınlarında 
da önerilen öğretmenler için alan sınavı uygula-
ması332, ilk defa 2013 yılında 16 alanda hayata 
geçirilmiştir. Sınavın yapıldığı 16 alan, genellikle 
çok sayıda adayın başvurduğu branşlardır: Türk-
çe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve 

331. M. Özoğlu, B. S. Gür, A. Altunoğlu, Türkiye’de ve Dünyada 
Öğretmenlik: Retorik ve Pratik. (EĞİTİM-BİR-SEN Yayınları, An-
kara: 2013).

332. Örneğin bkz., M. Özoğlu, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sis-
teminin Sorunları, s.24.
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teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, 
tarih, coğrafya, lise matematik, fizik, kimya, bi-
yoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil 
(İngilizce, Almanca, Fransızca). Öğretmen ola-
rak atanmak isteyen bütün adayların KPSS Ge-
nel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına girmesi 
gerekmektedir. Yukarıda belirtilen 16 alandaki 
adayların ise, bunlara ek olarak ÖABT’ye girmesi 
gerekmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan sı-
nava adaylar 2013 yılında Adana, Ankara, Antal-
ya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazi-
antep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas, Trabzon ve Van il merkezlerinde 
girmişlerdir. Her alanda 50 sorunun olduğu sı-
navda adaylara 75 dakika süre verilmiştir. Sınava 
katılan adaylar, çeşitli sosyal medya forumlarında 
soruları zor bulduklarını ifade etmişlerdir. Daha 
sonra açıklanan test ortalamaları da bu kanıyı 
destekler niteliktedir. Örneğin, 50 soruluk Al-
manca testinin ortalaması 11,7; Fen bilimlerinin 
15,0’dır.333 Alan sınavındaki soruların ne derece 
zor olduğu ve sonuçların, mevcut üniversitelerde 
verilen eğitimin kalitesiyle ilişkili olup olmadığı 
kapsamlı bir şekilde alan uzmanları tarafından 
araştırılmalıdır. Söz konusu türden araştırma so-
nuçları, özellikle üniversiteler, ÖSYM, YÖK ve 
MEB için politika önerileri geliştirmek açısından 
yol gösterici nitelikte olacaktır. 

Bu yıl ilk kez uygulanan alan sınavının, ni-
telikli öğretmen yetiştirmeye katkısı olup olma-
dığını söylemek için erkendir. Ancak bu tarz bir 
uygulama iyileştirilerek sürdürülürse, öğretmen 
kalitesini ve dolayısıyla eğitim kalitesini artırması 
beklenmektedir. Dahası, kapsam geçerliğinin artı-
rılması durumunda alan sınavının, üniversitelerde 
verilen eğitime de ışık tutma potansiyeli vardır.

2013 yılı öğretmen atama takviminde bir 
gecikme yaşanmıştır. Öğretmenlerin ataması 
okulların açılmasına çok kısa bir süre kala 9 Eylül 

333. ÖSYM 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavı A grubu ve 
Öğretmenlik Sonuçları, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdoku-
man/2013/KPSS1/2013-KPSS%20A%20GRUBU%20ve%20
%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0K.pdf.

2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ancak MEB, 
ihtiyaç olan alanlarla ve bu alanlardaki adayların 
KPSS puanlarıyla ilgili iyi bir analiz yapmadan, 
sınav sonrasında 60 puanı öğretmen atamasında 
taban puan olarak belirlediğinden 3227 konten-
jan boş kalmıştır.334 23 Eylül’de yani okullar açıl-
dıktan sonra boş kalan 3227 kontenjana taban 
puan 50’ye çekilerek yeniden atama yapılmıştır.335 
Yine kontenjanlarda bir boşluk oluşmuş ve MEB 
750 öğretmen için 28 Kasım’da bir atama daha 
gerçekleştirmiştir. Bu yılki öğretmen atamala-
rında taban puanın 60 olarak belirlenmesinin 
temel gerekçesinin ne olduğu kamuoyuna izah 
edilememiştir. Öğretmen adaylarının asgari bir 
pedagojik bilgiye ve alan bilgisine göre atanma-
sı olumludur ve olması gereken bir durumdur. 
Geçmiş yıllarda görüldüğü gibi 20 puandan dü-
şük birilerinin öğretmen olarak atanması hem 
nitelik açısından hem de oldukça yüksek puan 
alan ama atanamayan adaylar düşünüldüğünde 
oldukça sorunlu bir uygulamaydı. Bundan dolayı 
belirlenen taban puanlarının düşürülmesi, öğret-
men adayları için asgari bir nitelik gerektiği al-
gısını olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, bir öğretme-
nin niteliğini belirleyecek en temel unsur kendi 
alanındaki uzmanlığıdır.336 Bu nedenle, atamaya 
esas puanlar hesaplanırken, alan sınavına daha 
fazla ağırlık verilmesinin avantajları ve dezavan-
tajları tartışılmalıdır. 

ORTAÖĞRETIME GEÇIŞTE  
SBS YERINE YENI DÜZENLEME
2010 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Baş tarafından çıkartılan, tüm genel li-
selerin Anadolu Lisesine dönüşümü konusun-
daki genelgede 2013 yılında SBS’nin son kez 

334. “60 puanı olmayan öğretmen olamayacak’’, Memurlar.net, 3 
Eylül 2013; http://www.memurlar.net/haber/401577/.

335. “Öğretmenlik ek atama duyurusu yayınlandı’’ Memurlar.net, 
14 Eylül 2013, http://www.memurlar.net/haber/404632/57.sayfa

336. Creating Effective Teaching and Learning Environments: First 
Results from TALIS, OECD Teaching And Learning International 
Survey 2009; http://www.oecd.org/edu/school/43023606.pdf
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uygulanacağı ifade edilmişti. Nimet Baş’tan 
sonra Bakanlığa gelen Ömer Dinçer dönemin-
de çeşitli çalıştay ve toplantılarla ortaöğretime 
geçişte model arayışı sürdürülmüş, ancak neti-
celendirilememiştir.337 2013 yılında Bakanlığa 
gelen Nabi Avcı da değişik dönemlerde SBS’nin 
2013 yılında son kez yapılacağını ifade etmiş-
tir. Konu yaz ayları boyunca gündemdeki yerini 
korumuştur. Nihayet 4 Eylül 2013 günü Bakan 
Avcı’nın açıklamalarıyla, SBS’nin kaldırılacağı 
kesinleşmiş ve yerine getirilecek sistem kamu-
oyuna sunulmuştur. Kamuoyunda TEOG (Te-
mel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) olarak bili-
nen yeni sistem, okullarda yapılan sınavların bir 
kısmının merkezi bir şekilde yapılmasından elde 
edilecek puanlar ile okul başarı puanının bir-
likte değerlendirilmesine dayanmaktadır. Buna 
göre, altı dersten her bir dönemde merkezi bir 
sınav yapılacak, böylece 8. sınıf boyunca toplam 
12 sınav, merkezi bir şekilde gerçekleştirilecek-
tir. Merkezi olarak düzenlenen sınavların ortala-
masının yüzde 70’i; okul başarı puanının yüzde 
30’u alınarak yerleştirme puanı elde edilecektir. 
Buna ilaveten, sınavlara mazereti nedeniyle gi-
remeyen öğrencilere telafi imkânı verilecektir.338 

Yeni sınav sisteminin Eylül gibi nispeten geç 
bir tarihte belirlenmiş olması, sınav güvenliği ve 
sınavların lojistiği konusunda çeşitli tartışmaları 
beraberinde getirmiştir. Fakat, MEB, sınavlarda 
aksaklık yaşanmaması için 7. sınıflara yönelik 
bir pilot çalışma yapmış ve bu çalışma sonucun-
da öngörülen sınav sisteminde bazı revizyonlara 
gitmiştir. Örneğin, başlangıçta iki oturum arası 
50 dakika mola tanımlanmışken pilot uygulama 
sonrasında bu süre 30 dakikaya indirilmiştir. Ay-
rıca, hem 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine sınav yapı-
lan iki gün okul tatil edilmiş, hem de sınava giren 

337. B. S. Gür, Z. Çelik, Z., İ. Coşkun, İ. Türkiye’de Ortaöğretimin 
Geleceği: Hiyerarşi mi, Eşitlik mi? SETA Analiz, no. 69 (Ağustos 
2013).

338. MEB’in http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/
kilavuz/2013_OGES_Klvz.pdf adresinde yer alan “Ortaöğretime 
Geçiş Ortak Sınavları e-Kılavuzu”ndaki Ortak Sınavların uygulama 
esaslarına ilişkin yapılan güncellemesinden.

öğrencilere sınav sonrasında tatil verilmiştir. Bu 
karar ailelerin ve öğrencilerin normal takvimle-
rini etkilemiştir. 

28 Kasım günü Türkçe, matematik ve din 
kültürü derslerinden, 29 Kasım günü ise fen bil-
gisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile İn-
gilizce derslerinden üç ayrı oturum yapılmıştır. 
Her bir dersten adaylara 20 soru sorulmuş, soru-
ları yanıtlamak için ise 40 dakika süre verilmiştir. 
Öğrenciler sınava genellikle kendi okullarında ve 
hafta içi girmişlerdir. Sınavın hafta içi yapılması-
nın gerekçesi, hafta sonu yapılan sınavların hem 
öğrenciler hem de aileler üzerindeki baskıyı artır-
masıdır. Ayrıca, 14-15 Aralık tarihlerinde telafi 
sınavı yapılmıştır. 

Sınavlar sonrasında yaptığımız okul ziyaret-
leri ve öğretmen görüşmelerinde, sınavın gene-
line ilişkin önemli bir sorun yaşanmadığı ifade 
edilmiştir. Yapılan merkezi sınavların, tek bir 
SBS ile kıyaslandığında öğrenciler üzerindeki 
baskıyı azalttığı belirtilmiştir. Ancak görüşme 
yapılan öğretmenler, oturumlar arası verilen otuz 
dakikalık süreyi uzun bulmuştur. Öğretmenler, 
öğrencilerin mola esnasında dinlenmekten ziya-
de diğer arkadaşlarıyla birlikte sınavda yaptıkları 
doğru ve yanlışları hesapladıklarını gözlemlemiş-
lerdir. Pek çok öğrencinin bu nedenle sonraki 
oturuma girerken moralsiz olduğu belirtilmiştir. 

Sonuç olarak, yeni geçiş sisteminin ilk uygu-
laması sonrasında, kamuoyuna yansıyan herhangi 
bir büyük sorun yaşanmamış; yapılan bu sınavlar-
da Bakanlığın sıkça dile getirdiği öğrencilerin üze-
rinden stresin azaltılması hususu kısmen başarılmış 
görünmektedir. Ancak yeni sistemin geliştirilmesi 
gereken alanları vardır. Bu anlamda yeni sistemin 
en büyük eksiği, sınavla öğrenci alan okulları ol-
duğu gibi korumasıdır. 2013 itibariyle Türkiye’de 
liseye başlayan öğrencilerin yaklaşık yarısı sırala-
nıp puanlarına göre bir okula yerleştirilmektedir. 
Böylece, okullar en başarılıdan en başarısıza doğru 
sıralanmakta, veliler de haklı olarak çocuklarını 
en iyi okullara göndermek için ellerinden geleni 
yapmaktadır. Bu konunun yeniden ele alınması 
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için eğitim politikalarıyla ilgili araştırmalar yapan 
SETA, Eğitim Reformu Girişimi ve Türk Eğitim 
Derneği, yapmış oldukları açıklamalarda, hiye-
rarşinin azaltılması ve okullar arasında daha he-
terojen bir dağılım için, sınavla öğrenci alan okul 
sayısının yaklaşık yüzde 50’lerden yüzde 1-5’lere 
çekilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.339 MEB’in 
seçici okulların sayısını artırmaya yönelik bir ça-
lışma yapması, yeni sınav sistemiyle amaçlanan 
hedeflerin erişilmesine büyük bir katkı sağlama 
potansiyeline sahiptir.

DEMOKRATIKLEŞME 
PAKETI KAPSAMINDAKI 
DÜZENLEMELER 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 
Eylül’de açıklanan Demokratikleşme Paketinde 
eğitime ilişkin oldukça önemli hususlar yer al-
mıştır: Andımızın kaldırılması, özel okullarda 
anadilde eğitim verilebilmesi ve kamu kurumla-
rında başörtülü çalışmaya yönelik yasağın kaldı-
rılması. Paketin açıklanmasından bir hafta sonra 
8 Ekim tarihinde yapılan yönetmelik değişiklik-
leri ile andımız kaldırılmış ve kamuda başörtüsü 
yasağına son verilmiştir.340 Özel okullarda ana-
dilde eğitimin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin 
şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapılma-
mıştır. Ancak bu konudaki çalışmaların başladı-
ğı bilinmektedir.

Andımızın kaldırılmasına ilişkin olarak pek 
çok sivil toplum kuruluşundan ve toplumun 
farklı kesimlerinden önceden beri bir talebin ol-

339. Bekir S. Gür, “Yeni Lise Giriş Sistemi”, Star, Ekim 2013 
(http://haber.stargazete.com/yazar/yeni-lise-giris-sistemi/yazi-
795979); Yeni Ortaöğretim Geçiş Sistemi Üzerine Değerlendirmeler, 
Eğitim Reformu Girişimi Politika Notu, 20 Eylül 2013 (http://erg.
sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG_OrtaO_ge-
cis_politika_notu.pdf ).

340. “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi 
Gazete, no. 28789 (8 Ekim 2013); http://www.resmigazete.
gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/10/20131008.htm&main=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2013/10/20131008.htm

duğu bilinmekteydi.341 Bu amaçla pek çok imza 
kampanyası ve anket düzenlenmiş ve andımızın 
kaldırılmasına yönelik güçlü bir toplumsal talep 
ortaya konmuştur. Hükümetin, toplumsal talep-
leri dikkate alarak zorunlu andımızı sonlandır-
ması, eğitim sisteminin sivilleşmesi ve daha ço-
ğulcu bir hal almasına katkı sağlaması açısından 
oldukça anlamlıdır.342 

Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması 
konusunda, iktidara ilk geldiği yıllardan itibaren 
AK Parti hükümetlerine ciddi anlamda bir bas-
kı vardı. Nitekim üniversitelerde yasağın kaldı-
rılması için AK Parti Meclis’te MHP ile birlikte 
2004, 2007 ve 2008 yıllarında yaptıkları çalış-
malar Anayasa Mahkemesinden geri dönmüş ve 
uygulamaya konulamamıştı. Üniversitelerde ba-
şörtüsü yasağı ancak 2010 yılında aşılabilmiştir. 
Üniversite öğrencileri için yasak kaldırılmışken 
akademisyenlere ve kamu kurumlarında çalışan 
memurlara yasağın devam etmesi çelişkili bir 
durum oluşturmuştu.343 Özellikle toplumsal ge-
rilimlere neden olmaması amacıyla bu konuda 
kararın alınması geciktirilmiş ve ancak 2013’te 
netleştirilebilmiştir. Karardan önce, bazı sivil 
toplum kuruluşları ve sendikalar sivil itaatsiz-
lik eylemleri adı altında Mart 2013’ten itibaren 
kamu kurumlarında başörtüsü ile çalışmayı des-
teklemişlerdir. Özellikle, Milli Eğitim Bakan-
lığına bağlı okullardaki öğretmenler, başörtülü 
olarak Mart ayından itibaren derslerine başörtü 
ile girmişlerdir.344 8 Ekim tarihi ile birlikte bazı 

341. Hilal Kaplan, “’Andımız’ kaldırılsın mı?”. Yenişafak, 11 Eylül 
2013 (http://yenisafak.com.tr/yazarlar/HilalKaplan/andimiz-kaldi-
rilsin-mi/39500); “Andımız kaldırılsın eylemi’’, Milliyet, 15 Eylül 
2013 (http://gundem.milliyet.com.tr/-andimiz-kaldirilsin-eylemi-/
gundem/detay/1763128/default.htm).

342. Bekir S. Gür, “Demokratik eğitim paketi”, Star, 1 Ekim 2013; 
http://haber.stargazete.com/yazar/demokratik-egitim-paketi/yazi-
793919.

343. İ. Coşkun, M. Soleimanieh, “The Anatomy of a Socipoliti-
cal Challenge: Paradoxical Situation of Hijab in Turkey and Iran”, 
Harvard Law School’da 4-5 Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenen 
International Junior Faculty Forum’da sunulan bildiri.

344. “Okullarda sivil itaatsizlik’’, CNN Türk, 2 Ocak 2013; http://
www4.cnnturk.com/2013/guncel/01/02/okullarda.sivil.itaatsiz-
lik/690930.0/.
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meslek grupları hariç, kamuda başörtüsü yasağı 
kaldırılmıştır. Söz konusu düzenlemede yasak 
kaldırılırken bazı meslek gruplarında çalışan me-
murların istisna tutulması, çeşitli insan hakları 
örgütleri tarafından eksik bulunmuş ve istisna-
ların kaldırılması savunulmuştur.345 Bu yasağın 
kalkmasının eğitim açısından önemi ise; ilerleyen 
yıllarda kadınların öğretmenlik mesleğine olan il-
gisini daha da artırması beklenmektedir.

Demokratikleşme Paketinde yer alan bir diğer 
husus ise, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eği-
tim verilmesine imkân tanınmasıdır. 2012-2013 
öğretim yılında ilk kez seçmeli ders olarak, Yaşa-
yan Diller ve Lehçeler dersi adı altında Kürtçe ve 
Çerkezce okullarda öğretilmeye başlanmıştır. Bu 
yıl bu dillere Lazca da eklenmiştir. Özellikle 4+4+4 
eğitim reformu ile birlikte uygulanmaya başlanan 
Kürtçe, Çerkezce, Lazca gibi yaşayan dil ve lehçe-
lerin seçmeli ders olarak okutulması ve ardından 
demokratikleşme paketi ile birlikte özel okullarda 
anadilde eğitimin verilecek olması anadilde eğitim 
konusundaki toplumsal talebin karşılanması ve 
eğitim sisteminin demokratikleşmesi adına önemli 
adımlar olmuştur346. Atılan bu adımların sağlık-
lı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için MEB’in, 
anadilde eğitim verecek öğretmenlerin yetiştiril-
mesi ve istihdamı, müfredatı, ders kitapları ve 
öğretim materyalleri gibi hususları ele alması ge-
rekmektedir347. Ayrıca, anadilde eğitimin şimdilik 
sadece özel okullarda verilecek olmasından dolayı 
anadilde eğitim talep eden, fakat sosyoekonomik 
durumu yetersiz aileler için, bu ailelerin veya bu 
düzenlemeye tabi olacak özel okulların kamu tara-
fından desteklenmesi gibi toplumsal talebin karşı-
lamaya yönelik arayışlar sürdürülmelidir.348

345. “Mazlumder’den Paketle İlgili Başörtülü Yorum’’, 30 Ey-
lül). Haber 7, 30 Eylül 2013; http://www.haber7.com/guncel/
haber/1080169-mazlumderden-paketle-ilgili-basortulu-yorum

346. Bekir S. Gür, “Demokratik eğitim paketi”.

347. Zafer Çelik, Anadilde Eğitim: Dünyada Yaygın Uygulama Mo-
delleri, SETA Perspektif, no. 3 (Ekim 2013); http://file.setav.org/
Files/Pdf/20131009123554_anadildeegitim.pdf.

348. Müberra Görmez, , “Dil Özgürlüğü ve Normalleşme Süreci”, 
SETA Atölye, 11 Ekim 2013; http://odak.setav.org/page/dil-ozgur-
lugu-ve-normallesme-sureci/12096.

DERSHANELERIN 
DÖNÜŞTÜRÜLMESI
14 Kasım 2013 Perşembe günü Zaman gazete-
sinin manşetine taşıdığı “Eğitime Darbe Planı’’ 
başlığı, Türkiye’de yoğun bir dershane tartışması-
nı başlatmıştır. Haberde, MEB’e ait olduğu iddia 
edilen bir taslak planında Bakanlığın 2013-2014 
eğitim-öğretim yılı sonunda bütün dershane ve 
etüt merkezlerini kapatacağı iddia edilmiştir. Ba-
kanlık tarafından yapılan açıklamalarda iddiaların 
asılsız olduğu, dershaneleri kapatma projesinin 
olmadığı, asıl amacın dershaneleri dönüştürmek 
olduğu belirtilmiştir. Açıklamalarda dershanelerin 
dönüşümüne ilişkin en çok ön plana çıkan husus, 
dershanelerin özel okula dönüştürülmesidir. Bu 
süreçte, Bakanlık, özel okula dönüşme kapasitesi 
olmayan dershanelerine açık lise veya ücretsiz etüt 
merkezine dönüşebileceğini ve devletin bu ku-
rumlardan hizmet satın alabileceğini belirtmiştir.

14 Kasım’dan itibaren dershanelerin dönüşü-
mü üzerinden, MEB ve hükümet aleyhine yoğun 
bir medya kampanyası başlatılmıştır. Tartışmalar, 
kısa süre içerisinde bir eğitim tartışması olmaktan 
çıkmış ve doğrudan siyasi kamplaşmanın malze-
mesi haline gelmiştir. Konuya eğitim açısından ba-
kıldığında, dershanelerin dönüştürülmesi konusu, 
zaten uzun süredir MEB’in resmi olarak günde-
mindedir. Örneğin, “Dokuzuncu Kalkınma Planı 
(2007-2013)’nda dershanelerin özel okula dönüş-
türüleceği belirtilmiştir.349 2009 yılında hazırlanan 
2010-2014 MEB Strateji Planı’nda “Ortaöğretim 
ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel 
okula dönüştürülebileceklerin tespit edilerek 2014 
yılı sonuna kadar %70’inin özel okula dönüştü-
rülmesinin teşvikini sağlamak” ifadeleri yer almış-
tır.350 Bütün bu çalışmaları yakından izleyen SETA 
da, 2011 yılında konuya ilişkin bir analiz hazırla-

349. “Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)”, Resmi Gazete, s. 
26215 (1 Temmuz 2006); http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf.

350. MEB 2010-2014 Strateji Planı, (Milli Eğitim Bakanlığı Stra-
teji Geliştirme Başkanlığı Yayını, Ankara: 2009) s. 112; http://sgb.
meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf.
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mıştır.351 Ayrıca, 2012 yılında Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulunun (BTYK) Ağustos ayında yaptı-
ğı toplantıda da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
dershaneleri dönüştürme hedeflerinin olduğunu 
ifade etmiştir.352 Yani dershanelerin dönüşümü, 
Türkiye’de son bir ayda gizli bir şekilde ele alınan 
bir konu değildir. Aksine, eğitim sistemini iyileş-
tirmeyi önemli bir politika önceliği haline getiren 
ve eğitime yatırımları sürekli artıran hükümetin 
uzun zamandır gündemindedir.

Hükümeti dershanelere yönelik bir düzenle-
me yapmaya iten en temel neden, dershanelerin 
haklı bir gerekçeyle yola çıkmasına rağmen, ön-
görülemeyen olumsuz sonuçlar üretmesidir. Bir 
başka ifadeyle, dershaneler, öğrencilere eksiklerini 
kapatma, yani telafi imkânı sunmaktadır. Ancak 
telafi eğitimi verme hedefi ile kurulmuş dershane-
lerin zamanla milli eğitim sistemine paralel ya da 
gölge bir sistem halini almış olması bu kurumlara 
yönelik olarak bir takım tedbirlerin alınmasını zo-
runlu kılmaktadır. Bu hususta hükümetten eylem-
sizlik beklenmesi, kamu yararına uygun değildir.353 

Dershanelerin dönüşüm süreci, dershanele-
re atfedilen pozitif rolü, yani öğrencilerin eksik-
liklerini giderme ve sınavlara hazırlama işlevini 
görecek bir mekanizmayı da tesis etmelidir. Bu 
açıdan; genel olarak eğitim sisteminin kalitesinin 
artırılmasına paralel olarak okul içinde ve okul 
dışında (ücretsiz kurs/ halk eğitim kursları/etüt 
merkezleri) sunulan telafi eğitimi hizmetlerinin 
güçlendirilmesi şarttır.354 Böylelikle tartışmalarda 
sık sık gündeme getirilen yoksul vatandaşların ço-

351. Murat Özoğlu, Özel Dershaneler: Gölge Eğitim Sistemi ile 
Yüzleşmek, SETA Analiz, no. 36 (Mart 2011); http://file.setav.org/
Files/Pdf/ozel-dershaneler-golge-egitim-sistemiyle-yuzlesmek.pdf.

352. Murat Özoğlu, “Sınavsız ve dershanesiz bir öğrencilik müm-
kün”, Star Açık Görüş, 15 Eylül 2012; http://haber.stargazete.com/
acikgorus/sinavsiz-ve-dershanesiz--bir-ogrencilik-mumkun/ha-
ber-689224.

353. Bekir S. Gür, “Paralel Eğitimden Telafi Eğitimine”, Star, 26 
Kasım 2013; http://haber.stargazete.com/yazar/paralel-egitimden-
telafi-egitimine/yazi-809880.

354. Bekir S. Gür, “Dershaneler ve Eğitim Sisteminin Rehabilitas-
yonu”, Star, 3 Aralık 2013; http://haber.stargazete.com/yazar/ders-
haneler-ve-egitim-sisteminin-rehabilitasyonu/yazi-812132.

cuklarına eğitimde eşit imkânlar sağlanması hedef-
lenmelidir. Özetle paralel eğitim kurumlarından 
ziyade telafi eğitimi kursları amaçlanmalıdır. Ay-
rıca, genel olarak, dershaneleri doğuran nedenlere 
yönelik adımlar atılması gerekmektedir. Örneğin, 
geçiş sisteminde okul notlarının belirleyiciliğinin 
çok az olması ve merkezi sınavların belirleyiciliği-
nin ise çok fazla olması, doğal olarak öğrencileri ve 
velileri, okul dışı kaynaklara yönlendirmektedir.355 

Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde sınav 
sistemlerinde de bir takım değişiklikler yapılması 
gerekmektedir. Zaten Ağustos 2012’de Başbakan 
Erdoğan başkanlığında toplanan BTYK kararı 
gereği, YÖK koordinasyonunda MEB, ÖSYM 
ve TÜBİTAK gibi konuyla ilgili kurumlar bir 
çalışma başlatmışlardır. Paralel olarak, okullar 
arasındaki kalite farklarına ilişkin çalışmaların ya-
pılmasına ihtiyaç vardır. Son olarak, dershanelere 
olan bağımlılığı azaltma ve böylece okulu merke-
ze almaya yönelik politikalar; katılımcı bir süreçle 
belirlenmeli, alınan kararların uygulanması bir 
sürece yayılmalı ve eğitim sisteminde yapılma-
sı muhtemel değişiklikler önceden kamuoyuyla 
paylaşılmalıdır. Hükümetin dershane konusunda 
aldığı kararlarda da bir dönüşüm sürecini öngör-
mesi olumlu olarak değerlendirilmektedir.

PISA 2012 
2000 yılından beri OECD tarafından her üç yıl-
da bir uygulanan PISA (Uluslararası Öğrenci Ba-
şarısı Değerlendirme Programı), son olarak 2012 
yılında 65 ülkeden yaklaşık yarım milyon öğren-
cinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 
de yer aldığı sınava 15 yaşındaki öğrenciler katıl-
maktadır. 2012 yılında yapılan sınavın sonuçları 
3 Aralık 2013’te Paris’te açıklanmıştır. Türkiye, 
2003 yılında ilk kez girdiği PISA’da matematik, 
okuma ve fen bilimleri alanında OECD ortala-
masının altında kalmıştı. 2012 yılına da bakıl-
dığında matematik, fen ve okuma alanlarının 

355. Bekir S. Gür, “Dershaneler ve Eğitim Sisteminin Rehabilitas-
yonu”, Star, 3 Aralık 2013; http://haber.stargazete.com/yazar/ders-
haneler-ve-egitim-sisteminin-rehabilitasyonu/yazi-812132.
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tamamında Türkiye’nin OECD ortalamasının 
altında yer aldığı görülmektedir. Ortalama ba-
şarısı, OECD ortalamalarının hâlâ altında olan 
Türkiye’nin PISA skorlarına ilişkin dikkat edil-
mesi gereken husus, her sınavda düzenli bir ar-
tış göstermesidir. Örneğin Türkiye 2009’da 445 
olan PISA matematik skorunu, 2012’de 448’e; 
454 olan fen skoru, 463’e; 464 olan okuma sko-
ru, 475’e yükselmiştir. Türkiye PISA 2003’ten 
PISA 2012’ye kadar, yıl bazında skorlarını orta-
lama olarak matematikte 3,2, fende 6,4 ve oku-
mada 4,1’lik puan artırmıştır.356

PISA verilerine göre Türkiye’de son on yılda 
en alt sosyo-ekonomik grupta yer alan öğrencile-
rin başarılarında önemli bir ilerleme görülmüştür. 
En alt ve en üst sosyo-ekonomik çeyrekte yer alan 
öğrenci başarıları arasındaki fark matematik tes-
tinde 30 puan azalmıştır. Bu sonuç, eğitimde eşit-
sizliğin azalması konusunda bir iyileşmenin ger-
çekleştiğini göstermektedir. Diğer olumlu gelişme 

356. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, 
Reading, Science,
Problem Solving and Financial Literacy, (OECD Publishing, 2013); 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA%202012%20fra-
mework%20e-book_final.pdf

ise temel yeterlilik düzeyinin altındaki öğrenci 
oranlarında yaşanmıştır. Örneğin, PISA 2003’te 
okuma becerileri testinde öğrencilerin yüzde 
36,8’i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu 
oran PISA 2012’de yüzde 21,6’ya; fen bilimleri 
testinde yüzde 38,6’dan yüzde 26,4’e; matematik 
testinde ise, yüzde 52,3’ten, yüzde 42,2’ye inmiş-
tir. Bu sonuçlar, tüm alanlarda temel yeterlilik 
düzeyinin altındaki öğrenci oranlarının azaldığı-
nı göstermektedir.357 Yaşanan iyileşmeler MEB 
tarafından memnuniyetle karşılanmıştır, ancak 
medyaya sınavın yansıması bir hayli olumsuz 
olmuştur.358 Ulusal basında PISA’da Türkiye’nin 
durumu bir hayli olumsuz yansıtılmıştır. Türki-
ye’nin OECD ortalamasının altında kalmış olma-
sı elbette eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve daha 
eşitlikçi bir hale getirilmesi için yapılacak şeylerin 
çok olduğunu göstermektedir. 

357. Zafer Çelik, “PISA sonuçları ne anlatıyor?”, Star Açık Görüş, 
15 Aralık 2013; http://haber.stargazete.com/acikgorus/pisa-sonuc-
lari-ne-anlatiyor/haber-816430#ixzz2nbmhAz00.

358. Örneğin bkz., “Türkiye eğitimde 65 ülke arasında 44. Sırada’’, 
Zaman, 4 Aralık 2013; http://www.zaman.com.tr/dunya_turkiye-
egitimde-65-ulke-arasinda-44-sirada_2177043.html.

KRONOLOJI - MILLI EĞITIM

24 Ocak Yapılan kabine revizyonu neticesinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer görevini Eskişehir Milletvekili Nabi 
Avcı’ya devretti.

13 Şubat İlköğretim ve ortaöğretim müfredatında revizyon yapıldı.

28 Mart Bakan Avcı, Gökçeada’da Rum azınlık okulunun açılması talebinin onaylandığını belirtti. 

03 Temmuz  Bakan Avcı, 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) kaldırılacağını açıkladı.

25 Temmuz MEB’e Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Velilere anket yapılmasına 
karar verildi.

14 Ağustos  MEB’in İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik ile 66-69 aylık çocukların okula başlaması velilerin tercihine 
bırakıldı.

04 Eylül MEB tarafından yeni ortaöğretime geçiş sistemi kamuoyuna açıklandı. 

30 Eylül Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Demokratikleşme Paketi” açıklandı. Pakete göre, özel okullarda Kürtçe 
eğitimi mümkün hale getirildi. Ayrıca ilkokullarda okutulan “Andımız” uygulamasına son verildi.

8 Ekim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “demokratikleşme paketi” çerçevesinde kamuda başörtüsü 
yasağının kaldırılması ve ilkokullarda “Andımız”ın artık okutulmaması ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

20 Kasım Başbakan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Şubat 2014’te 10 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

24 Kasım Başbakan Erdoğan, Ağustos 2014’te 40 bin öğretmen atamasının gerçekleşeceğini ifade etti.

02 Aralık  Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamaya göre, dershanelerin Eylül 2015’e kadar dönüşümlerinin tamam-
lanacağı belirtildi. 

03 Aralık:  PISA 2012 sonuçları OECD tarafından Paris’te açıklandı. 
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2013 yılı yükseköğretim alanında önemli deği-
şim ve tartışmalara şahit olmuştur. Bu çerçevede 
öne çıkan konular, yükseköğretim yasa taslağı, 
ilahiyat fakültelerinin yeniden yapılandırılması 
kararı, akademik özgürlükler bildirisi, yükse-
köğretim öğrenci disiplin yönetmeliği, akade-
misyenlerin maaşlarına zam yapılması taleple-
rine yönelik çalışmalar ve MEB yurtdışı burs 
programına ilişkin yönetmelik değişiklikleri 
olarak sıralanabilir. 

YÜKSEKÖĞRETIM  
YASA TASLAĞI
YÖK, 2012 yılında yoğun bir mesai harcayarak, 
çeşitli çalıştay ve toplantılar sonucunda bir yük-
seköğretim yasa taslağı hazırlamış ve bunu 2012 
Kasım ayında kamuoyuyla paylaşmıştır.359 Gelen 
eleştiri ve önerilerle 2013 Ocak ayında YÖK’ün 
son şeklini verdiği taslak, MEB’e iletilmiştir. Mil-
li Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ocak ayında yaptığı 
açıklamada YÖK’ün hazırladığı yeni tasarı ile il-
gili çalışmayı bitirdiklerini ifade etmiştir. Taslak 
ile birlikte eleştiri ve önerileri Başbakanlık’a gön-
derdiklerini belirten Bakan Avcı, Başbakanlıkta 
konu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulacağını 
ve tüm paydaşların görüş ve önerileri değerlen-
dirilerek taslağa çok bağlı olmayan yeni bir ta-
sarı hazırlanacağını açıklamıştır. Bakan Avcı’nın 

359. Yeni Yükseköğretim Yasasına Doğru, http://yeniyasa.yok.gov.tr/.

açıklamaları sonrasında taslağın önemli ölçüde 
değişeceği yönünde bir beklenti oluşmuştur. An-
cak yapılan açıklamalarda YÖK’ün hazırlamış 
olduğu taslağın hangi noktalarının sorunlu bu-
lunduğu açıkça belirtilmemiştir. SETA’nın daha 
önce kamuoyuna açıkladığı üzere, YÖK’ün yasa 
taslağının çeşitli yönlerden eksiklikleri söz ko-
nusudur.360 Yasa taslağında bundan sonra yapı-
lacak değişiklikler, hem söz konusu eksiklikleri 
kapatmayı amaçlamalı hem de YÖK’ün taslağın 
hazırlanması sürecinde izlemiş olduğu şeffaf ve 
katılımcı süreci devam ettirilmelidir.

Şunu ifade etmek gerekir ki AK Parti ta-
rafından son olarak 2004 yılında kapsamlı bir 
şekilde yeni bir yükseköğretim yasası hazırlığı 
çalışmaları yapılmış ve dönemin şartları dolayı-
sıyla bu çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.361 Şimdi 
ise gerek YÖK, gerek Cumhurbaşkanı ve hükü-
met, gerekse de toplumun genel olarak yükse-
köğretim sisteminin reform edilmesi yönünde 
bir ortak kanaate sahip olması, kapsamlı bir 
reform için uygun bir zeminin olduğunu gös-
termektedir. Ancak yaklaşık son bir yıl içerisin-
de taslağın akıbetine ilişkin herhangi bir somut 
gelişme olmaması, reform beklentilerinin azal-

360. YÖK Tarafından Hazırlanan Yükseköğretim Kanun Taslağı Üze-
rine. SETA Perspektif, no. 11 (30 Kasım 2012); http://file.setav.
org/Files/Pdf/20121217134210_yok_perspektif.pdf. 

361. B. S. Gür ve Z. Çelik, YÖK’ün 30 Yılı, SETA Rapor, no. 4 
(Kasım 2011); http://file.setav.org/Files/Pdf/20121126134636_se-
ta-seta-yokun_30_yili.pdf. 

YÜKSEKÖĞRETIM
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masına yol açmaktadır. Gelinen noktada, hem 
Türkiye’nin mevcut ihtiyaçları hem de 2023 
vizyonunda belirlenen yükseköğretim hedefle-
ri dikkate alındığında, yeni bir yükseköğretim 
yasasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu yüz-
den yasa taslağına ilişkin çalışmaların bir an ev-
vel neticelendirilmesi ve taslağın kamuoyunda 
tartışmaya açılması, hem toplumsal taleplerin 
karşılanması hem de hedeflere somut adımlarla 
ilerlemek açısından önemlidir.

YÖK’ÜN ILAHIYAT 
FAKÜLTESI KARARI
2013 yılında YÖK Genel Kurulunda alınan en 
tartışmalı karar, şüphesiz ilahiyat fakültelerinin 
hem isminde hem de ders çizelgelerinde düzen-
lemeye gitmesiydi. İlahiyat Çalışma Grubu’nun 
hazırlamış olduğu rapora binaen YÖK’ün 15 
Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantıda bütün 
İlahiyat Fakültelerinin ismi “İslami İlimler 
Fakültesi”ne dönüştürülürken, ders çizelge tab-
lolarından da Felsefeye Giriş ve Felsefe Tarihi 
dersi çıkartılmıştı. YÖK’ün ilahiyat fakülteleri-
ne ilişkin aldığı bu kararlar, kamuoyunda yo-
ğun tartışmalara neden olurken, kararın alındığı 
YÖK Genel Kurulu’nda da görüş ayrılıkları ya-
şanmıştır. Üyelerden Prof. Dr. Durmuş Günay 
karara şerh düşerek dinin, felsefe olmaksızın 
“evren niçin yaratıldı”, “varoluşumuzun anla-
mı” gibi temel varlık sorulara tatmin edici ce-
vaplar veremeyeceğini, isim değişikliğinin üni-
versite özerkliğine aykırı olduğunu ve ilahiyat 
fakültelerinin ilköğretim kurumu düzeyinde 
görüldüğü anlamı taşıdığını belirtmiştir.362

Birçok yazar ve akademisyen de karara tep-
ki göstermiş, ilahiyat müfredatı için aklî-felsefî 
alanların vazgeçilemez ilimler olduğunu; bunlar 
olmadan (özellikle dil felsefesi ve mantık ağırlıklı 
Tefsir, Kelâm, Fıkıh Usulü, Tasavvuf gibi) temel 

362. “Felsefesiz İlahiyat Kararı Geri Çekildi’’, Radikal, 19 Eylül 
2013; http://www.radikal.com.tr/politika/felsefesiz_ilahiyat_kara-
ri_geri_cekildi-1151649

İslâmî ilimlerin bile üst düzeyde anlaşılamayaca-
ğını ifade etmişlerdir.363 SETA Vakfı ve Marmara 
Üniversitesinin işbirliği ile 12 Eylül’de Marmara 
Üniversitesi Göztepe Kampüsünde gerçekleş-
tirilen Akademik Özgürlükler Çalıştayında ka-
tılımcılardan din eğitimcisi ve eski YÖK üyesi 
Prof. Dr. Halis Ayhan, YÖK’ün ilahiyat kararını 
akademik özgürlükleri kısıtlayıcı bir karar olarak 
değerlendirmiş, kararın ilahiyat fakülteleri açı-
sından oldukça sorunlu neticeler doğuracağına 
dikkat çekmiştir. Yıllarca ilahiyat fakültelerinde 
hocalık yapan Prof. Dr. İsmail Kara da, karara 
ilişkin olarak zaten sorunlu olan mevcut ilahiyat 
fakültelerinin kuruluş ideolojisinin ve yapısının, 
YÖK’ün verdiği kararla içinden daha da çıkılmaz 
bir hale sokulduğunu ifade etmiştir.364 İlahiyat 
kararına bir diğer önemli tepki Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’den gelmiştir. 
Bir gazeteye karara ilişkin demeç veren Görmez, 
kararın ilahiyat fakültelerinden gelen bir talebe 
veya ihtiyaca binaen alınmadığına dikkat çek-
miştir.365 Görmez’in açıklamasından anlaşılacağı 
üzere, söz konusu karar, ilgili paydaşlar tarafın-
dan hem kararın alınma biçimi hem de içerik 
olarak sorunlu bulunmuştur. 

Kararın alınmasının üzerinden geçen bir 
aylık sürede gelen tepkileri değerlendiren YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, önce sos-
yal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara-
rın geri çekilmesi için YÖK Genel Kurulu’na tek-
lif götüreceğini duyurmuştur. Ardından, YÖK 
Genel Kurulu 19 Eylül’de yaptığı toplantıda, 
15 Ağustos 2013 tarihinde aldığı kararı yeniden 
değerlendirmiştir. Toplantı sonrasında “İlahiyat 

363. Rasim Özdenören, “YÖK’ten tuhaf bir karar”, Yenişafak, 1 
Eylül 2013; (http://yenisafak.com.tr/yazarlar/RasimOzdenoren/yokten-tuhaf-
bir-karar/39353); Yusuf Kaplan, “İlahiyatlardan Felsefe Derslerinin 
Kaldırılması Cinayettir!”, Yenişafak, 6 Eylül 2013 (http://yenisafak.
com.tr/yazarlar/YusufKaplan/il%C3%A2hiyatlardan-felsefe-ders-
lerinin-kaldirilmasi-cinayettir/39424).

364. İsmail Kara, “İlahiyat Fakültelerini Kim Nasıl Tartışacak?”, 
Star Açık Görüş, 7 Eylül 2013 (http://haber.stargazete.com/acikgo-
rus/ilahiyat-fakultelerini-kim-nasil-tartisacak/haber-787282).

365. “İlahiyat fakülteleri felsefesiz olamaz!”, Star, 15 Eylül 2013; 
http://haber.stargazete.com/politika/ilahiyat-fakulteleri-felsefesiz-
olamaz/haber-789465.
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camiasından ve kamuoyundan gelen görüşler ve 
öneriler üzerine Genel Kurulumuz, 15.08.2013 
tarihli toplantısında alınan İlahiyat fakülteleri 
ile ilgili kararların yeniden görüşülmesini gün-
demine alarak, İlahiyat fakültelerinin isimlerine 
ve müfredatına ilişkin Genel Kurul kararlarının 
yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir” şek-
linde bir açıklama yapılmıştır.366 Böylelikle, ilgili 
paydaşlar tarafından oldukça sorunlu olan bir ka-
rardan geri dönülmüştür. İlahiyat fakültesine iliş-
kin kararlar dolayısıyla yaşanan süreç, çok sayıda 
üniversiteyi, öğretim elemanını ve öğrenciyi ya-
kından ilgilendiren bir konuda alınan kararların 
nasıl alınması gerektiğine ilişkin oldukça öğretici 
olmuştur. Çünkü kararların katılımcı bir şekilde 
alınması ve ilgili paydaşların eleştiri ve önerileri-
nin dikkate alınması, alınan kararların sürdürü-
lebilir olması açısından elzemdir. 

AKADEMIK ÖZGÜRLÜKLER 
BILDIRISI 
YÖK’ün 31. yıldönümü olan 6 Kasım 2013’de 
YÖK Başkanı Çetinsaya Türkiye yükseköğreti-
minde bir ilke imza atarak Akademik Özgürlük-
ler Bildirisi yayınlamıştır.367 Her yıl aynı tarihler-
de YÖK karşıtı eylemlere sahne olan Türkiye’de 
bu yıl da benzer protestolar sokaklarda ve üniver-
sitelerde yürütülürken Çetinsaya’dan özgürlükle-
ri vurgulayan böyle bir açıklama gelmesi bir hayli 
şaşırtıcı olmuştur.368 Kurulduğu 1980’li yıllardan 
bu yana daha çok yasakçı ve müdahaleci uygula-
maları ile üniversitelerin hareket alanını kısıtla-
yan YÖK’ün 2007 yılında Yusuf Ziya Özcan ile 
birlikte toplumsal taleplere daha duyarlı politi-
kalara yönelmeye başlaması toplumda YÖK algı-

366. “Felsefesiz İlahiyat Kararı Geri Çekildi’’, Radikal, 19 Eylül 
2013; http://www.radikal.com.tr/politika/felsefesiz_ilahiyat_kara-
ri_geri_cekildi-1151649.

367. Akademik Özgürlükler Bildirisi, http://www.yok.gov.tr/web/
guest/ozgurluk.

368. İpek Coşkun, “Turkey’s First Academic Freedom Declerati-
on”, Hürriyet Daily News, 11 Kasım 2013; http://www.hurriyetda-
ilynews.com/turkeys-first-academic-freedom-declaration.aspx?page
ID=449&nID=57702&NewsCatID=396

sını daha pozitif bir yöne çevirmeye başlamıştır. 
Yasakçı politikalara kampüslerde son verilmesi ve 
getirilen öğrenci afları bu dönüşümün ilk önemli 
adımları olmuştur. Özcan’ın halefi Çetinsaya da 
bu dönüşümün sürdürülmesi konusunda kritik 
adımlar atmıştır. Akademik Özgürlükler Bildi-
risi daha demokratik bir üniversite adına atılan 
önemli adımlardan biridir. Dokuz maddeden 
oluşan bildiride gerek öğretim görevlilerinin ge-
rek öğrencilerin akademik özgürlüklerinin garan-
ti altına alınması için öğrenci, öğretim üyesi ve 
üniversite yönetimlerinin hak, ödev ve sorum-
lulukları hatırlatılmaktadır. Bildiri, üniversite-
lerdeki özgürlük kültürünü geliştirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Bundan dolayı, üniversitelerin bu 
bildiriyi sahiplenmesi ve kökleştirmesi için çaba 
harcaması oldukça önemlidir. 

Dünyada (Harvard Üniversitesi, Yale Üni-
versitesi, Princeton Üniversitesi, Oxford Üniver-
sitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi) pek çok 
saygın üniversitenin en öncelikli alanlarından biri 
olarak akademik özgürlükleri gösterdikleri; öğ-
renci ve öğretim üyelerine ilişkin el kitaplarında 
konuya ilişkin ilkelere yer verdikleri görülmekte-
dir. Türkiye üniversitelerinin de YÖK’ün atmış 
olduğu bu önemli adımı takip ederek, akademik 
özgürlükler konusunda farkındalık oluşturmaya 
yönelik çalışmalar yapması oldukça önemlidir. 
Ayrıca, üniversiteler, akademik özgürlüklerin 
önündeki muhtemel engelleri araştırmalı ve bun-
lara ilişkin çözüm önerileri geliştirmelidirler. Bu 
konuda atılacak adımlar hem öğretim üyelerinin 
hem öğrencilerin akademik verimliliklerini ar-
tıracak, üniversitelerde farklı fikirlerin serbestçe 
tartışılmasına katkı yapacak ve böylece bilimsel 
kültürün kökleşmesine yardımcı olacaktır. 

YÜKSEKÖĞRETIM DISIPLIN 
YÖNETMELIĞINDE 
DEĞIŞIKLIK 
12 Eylül ürünü olan Yükseköğretim Disiplin 
Yönetmeliği, 2012 yılında YÖK tarafından kap-
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samlı bir değişikliğe tabi tutulmuştur. 7 Kasım 
2013’te Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliğin-
de bazı değişikliklere gidilmiştir. Yapılan deği-
şikliklerle birlikte, yükseköğretim kurumu için-
de izinsiz olarak bildiri dağıtan, afiş ve pankart 
asan kişilere kınama cezası getirilmiştir. Ayrıca 
suç sayılan eylemleri işleyen veya bir kimseyi 
veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir 
eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katıl-
maya zorlayan kişilere soruşturmacıların uygun 
gördüğü takdirde okuldan uzaklaştırma cezası 
verilebilmesi hükmü yönetmelikte yer almış-
tır.369 Kararla ilgili olarak bir gazeteye konuşan 
YÖK Başkanı Çetinsaya, disiplin yönetmeliğin-
deki bu değişikliği YÖK’ten değil üniversiteler-
den gelen yoğun talep üzerine alındığını ifade 
etmiştir. Başkan Çetinsaya yaptığı röportajda 
paydaşları olan üniversite rektörlüklerinden ge-
len yoğun talebi daha somutlaştırmak adına şu 
ifadeleri kullanmıştır: “Bu değişikliği isteyen-
ler, şu argümanı gerekçe gösterdiler: Bir fakülte 
düşünün, mesela Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi… Öğrenci arkadaşını silahla tehdit etmiş, 
bıçakların karıştığı kavga olmuş. Bu öğrencinin 
ertesi gün okula gelmeye devam etmesi eğitim-
öğretimi [aksatır], olayları tetikler”.370 

Akademik Özgürlükler Bildirisinin ardın-
dan böyle bir düzenlemeye gidilmiş olunması 
bazı çevreler tarafından özgürlüklerin kısıtlandı-
ğı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Dahası, Akademik 
Özgürlükler Bildirisi yayınlayan bir YÖK Başka-
nı açısından da çelişkili bulunmuştur.371 Ancak, 
bahsi geçen yönetmelik değişikliği, - bildiri da-
ğıtma hariç - öğrencilerin eğitim ortamlarında 
güvenliklerini sağlamaya yönelik ve akademik 

369. “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Ga-
zete, no. 28814 (7 Kasım 2013); http://www.resmigazete.
gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/11/20131107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2013/11/20131107.htm.

370. “18 yaşı aşanın yaşamına müdahale olmaz’’, Radikal,12 Kasım 
2013; http://www.radikal.com.tr/yazarlar/deniz_zeyrek/18_yasi_
asanin_yasamina_mudahale_olmaz-1160285. 

371. Taha Akyol, “Üniversite”, Hürriyet, 13 Kasım 2013; http://
www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25105506.asp.

özgürlüklerin rahatça uygulanabilmesi amacına 
matuftur. Zaten dünyada birçok saygın ülkede 
de üniversitelerin misyonunu ve öğrencilerin öğ-
renme ortamını korumaya yönelik benzer düzen-
lemeler söz konusudur.372

MEB YURTDIŞI EĞITIM 
BURSLARINDA DÜZENLEME
İlk kez 1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı Ecne-
bi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin 
lisansüstü eğitimlerini yurt dışında almalarına 
imkân sağlamaktadır. Yaklaşık seksen yıldır uy-
gulaması süren bu kanun, pek çok bilim insanı-
nın yetişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 
2006 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in girişimleri 
ile başlatılan 5 yılda 5 bin öğrenci projesi ile 2012 
yılı sonuna kadar her yıl yurtdışına bin öğrenci 
gönderilmesi hedeflenmiştir. Ancak, planlama ve 
koordinasyon konusunda yapılan bazı hatalardan 
dolayı kontenjanların tamamının doldurulması 
mümkün olmamıştır.373 MEB’in 2012 verilerine 
göre, burs kapsamında yurtdışında eğitimlerine 
devam eden toplam 2.226 öğrenci bulunmakta-
dır. Bu öğrencilerden 420’si dil eğitimine, 1.048’i 
yüksek lisans eğitimine ve 751’i ise doktora eğiti-
mine devam etmektedir.374 

8 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayım-
lanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerdeki 
Öğrenimleri Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan 
değişiklik ile, yurtdışına gönderilecek öğrencile-
rin belirlenmesinde kullanılan yöntemde önem-
li birtakım değişikliklere gidilmiştir. Buna göre, 
daha önce başvurularda asgari 2,75 olarak be-
lirlenen lisans not ortalamalarının 4 üzerinden 

372. W. G. Bowen, Higher Education in the Digital Age, (Princeton 
University Press, New Jersey: 2013).

373. Sedat Gümüş ve Veysel Gökbel, 2023 için Akademisyen Yetiştirme 
Çabaları: MEB ve YÖK Yurtdışı Lisansüstü Bursları, SETA Analiz, no. 
56 (Aralık 2012); http://file.setav.org/Files/Pdf/20121211114222_
meb-ve-yok-yurtdisi-lisansustu-burslari.pdf. 

374. MEB 2011 Faaliyet raporu 2011 (MEB Strateji Geliştirme 
Başkanlığı Yayını, Ankara: 2012), s. 45.



193s e t a v . o r g

2013’TE EĞİTİM

en az 2,50, 100 üzerinden ise en az 65 olması-
na karar verilmiştir.375 Yönetmelikte belirlenen 
bir diğer önemli değişiklik yine değerlendirme 
kriterleri ile ilgili olmuştur. Bu yıl değerlen-
dirmeye, lisans diploma notu ve ALES puanı 
dışında sözlü sınav eklenmiştir. Bu çerçevede, 
ALES puanına göre en yüksek puandan başla-
narak ilan edilen kontenjan sayısının en fazla 
üç katı adayın sözlü sınava çağrılması ve toplam 
değerlendirmede yüzde 40 ALES puanı, yüzde 
40 sözlü sınav puanı ve yüzde 20 lisans diploma 
notu etkili olması kararlaştırılmıştır. 

Yeni yönetmelikle birlikte, yurtdışına burs-
lu öğrenci seçiminde mülakatın değerlendirme 
kriterlerine eklenmiş olması, sadece bir sınava 
göre değerlendirme yerine, birden çok kriterle 
motivasyonu yüksek öğrencilerin belirlenip yurt 
dışında lisansüstü eğitim almalarını sağlamak 
açısından ehemmiyetlidir. Ancak mülakatlara 
yönelik tarafsızlık ve nesnellik eleştirileri dikkate 
alınarak etkin izleme ve kontrol mekanizmaları-
nın oluşturulması ve bu konuda adayların güve-
ninin kazanılması elzemdir. Ayrıca bu süreçlerin 
son derece şeffaf ilerletilmesi uzun vadede uygu-
lanabilirliği açısından kritik olacaktır. Bununla 
birlikte yeni yerleştirme sisteminin iyileştirme-
ye ihtiyacı olduğunu söylemek gerekir. Çünkü 
yeni getirilen sistem, puan üstünlüğüne göre bir 
kontenjana başvuran en nitelikli üç kişiyi mü-
lakata seçmek ve ardından ikisini elemek üzeri-
ne kuruludur. Örnek vermek gerekirse, iyi bir 
üniversiteye başvuran en başarılı üç adayın ikisi 
elenmekte ve burslardan faydalanması mümkün 
olmamaktadır. Oysa eski yerleştirme sistemin-
de, söz konusu üniversiteye yerleştirilmeyen bir 
kişinin, ikinci veya üçüncü tercih ettiği bir yere 
yerleştirilmesi mümkündü. Özetle, yeni yerleş-
tirme sistemi, en yüksek puanları öğrencilerin 

375. “Türk öğrencilerin yabancı ülkelerde öğrenimleri hak-
kında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”, 
Resmi Gazete, no. 28815 (8 Kasım 2013); http://www.resmi-
gazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/11/20131108.htm&main=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2013/11/20131108.htm.

dezavantajına çalışması muhtemel bir sistemdir. 
Bundan dolayı, MEB, yeni sistemi izlemeli ve 
riskleri değerlendirerek gerekirse önümüzdeki yıl 
revizyonlar yapmalıdır. Ayrıca, programın daha 
iyi bir şekilde koordine edilebilmesi için YÖK’e 
devri tartışılmalıdır. 

Son olarak, yönetmelik değişikliğiyle pek 
çok esneklik getirilmiş olsa da 1416 sayılı ka-
nun ile ilgili bazı köklü sorunlara hâlâ kesin çö-
züm sunulmadığı görülmektedir. Örneğin bazı 
kontenjanlar için başvurabilecek alanlar hâlâ 
çok dar tutulmakta ve bursu kazananlara cazip 
imkânlar sunulmamaktadır; ayrıca özlük hakla-
rı ve statü problemleri, resmi işlemlerden kay-
naklanan yorucu süreç ve zorunlu görev süresin-
deki uzunluk gibi hususların çözümüne ilişkin 
bir değişiklik yapılmamıştır. Örneğin burs, öğ-
rencinin eğitim aldığı yer, evli ve çocuklu olup 
olmadığı gibi hususlara göre esneklik göster-
memektedir; bu konuda yeni yönetmelikle bir 
değişikliğe gidilmemiştir.376 Bu ve bunun gibi 
sorunlara çözüm sağlandığı takdirde 1416 sayılı 
kanun Türkiye yükseköğretimi için önemli bir 
hizmet görmeye devam edecek ve daha fayda-
lı olacaktır. Gereken iyileştirmeler yapılmadığı 
takdirde cazibesi zaten azalan yurtdışı bursları-
nın öğrenciler için anlamını tamamen yitirme 
riski muhtemeldir.

AKADEMISYENLERIN 
ÖZLÜK HAKLARININ 
IYILEŞTIRILMESI 
Türkiye yükseköğretimi son on yılda ciddi mana-
da bir genişleme yaşamıştır. Her ilde devlet üni-
versiteleri açılmış; vakıf üniversitelerinin kurul-
ması ve yükseköğretim sisteminde yer alması için 
teşvikler sağlanmıştır. Böylelikle yükseköğretim 
alan öğrenci sayısında da hızlı bir artış söz konusu 
olmuştur. Yükseköğretim okullaşma oranları ha-

376. Bekir S. Gür, “MEB Yurtdışı Bursları”, Star, 19 Kasım 2013; 
http://haber.stargazete.com/yazar/meb-yurtdisi-egitim-burslari/
yazi-807698.
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len OECD ortalamasının altında olsa da, Türki-
ye’deki yükseköğretim öğrenci sayısı her geçen yıl 
istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Akademisyen sa-
yıları ise öğrenci sayılarına paralel bir iyileşme gös-
termekle birlikte istenen düzeyde bir artış olma-
mıştır.377 Öğretim üyesi sayısının istenen ölçüde 
artmamasının sebeplerinden biri, Türkiye’de aka-
demisyenliğin yeterince cazip olmamasıdır. Tekin 
Akgeyik’in kaleme aldığı ve SETA tarafından ya-
yınlanan Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalarla 
Öğretim Üyeliği Maaşı raporu yükseköğretim sis-
teminde yaşanan bu çıkmaza dikkat çekmek ve 
politika yapıcıları konuya ilişkin atacakları adım-
lara ilişkin öneri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Raporda da ifade edildiği üzere Türkiye, akademi-
ye giriş düzeyindeki maaşlar açısından karşılaştır-
ma grubunda yer alan ülkeler arasında 17. sırada 
yer almaktadır. Türkiye, sıralamada Malezya, Ar-
jantin ve Hindistan gibi ülkelerin gerisinde kal-
maktadır. Kıdemli öğretim üyesi maaşı açısından 
ülkemizin konumu belirgin şekilde daha dezavan-
tajlıdır. Ülkemizdeki kıdemli akademisyenler 28 
ülke arasında en düşük maaşı alan 8. ülke konu-
mundadır. Türkiye’de kıdemli öğretim üyelerine, 
Meksika, Rusya, Litvanya, Ermenistan ve Çinli 
öğretim üyelerine göre daha yüksek, Malezya, Ar-
jantin, Brezilya ve Güney Afrikalı öğretim üyele-
rine göre daha düşük maaş ödenmektedir. Ayrıca, 
Türkiye’de akademisyen maaşlarında diğer kamu 
çalışanlarındaki iyileşmelere kıyasla son on yılda 
göreli bir kayıp söz konusudur.378

SETA raporuna benzer şekilde, Üniversite-
lerarası Kurul da konuya ilişkin bir rapor hazır-
lamış ve akademisyenlerin maaşlarındaki göreli 
kayıpların telafi edilmesi istenmiştir.379 YÖK 
Başkanı Çetinsaya da konuyu sürekli gündem-

377. OECD Education Policy Outlook: Turkey (Ekim 2013); http://
www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLO-
OK%20TURKEY_EN.pdf.

378. Tekin Akgeyik, Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalarla Öğ-
retim Üyeliği Maaşı: Tespitler ve Bir Model Önerisi, SETA Rapor 
(Ağustos 2013).

379. Muammer Yaylalı, Türkiye’de Akademisyenlerin Özlük Hakla-
rının Mevcut Durumu ve Özlük Haklarının İyileştirilmesi Raporu 
(2013), http://www.yok.gov.tr/documents/10279/173480/rapor.
pdf/3d4c9bed-c7bb-4c34-9875-c115bc043816.

de tutmuştur. Çetinsaya’nın açıklamaları ve söz 
konusu raporlarla birlikte, 2013 yılı ikinci ya-
rısında kamuoyunda akademisyenlerin özlük 
hakları daha fazla tartışılır hale gelmiştir. Ka-
sım ayı sonunda Memur-Sen Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ve YÖK Başkanı Çetinsaya konuya 
ilişkin bir toplantı yapmıştır. Gündoğdu, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, toplan-
tı sonrasında akademisyen maaşlarında 2014’te 
729 TL ve 2015’te de 729 TL olmak üzere top-
lamda 1458 liralık artışta anlaşılmış olduğunu, 
konunun Başbakan’a en yakın zamanda sunu-
lacağını ifade etmiştir. Bu artış gerçekleşirse, 
iki yıl içerisinde araştırma görevlisi giriş maaşı 
2.203 TL’den kademeli olarak 3.661 TL’ye yük-
selecektir.380 YÖK Başkanı Çetinsaya da konuya 
ilişkin yaptığı pek çok açıklamada, 2023 hedef-
lerini vurgulayarak akademisyenlerin maaşları-
nın bir an evvel iyileştirilmesi gerektiğine dikkat 
çekmiştir.381 Yükseköğretimin yönetiminden 
sorumlu kurumdan yapılan bu açıklamalar ve 
sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalış-
malar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 
bu çalışmaları olumlu karşılaması, hükümetin 
2014 yılında bu konuya ilişkin bir adım atma 
ihtimalini güçlendirmektedir. Bu konudaki 
adımların geciktirilmesi, 2023 vizyonunda Tür-
kiye yükseköğretimi, ileri teknoloji ağırlıklı sa-
nayi ve AR-GE ile ilgili hedeflere ulaşılmasını 
geciktirme riski taşımaktadır. 

YÜKSEKÖĞRETIME ERIŞIM 
2013 yılında yükseköğretim sistemi, önceki yıl-
larda olduğu gibi genişlemeye devam etmiştir. 
2013’te yedisi vakıf, biri devlet üniversitesi olmak 
üzere toplam sekiz yeni üniversite kurulmuştur. 
Üniversiteye olan yüksek talep artarak devam et-

380. “Öğretim Elemanlarının Mali Hakları: Ulusal ve Uluslarara-
sı Karşılaştırmalar, Tespitler ve Talepler”, Eğitim Bir-Sen Raporu 
(Ekim 2013), s. 26.

381. “Öğretim üyeliği maaşı SETA’da tartışmaya açıldı”, SETA Pa-
nel,  22 Ağustos 2013, http://setav.org/tr/ogretim-uyeligi-maasi-se-
tada-tartismaya-acildi/haber/7020
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mektedir. Üniversite giriş sınavına başvuran aday 
sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3,5 artış 
olmuş ve bu sayı 1.924.550’lik rekor seviyeye 
çıkmıştır. 2013’te birinci yerleştirme sonuçlarına 
göre, sınava girip tercih yapan 1.112.447 aday-
dan 877.784’ü bir yükseköğretim programına 
yerleştirilmiştir. Yükseköğretim arz ve talebi ara-
sındaki uyumsuzluk bu yıl da devam etmiştir. Bu 
çerçevede, sınava başvuran aday sayısı öngörülen 
kontenjanların çok üzerinde olduğu halde bazı 
kontenjanların doldurulamadığı görülmektedir. 
Örneğin, devlet üniversitelerinde ayrılan top-
lam 649.746 kontenjanın 574.968’ine öğrenci-
ler yerleştirilmiştir. Devlet üniversitelerinde boş 
kontenjanların ağırlıklı olarak önlisans program-
larında olduğu görülmektedir. Lisans program-
larında boş kontenjan oranı yüzde 4,5 civarın-
dayken, önlisans programlarında boş kontenjan 
oranı yaklaşık yüzde 19’dur. Bunun yanı sıra 
vakıf üniversitelerindeki toplam 113.170 kon-
tenjanın 89.657’si doldurulmuştur. Vakıf üni-
versitelerinde boş kalan kontenjanlar lisans prog-
ramlarında yüzde 17 ve önlisans programlarında 
ise yaklaşık yüzde 25’tir.382 Ek yerleştirmelerde 
ise belirlenen kontenjanların bir kısmı dolmuş, 
bir kısmı boş kalmıştır. Örneğin, lisans program-
larında devlet üniversitelerinde açılan 35.232 ek 
kontenjanın yüzde 46’sı doldurulabilmiştir. Va-
kıf üniversitelerinin lisans programlarında açmış 
oldukları ek kontenjanlarının sadece yüzde 17’si 
doldurulabilmiştir.383 

Sonuç olarak, ortaya çıkan tabloda üniversi-
te sayıları ve programlar artırılmış olsa da halen 
yükseköğretimde arz ve talep konusunda bazı 
uyuşmazlıkların olduğu görülmektedir. Arz ve ta-
lep arasındaki uyumun artırılması için boş kalan 
kontenjanların izlenmesi ve bir takım tedbirlerin 

382. ÖSYS 2013 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayı-
sal Bilgiler, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/
OSYS/2013-%C3%96SYS%20Yerle%C5%9Ftirme%20
Sonu%C3%A7lar%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20
Say%C4%B1sal%20Bilgiler.pdf.

383. ÖSYS 2013 Ek Yerleştirme Sonuçları, http://www.osym.
gov.tr/dosya/1-69982/h/2013-osysek-yerlestirme-sonuclarina-ilis-
kin-sayisal-bil-.pdf.

alınması gereklidir. Bu çerçevede, üniversitelerin 
programlarını güncellemeleri ve mezunlarının 
istihdam edilebilirliklerini izlemeleri oldukça 
önemlidir. Ek olarak, bir yükseköğretim prog-
ramını kazandığı halde yeniden üniversite giriş 
sistemine başvuran aday sayısı oldukça yüksektir. 
2013’te yaklaşık 375 bin aday, daha önce bir yük-
seköğretim programını kazandığı halde yeniden 
sınava girmiştir. Bu kadar çok sayıda adayın yeni-
den sınav sistemine başvurması, hem giriş siste-
mi üzerindeki baskıyı artırmakta hem de mevcut 
yükseköğretim programlarının kontenjanları-
nın tam kapasite çalışmasını zorlaştırmaktadır. 
YÖK’ün Eylül ayında yatay geçişleri daha esnek 
bir hale getiren yeni düzenlemesi benzer adım-
larla desteklenmelidir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı 
çalışmaların yapılmasına ve bazı politika önerile-
rinin geliştirilmesine ihtiyaç görülmektedir.
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12 Ocak YÖK tarafından üzerinde çalışılan yükseköğretim yasa taslağı MEB’e sunuldu.

06 Mart  Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, YÖK’ün hazırladığı yeni taslağı ile ilgili çalışmayı bitirdiklerini, taslak 
ile birlikte eleştiri ve karşı önerileri de Başbakanlık’a gönderdiklerini belirtti. 

18 Nisan  Bakan Avcı, YÖK Genel Kurulu toplantısında yaptığı açıklama ile fen ve edebiyat fakültesi mezunla-
rına öğretmen olma yolu tekrar açıldı.

3 Haziran YÖK, eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerine, önümüz-
deki eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanı verilmemesi kararı aldı.

15 Ağustos  YÖK Genel Kurulu, ilahiyat fakültesi isim ve ders çizelgelerinde değişiklik yapma kararı aldı. 

13 Eylül  YÖK, pedagojik formasyon sertifika programlarına 2013-2014 yılından itibaren ALES şartı getirdi.

19 Eylül  YÖK Genel Kurulu, ilahiyat fakültesi isim ve ders çizelgelerinde değişiklik yapma kararını geri aldı.

6 Kasım  YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya Akademik Özgürlük Bildirisi yayımladı.

7 Kasım  YÖK’ün, öğrenci disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 

8 Kasım Yurtdışına burslu statüde lisansüstü eğitime gönderilecek öğrencilerle ilgili Türk Öğrencilerin Ya-
bancı Ülkelerdeki Öğrenimleri Hakkındaki Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

22 Kasım  YÖK, pedagojik formasyon başvurularında ALES’in %60, diploma notunun %40 etkili olacağını 
açıkladı.





2012 yılı, 2013 yılına kritik öneme sahip iki önemli siyasal gündem devretti: 
Çözüm Süreci ve yeni anayasanın yazımı. Eski Türkiye’den Yeni Türkiye’ye 
geçişte önemli bir dönemeç teşkil eden bu iki gündem maddesinin nasıl 

bir seyir izleyeceğinin yanı sıra, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşecek üç seçim ve 
Arap Baharı sancıları da 2013 yılına ciddi bir işlev yüklüyordu. 

Gündemdeki bu ve benzeri maddeler ile onların etrafında gelişen başka ge-
lişmeler dolayısıyla 2013 yılını hızlı bir şekilde yaşadık. Yeni Türkiye’nin hangi para-
metreler ve değerler üzerinde inşa edileceği etrafında yaşanan keskin mücadelele-
re sahne olduğundan bir “geçiş” yılı olarak nitelendirilebilecek 2013 yılı, siyasal mü-
hendisliklerin olanca açıklıklarıyla tekrar siyasal sahneye geri dönmesine, siyasal 
ve toplumsal muhalefetin canlanmasına ve sürpriz ittifaklara girmesine yol açması 
açısından da dikkat çekici bir yıl oldu.

SETA’nın 2013 yılının dikkate değer gelişmelerini herhangi kronolojik bir sıra 
takip etmeden, geniş bir çerçeve içine yerleştirilmiş ana başlıklarla sunduğu 2013 
yılı analizi, iç siyaset, hukuk ve insan hakları, dış politika, ekonomi ile eğitim alan-
larında yaşanan gelişmelerle 2013 yılında Türkiye’nin bir portresini ortaya koyuyor. 
Sahasındaki uzmanlar tarafından kaleme alınan SETA “2013’te Türkiye” analizi, hem 
geçmişin daha iyi anlaşılmasına ve hem de geleceğe dair sağlıklı bir okuma yapıl-
masına fayda sağlayacak bir mantıkla hazırlandığından Türkiye’yi anlamak isteyen-
ler için iyi bir başvuru kaynağı olacaktır. 
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